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Līgums Nr. 04-12/314 

par administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšanu, autoruzraudzību, 

demontāžu, būvniecību un teritorijas labiekārtošanu  

 
Rīgā 2020. gada 5. novembrī 
 

Valsts akciju sabiedrība „Tiesu namu aģentūra”, vienotais reģistrācijas numurs 

LV40003334410, juridiskā adrese Baldones iela 1B, Rīga (turpmāk – Pasūtītājs), tās valdes locekles 

Santas Sausiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un  

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “WOLTEC”, vienotais reģistrācijas numurs 44103097350, 

juridiskā adrese Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201 (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās valdes 

priekšsēdētāja Edija Purmaļa un valdes locekles Līgas Bikiņas personā, kuri rīkojas saskaņā ar 

sabiedrības statūtiem, no otras puses, 

Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā/atsevišķi turpmāk – Puses/Puse, pamatojoties uz atklāta konkursa 

„Administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1, projektēšana, autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un 

teritorijas labiekārtošana”, iepirkuma identifikācijas numurs TNA2019/21 (turpmāk – Iepirkums), 

rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums). 

 

1. DEFINĪCIJAS 

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda nozīme: 

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts (arī Darbu izpildes akts), ar kuru tiek pieņemti un akceptēti 

Darbi vai to daļas (posmi/kārtas), konstatēti Defekti vai pieņemti/nodoti citi Līguma pienācīgai 

izpildei nepieciešamie dokumenti, Būvlaukums, Būvlaukumā esošās Pasūtītāja iekārtas, 

aprīkojums, mēbeles un cita kustamā manta, vai pārbaudes. 

1.2. Autortiesību objekts – jebkuri veikto Darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan 

to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, kuru aizsargā Autortiesību likums un citi normatīvie 

akti. 

1.3. Būvlaukums – Darbu veikšanas teritorija, kurā tiek veikti Darbi un kuru Būvuzņēmējs ir pieņēmis 

no Pasūtītāja saskaņā ar aktu. 

1.4. Būvprojekta vadītājs – atbildīgā persona par Būvprojekta izstrādi, kura paraksta apliecinājumu 

par to, ka Būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā 

ietvertajiem nosacījumiem. 

1.5. Būvprojekts/Projekts – divi tehniskās dokumentācijas komplekti (tehniskie projekti), kuri 

Būvuzņēmējam ir jāizstrādā saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Iepirkumā iesniegto 

piedāvājumu, spēkā esošajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem un jāiesniedz 

akceptēšanai Rīgas pilsētas būvvaldei.  

1.6. Būvuzraugs – Darbu uzraudzībā kompetenta persona, kuru būvuzraudzībai Objektā nolīdzis 

Pasūtītājs, un kura veic būvuzraudzību Objektā.  

1.7. Darbi – saskaņā ar Tehnisko specifikāciju visi Līguma ietvaros veicamie darbi – projektēšanas 

darbi, autoruzraudzība un būvdarbi. 

1.8. Defekti – Izpildītāja paveikto Darbu apjomu, Darbu kvalitātes un būvizstrādājumu (iekārtu, 

konstrukciju, materiālu, detaļu u.c.) kvalitātes neatbilstība Iepirkuma Tehniskajai specifikācijai, 

normatīviem aktiem, Būvprojektam vai Līgumam Darbu izpildes laikā un garantijas periodā, tajā 

skaitā izstrādātā Būvprojekta defekti. 

1.9. Defektu akts – akts, kurā tiek fiksēti konstatētie Defekti. 
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1.10. Dokumentācija – Tehniskā specifikācija, Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtais Tehniskais 

piedāvājums, Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtais Finanšu piedāvājums, Grafiks, Būvprojekts, u.c. 

Pušu parakstīti dokumenti, kas saistīti ar Līguma izpildi.  

1.11. Gala akts – katra Līgumā minētā attiecīgā posma un/vai kārtas Darbu gala pieņemšanas – 

nodošanas akts. 

1.12. Garantijas laiks – Līgumā noteikts laika periods, kura tecējums sākas no Gala akta parakstīšanas 

brīža un kurā Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par veikto Darbu kvalitāti un uzņemas ar saviem 

spēkiem un līdzekļiem bez atlīdzības novērst Defektus. 

1.13. Grafiks – Darbu izpildes laika grafiks, saskaņā ar kuru tiek veikti Darbi. Būvdarbu grafiks tiek 

precizēts pirms būvdarbu uzsākšanas un tas tiek detalizēts pēc projektēšanas ekonomikas daļas 

(būvdarbu apjoma saraksts, tāmes).  

1.14. Iepirkums – atklāts konkurss “Administratīvās ēkas Rīgā, Invalīdu ielā 1 projektēšana, 

autoruzraudzība, demontāža, būvniecība un teritorijas labiekārtošana”, iepirkuma identifikācijas 

Nr. TNA2019/21. 

1.15. Līgums - šis, starp Pusēm noslēgtais līgums un visi tā pielikumi, kā arī jebkuri dokumenti, kas 

papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.16. Līgumcena – atbilstoši Būvuzņēmēja iesniegtajam Finanšu piedāvājumam Līgumā norādītā 

kopējā summa (bez PVN), kuru Pasūtītājs maksās Būvuzņēmējam par pilnā apjomā un Līgumā 

noteiktos termiņos atbilstoši Tehniskajai specifikācijai sniegtiem Darbiem. Līgumcena ietver pilnu 

samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas 

izmaksas, kas saistītas ar Projektēšanas darbiem (t.sk. autoratlīdzību), Būvprojekta izstrādi, t.sk. 

izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejmateriālu, tehnisko noteikumu, saskaņojumu un 

informācijas vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, transporta, apdrošināšanas un nodokļiem 

nepieciešamās izmaksas, izpētes darbi, visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties 

Būvuzņēmējam, Pasūtītājam Projektēšanas darbu izpildes laikā sniedzot precizējumus un 

papildinājumus Būvprojektam noteiktajās prasībās, Autoruzraudzību visā Būvdarbu veikšanas 

laikā un visā Garantijas laikā, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts Būvdarbu veikšanas 

termiņš, Būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu 

izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, ziemas sadārdzinājumu, 

darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), apdrošināšanas izmaksas, izdevumus, kas 

saistīti ar visu nepieciešamo dokumentu (piemēram, atzinumu saņemšanu no 

institūcijām/personām, kas izdevušas tehniskos noteikumus, aktuālās kadastrālās uzmērīšanas 

lietas pasūtīšanu un saņemšanu) Objekta pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu, tai skaitā darbi, 

izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Finanšu piedāvājumā vai 

Būvuzņēmēja Iepirkuma procedūrā iesniegtajās tāmēs, bet ir izsecināmi no Tehniskās 

specifikācijas, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti 

Līgumā vai Tehniskās specifikācijas dokumentācijā, bet ir nepieciešami Darbu pienācīgai, 

savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei, kā arī visas iespējamās izmaksas, kas varētu rasties 

Būvuzņēmējam, Pasūtītājam apturot Līguma darbību. Līgumcena visā Līguma darbības laikā var 

tikt mainīta Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. 

1.17. Objekts – nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 017 0067) Invalīdu iela 1, 

Rīga, sastāvā ietilpstošas trīs ēkas: 1) ēka ar būves kadastra apzīmējumu 0100 017 0067 004, 2) 

ēka ar būves kadastra apzīmējumu 0100 017 067 008 un 3) ēka ar būves kadastra apzīmējumu 

0100 017 0067 010. 

1.18. Projektēšanas darbi - Būvniecības ieceres realizācijai Objektā dokumentācijas izstrādāšana, 

saņemot būvatļauju, izstrādājot Būvprojektu un saskaņojot to ar Līgumā, spēkā esošajos 

normatīvajos aktos un būvatļaujā ietvertajos projektēšanas nosacījumos noteiktajām valsts 
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institūcijām un citām personām, saņemot būvatļaujā atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, 

un Būvprojekta un būvatļaujas nodošana Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu. 

1.19. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 

1.20. Tāme – Būvuzņēmēja piedāvājumā iekļautā tāme (piedāvājuma tāme) un Būvuzņēmēja 

izstrādātajā Būvprojektā iekļautais tāmju komplekts (Būvprojekta tāme). Tāmju izmaksas drīkst 

atšķirties pa darbu veidiem Objekta ietvaros, nepalielinot Objekta kopējas izmaksas. 

1.21. Tehniskā specifikācija – Iepirkuma priekšmeta Tehniskā specifikācija. 

 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem izstrādāt un 

nodot Pasūtītājam Darbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Iepirkumā iesniegtam Tehniskajam 

piedāvājumam un Finanšu piedāvājumam, ievērojot Līguma noteikumus un Latvijas Republikas 

normatīvos aktus.  

2.2. Līgums tiks realizēts šādos posmos: 

2.2.1. I posms – Būvprojekta izstrāde Objekta daļas ar kadastra apzīmējumu 

0100 017 0067 004 demontāžai, demontāžas darbu veikšana un autoruzraudzība 

(Pasūtītājam posma beigās tiek nodots – Būvprojekts par demontāžu un demontēta ēka 

atbilstoši normatīvajiem aktiem); 

2.2.2. II posms - Būvprojekta izstrāde, paredzot, ka būvniecības darbu izpilde notiek šādās 

sešās kārtās: 1. kārta - būvniecība (demontētās ēkas daļa ar kad. nr. 0100 017 0067 004 

vietā); 2. kārta - inženiertīklu ierīkošana (plānotājai un esošajai ēkai ar kad. 

nr. 0100 017 0067 004 un ēkai ar kad. nr. 0100 017 0067 008); 3. kārta - restaurācija 

(ēkai ar kad. nr. 0100 017 0067 008); 4. kārta - ēkas daļas ar kad. nr. 0100 017 0067 004 

atjaunošana; 5. kārta - ēkas ar kad. nr. 0100 017 0067 010 demontāža;  6. kārta - 

teritorijas labiekārtošanas veikšana (Pasūtītājam posma beigās nodots – Būvprojekts); 

2.2.3. III posms - atbilstoši II posmā izstrādātājam Būvprojektam būvdarbu realizēšana šādās 

kārtās: 

2.2.3.1. būvniecība (demontētās ēkas daļa ar kad. nr. 0100 017 0067 004 vietā) un 

autoruzraudzība (Pasūtītājam kārtas beigās ekspluatācijā nodota jaunbūve); 

2.2.3.2. inženiertīklu ierīkošana (plānotājai un esošajai ēkai ar kad. 

nr. 0100 017 0067 004 un ēkai ar kad. nr. 0100 017 0067 008) un 

autoruzraudzība (Pasūtītājam kārtas beigās ierīkoti un nodoti ekspluatācijā 

inženiertīkli); 

2.2.3.3. ēkas ar kad. nr. 0100 017 0067 008 restaurācija un autoruzraudzība (Pasūtītājam 

kārtas beigās ekspluatācijā nodota restaurēta ēka); 

2.2.3.4. ēkas daļas ar kad. nr. 0100 017 0067 004 atjaunošana un autoruzraudzība 

(Pasūtītājam kārtas beigās ekspluatācijā nodota atjaunota ēka);  

2.2.3.5. ēkas ar kad. nr. 0100 017 0067 010 demontāža un autoruzraudzība (Pasūtītājam 

kārtas beigās nodota demontēta ēka atbilstoši normatīvajiem aktiem) 

2.2.3.6. teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana un autoruzraudzība (Pasūtītājam kārtas 

beigās nodota labiekārtota teritorija atbilstoši Pasūtītāja darba uzdevumam).  

2.3. Pasūtītājam ir tiesības: 

2.3.1. atteikties no kāda Līguma posma un/vai kārtas realizācijas (Līguma 2.2. punkts), ja tam ir 

objektīvs pamatojums (tajā skaitā – ja pilnībā vai daļēji nav pieejams šim nolūkam 

paredzētais finanšu līdzekļu apmērs), nesedzot zaudējumus, kas Būvuzņēmējam radušies 

šajā sakarā; 

2.3.2. noteikt Līguma III posma kārtu izpildes secību. 
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2.4. Līgumā tiek noteikti šādi Darbu izpildes termiņi: 

2.4.1. Līguma 2.2.1. punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no 

Līguma spēkā stāšanās dienas; 

2.4.2. Līguma 2.2.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 18 (astoņpadsmit) mēneši no 

2.2.1. punktā minēto Darbu pilnīgas pabeigšanas un nodošanas Pasūtītājam; 

2.4.3. Līguma 2.2.3.1. apakšpunktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši; 

2.4.4. Līguma 2.2.3.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši; 

2.4.5. Līguma 2.2.3.3. punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši; 

2.4.6. Līguma 2.2.3.4. punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši; 

2.4.7. Līguma 2.2.3.5. punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši; 

2.4.8. Līguma 2.2.3.6. punktā noteikto Darbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši. 

2.5. Līguma 2.4.1. un 2.4.2. punktā noteiktajā Darbu izpildes termiņā ir iekļauts nepieciešamais laiks 

Būvprojekta būvekspertīzei, ko organizē un apmaksā Pasūtītājs. Negatīvs Būvprojekta ekspertīzes 

atzinums nav par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam. Atkārtotas Būvprojekta 

ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. 

2.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepriekšējā posma vai kārtas pabeigšanas nosūta 

Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu par tiesībām uzsākt nākamā posma vai kārtas realizēšanu. 

Būvuzņēmējs nav tiesīgs uzsākt Līguma posma vai kārtas realizāciju bez Pasūtītāja rakstiskas 

piekrišanas saņemšanas. 

 

3. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

3.1. Atbilstoši Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājumam (Līguma 5. pielikums) par Līgumā un tā 

pielikumos noteikto Darbu sniegšanu tiek noteikta Līgumcena 18 703 589,58 EUR 

(astoņpadsmit miljoni septiņi simti trīs tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro un 58 centi) 

apmērā. 

3.2. Līguma posmu/kārtu izcenojumi noteikti Līguma 5. pielikumā (Finanšu piedāvājums). 

3.3. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.4. Būvuzņēmējs kā profesionāls un pieredzējis būvkomersants pirms Līguma parakstīšanas ir rūpīgi 

iepazinies ar Objektu, tā atrašanās vietu un apkārtni, tajā skaitā tam ir bijusi iespēja veikt 

nepieciešamās izpētes un tas ir veicis pēc saviem ieskatiem pietiekamu šādu izpēti, ir izpētījis 

visas nepieciešamās piekļuves iespējas un iespējas izveidot nepieciešamos pagaidu pieslēgumus, 

novērtējis nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu traucējumus apkārtējiem īpašumiem un 

personām, izvērtējis visus citus apstākļus, kas var ietekmēt Darbu veikšanas procesu, kā arī 

izvērtējis visus Līguma noteikumus, un apliecina, ka Līgumcena, kura, Pusēm vienojoties, ir 

noteikta Līgumā, ir pietiekama, pilnīga, adekvāta un tirgus cenām atbilstoša atlīdzība par visu 

saskaņā ar Līgumu veicamo Darbu izpildi un visu citu Būvuzņēmēja pienākumu izpildi, kas 

ietver sevī gan visus izdevumus, kas Izpildītājam sakarā ar to var rasties, gan visu peļņu, un 

Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par jebkādām veicamo piegāžu un izpildāmo darbu un citu 

pienākumu apjomu un izmaksu novērtēšanas kļūdām vai nepilnībām, kuras Būvuzņēmējs varētu 

būt pieļāvis. 

3.5. Būvuzņēmējam nav tiesības prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā tiek 

konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav iekļāvis visus nepieciešamos darbus un/vai materiālus un/vai 

izmaksas, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un situāciju Objektā, kļūdījies Darbu cenās, nav 

piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešams Darbu pilnīgai sniegšanai, Objekta 

pieņemšanai ekspluatācijā un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem. Šajā 

punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu visus nepieciešamos darbus tādā 

apjomā un kvalitātē, lai pilnā apmērā izpildītu Darbus, sedz Būvuzņēmējs. 
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3.6. Līguma darbības laikā izmaiņas Līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu 

likumā paredzētajā kārtībā un apmērā.  

3.7. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 

darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai 

nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms 

Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu. 

3.8. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic 20 (divdesmit) dienu laikā no Gala akta, kas apliecina 

attiecīgā Līguma realizācijas posma vai kārtas izpildi, abpusējas parakstīšanas un Līguma 

noteikumiem atbilstoša Būvuzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs 

neparakstīt Gala aktu, ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis Līgumam un/vai normatīvajiem aktiem 

atbilstošu veikto Darbu izpildokumentāciju. 

3.9. Puses vienojas, ka Būvuzņēmējs iesniedz rēķinu, nosūtot to uz Pasūtītāja elektroniskā pasta 

adresi rekini@tna.lv. Būvuzņēmējs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju par Līguma 

datumu, numuru un Objekta nosaukumu. Līdz brīdim, kamēr Būvuzņēmējs nav iekļāvis rēķinā 

šajā punktā noteikto informāciju, uzskatāms, ka Būvuzņēmējs rēķinu nav iesniedzis. 

3.10. Par rēķina samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz 

Būvuzņēmēja norādīto bankas norēķinu kontu. 

 

4. DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 

4.1. Būvuzņēmējs atbild par Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša personāla 

(projektēšanas, autoruzraudzības, kā arī būvdarbu jomā) un sertificētu materiālu izmantošanu 

darbu laikā Objektā. 

4.2. Būvuzņēmējs, izstrādājot Būvprojektu veic visu tā izstrādei nepieciešamo dokumentu 

pieprasīšanu un saņemšanu. Šajā punktā noteikto pienākumu izpildei, nepieciešamības gadījumā 

saņemot atbilstošu pilnvarojumu no Pasūtītāja. 

4.3. Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nolikumu un Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto piedāvājumu 

un Tehnisko specifikāciju, saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu (pēc Būvvaldes veiktās atzīmes 

izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), būvnormatīviem, Līguma 

noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina 

Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma summu, Darbu apjomus vai Darbu 

izpildes termiņus.  

4.4. Ja Līguma izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies šķēršļi, kurus tas, kā pieredzējis un 

kvalificēts būvkomersants iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot 

ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes 

termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo šķēršļu darbības vai novēršanas ilgumam. Par tādiem 

šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību 

nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības 

iestāžu aizlieguma. 

4.5. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem 

Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai 

nodrošinātu būvprojekta izstrādi, nodrošinātu autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanu, uzsāktu, 

veiktu un pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši Būvprojektam.  

4.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvniecības procesā tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie 

būvnormatīvi, normatīvie akti, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā 

esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba 

mailto:rekini@tna.lv
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aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības 

noteikumus. 

4.7. Būvuzņēmējam ir saistoši tie Pasūtītāja un tā pārstāvju rīkojumi, kas nav pretrunā normatīvo aktu 

noteikumiem, šī Līguma noteikumiem un negroza tos, kā arī ir vērsti uz Līgumsaistību sekmīgu 

izpildi.  

 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Pasūtītājs apņemas: 

5.1.1. sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādei, kā arī 

Darbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā sagatavojot pilnvarojumu Būvuzņēmējam 

nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā; 

5.1.2. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas atbilstoši būvdarbu 

izpildes laika grafikam nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts 

atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis; 

5.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu –  būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības 

Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu 

veikšanu tajos gadījumos, kurus nosaka likums, iepriekš rakstiski paziņojot par to 

Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un 

pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos;  

5.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt 

Objektam darbu izpildes laikā vai citos Pušu saskaņotos laikos; 

5.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;  

5.1.6. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.7. ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt no Būvuzņēmēja saņemtos dokumentos, 

ja vien Līgumā nav paredzēts cits termiņš. 

5.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

5.2.1. vienpusēji apturēt Darbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai 

citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos. Šādā 

gadījumā Pasūtītājs iepriekš brīdina Būvuzņēmēju par Darbu apturēšanu un dod samērīgu 

laiku, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, pārkāpumu novēršanai; 

5.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos. 

 

6. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1. Būvuzņēmējs apņemas: 

6.1.1. veikt projektēšanas darbus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma 

nolikuma Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1. pielikums). Pieprasīt un saņemt visus 

Būvprojekta izstrādei nepieciešamos dokumentus, tai skaitā, bet ne tikai, visus tehniskos 

noteikumus, ģeotehniskās izpētes, mērniecības un/vai topogrāfijas materiālus, kā arī veikt 

jebkādas nepieciešamās pārbaudes un izpētes paredzētajā Darbu izpildes vietā;  

6.1.2. šajā Līgumā un/vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izdarīt Pasūtītāja 

pieprasītās izmaiņas un precizējumus Projekta dokumentācijā, tai skaitā Darbu veikšanas 

laikā; 

6.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma reizi nedēļā organizēt projektēšanas darbu un būvdarbu 

izpildes kontroles sanāksmes. Sapulcēs jānodrošina būvprojekta vadītāja (Būvprojekta 

izstrādes laikā) vai atbildīgā būvdarbu vadītāja (būvdarbu izpildes laikā) piedalīšanās; 
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6.1.4. izstrādāt Būvprojektu papīra formātā 4 (četros) papīra eksemplāros un digitālā versijā 

(teksti.doc, rasējumi .dwg, tabulas .xls formātā) un veikt tā saskaņošanu normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā;  

6.1.5. Būvprojekta izstrādei nozīmēt speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā 

noteiktajām prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā; 

6.1.6. izstrādāt būvprojektu Iepirkuma nolikuma Tehniskajās specifikācijās noteiktajā apjomā ar 

noteiktajām sadaļām, būvprojektā paredzot risinājumus, kā arī izmantojamos materiālus 

atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām; 

6.1.7. nodrošināt būvdarbu autoruzraudzību līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar 

būvvaldē akceptētu būvprojektu un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” un norīkot par atbildīgo autoruzraugu Guntu Grikmani, 

tālrunis 29247858, e-pasts: gg@sarmanorde.lv, sertifikāta Nr. 1-00586. Autoruzraugam 

būvdarbu gaitā ir pienākums nodrošināt būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, pēc 

Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties atsevišķu būvdarbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā 

pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par 

visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var, neparedzēti ietekmēt 

projekta realizāciju, neizpaust komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, veicot 

autoruzraudzību, trešajām personām; 

6.1.8. nodot izstrādāto projekta dokumentāciju Pasūtītāja īpašumā ar Projekta dokumentācijas 

(vai attiecīgās tās daļas) radīšanas brīdi, paredzot, ka Pasūtītājs ir tiesīgs to brīvi pēc 

saviem ieskatiem izmantot savām vai trešo personu vajadzībām vai nodot trešajām 

personām. Būvuzņēmējs ar šo piekrīt, ka Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem mainīt 

Projekta dokumentāciju un tās sastāvdaļas, tai skaitā uzdot trešajām personām izdarīt 

izmaiņas Projekta dokumentācijā, kā arī pēc saviem ieskatiem izmantot Projekta 

dokumentāciju un tās sastāvdaļas Projekta dokumentācijas tālākai izstrādāšanai un 

pilnveidošanai, kā arī jauna būvprojekta izstrādāšanai gan šajā Līgumā paredzētā Projekta 

īstenošanai, gan citu būvobjektu būvniecībai. Būvuzņēmējs ar šo apņemas neizmantot 

Projekta dokumentāciju vai jebkādu tās daļu jebkādu citu būvobjektu projektēšanā un/vai 

būvniecībā un nodrošināt, ka to neizmanto trešās personas; 

6.1.9. nodot visas autora mantiskās tiesības uz Projekta dokumentāciju bez jebkāda laika un 

teritorijas aprobežojuma Pasūtītājam. Atlīdzība par autora mantisko tiesību nodošanu 

Pasūtītājam ietverta kopējā atlīdzībā; 

6.1.10. veikt Būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī citām trešajām personām, ar kurām, 

pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projekts saskaņojams; 

6.1.11. kopā ar saskaņotu Būvprojektu iesniedz Pasūtītājam Darbu lokālās tāmes, kas sastādītas, 

vadoties no un detalizējot Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājuma kopsavilkuma formu; 

6.1.12. veikt būvdarbu sagatavošanu un būvtāfeles izgatavošanu un uzstādīšanu, kurā jānorāda 

Objekta nosaukums, Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, 

Autoruzraugs, Būvprojekta autors, iepriekš saskaņojot būvtāfelē izvietojamo informāciju 

ar Pasūtītāju un būvuzraugu; 

6.1.13. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā atbilstoši 

Būvdarbu izpildes laika grafikam pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa, 

Pusēm sastādot par to aktu; 

6.1.14. ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā;  

6.1.15. būvdarbu izpildei piesaistīt speciālistus, kuru atbilstība Iepirkuma nolikumā noteiktajām 

prasībām pārbaudīta Iepirkuma norises laikā; 

6.1.16. segt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai; 

mailto:gg@sarmanorde.lv
https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/37723
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6.1.17. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un Būvprojektā 

norādītajām funkcionālajām prasībām; 

6.1.18. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, būvniecības 

procesu uzraugošo institūciju ieteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, 

kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto 

noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ;  

6.1.19. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var 

prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus, tai skaitā, bet neaprobežojoties 

ar, būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem; 

6.1.20. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un 

iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem; 

6.1.21. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu 

veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms būvdarbu nodošanas – 

pieņemšanas akta parakstīšanas;  

6.1.22. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī 

nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

6.1.23. izstrādāt detalizētus rasējumus, ja tādi nepieciešami, un saskaņot ar Pasūtītāju pirms 

attiecīgo būvdarbu uzsākšanas; 

6.1.24. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies 

būvdarbu izpildes procesā un var, neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi; 

6.1.25. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo 

atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās; 

6.1.26. būvdarbu izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, kas notikusi Būvuzņēmēja vainas dēļ, 

segt visas izmaksas un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies būvuzrauga piesaistei uz 

pagarināto būvdarbu izpildes termiņu. Šajā punktā noteikto zaudējumu atlīdzība neizslēdz 

citu neminēto zaudējumu pieprasīšanu, kā arī līgumsoda piemērošanu par darbu izpildes 

termiņa kavējumu; 

6.1.27. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt 

bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos 

pasākumus, lai tos novērstu;  

6.1.28. nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju atrašanos Objektā darba dienas laikā un izpildāmo 

būvdarbu kontroli; 

6.1.29. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, 

zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā nodošanai 

ekspluatācijā; 

6.1.30. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Tehniskajā 

piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, kas pilnībā atbilst 

Būvprojektam un tehniskām specifikācijām. Būvuzņēmējs apņemas ievērot 

būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; 

6.1.31. būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un materiālus Būvuzņēmējs bez 

papildus atlīdzības pieprasīšanas nogādā būvgružu utilizācijas punktā. Būvuzņēmējam ir 

tiesības būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus 

izmantot savām vajadzībām, šādu darbību saskaņojot ar Pasūtītāju; 
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6.1.32. pirms nodošanas ekspluatācijā sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt 

būvgružus, Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, veikt Objekta 

ģenerāltīrīšanu pirms nodošanas Pasūtītājam u.c.); 

6.1.33. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo 

būvdarbu izpildi; 

6.1.34. nodrošināt Būvuzņēmēja pārstāvja klātbūtni sanāksmēs darbu laikā;  

6.1.35. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem 

normatīvajiem aktiem; 

6.1.36. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta un Objekta 

nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai; 

6.1.37. veicot būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot 

Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta 

tehniskais un vizuālais stāvoklis; 

6.1.38. līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst 

Pasūtītāja vai būvuzrauga pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem; 

6.1.39. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu 

zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību 

rezultātu negatīvo ietekmi. 

 

7. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJA IESAISTĪŠANA 

UN NOMAIŅAS KĀRTĪBA 

7.1. Darbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu (Līguma 

3. pielikums) un apakšuzņēmējus (Līguma 4. pielikums). Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā 

personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. 

7.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma izpildē iesaistītā personālā 

un apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc 

Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā 

norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, prasīt 

nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 

7.3. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu un/vai apakšuzņēmēju 

piesaisti Līguma izpildē. 

7.4. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņai Līgumā norādītajos 

gadījumos un gadījumos, kad piedāvātā speciālistu sarakstā norādītā speciālista nomaiņai 

piedāvātais speciālists neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Būvuzņēmēja piesaistītajiem 

speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā 

speciālistiem, kas tika vērtēti, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 

7.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no 

šādiem nosacījumiem: 

7.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem 

izvirzītajām prasībām; 

7.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu 

savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, 

un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu 

Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām 

prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā daļā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

http://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
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7.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 

vismaz 10 % procenti no kopējās Līguma vērtības (apakšuzņēmēja veicamo darbu vai 

sniedzamo pakalpojumu vērtība tek noteikta Publisko iepirkumu likuma 63. panta trešajā 

daļā noteiktajā kārtībā), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā vai otrajā 

daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

7.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, 

kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu 

veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

7.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 

42. panta noteikumus, minētā panta trešajā daļā noteiktos termiņus skaita no dienas, kad lūgums 

par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

7.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai 

apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai 

speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad 

Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 

saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs 

rakstveidā paziņo Būvuzņēmējam. 

 

8. RISKA PĀREJA, BŪVDARBU DROŠĪBA UN ATBILDĪBA 

8.1. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, 

vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. 

Būvuzņēmējs uzņemas arī objekta, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai 

iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – 

nodošanas akta parakstīšanas brīdi. 

8.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un 

nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv 

veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu dēļ, nodrošinot preventīvos 

pasākumus šo personu veselības un dzīvības apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba 

drošības noteikumu ievērošanu Objektā. 

8.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi 

nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā.  

8.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, 

resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvprojekta izstrādei un būvdarbu veikšanai, 

vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas 

nodrošināšanai. 

8.5. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā 

vai Objektam nodarīto kaitējumu.  

8.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka Būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki 

materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes. 

 

9. DOKUMENTĀCIJA 

9.1. Dokumenti, kurus Būvuzņēmējam jāizstrādā vai jāiesniedz Pasūtītājam saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Šajā 

http://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
http://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42
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punktā noteikto dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas 

akta parakstīšanai.  

9.2. Būvuzņēmējam jānodrošina visu dokumentu, kas nepieciešami būvprojekta izstrādei un 

saskaņošanai, kā arī būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, sagatavošana un iesniegšana 

Pasūtītājam. 

 

10. GARANTIJAS 

10.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniedz 

Pasūtītājam kredītiestādes garantiju par līgumsaistību izpildi 5 % apmērā no Līgumcenas (bez 

PVN). Būvuzņēmējam Līguma izpildes garantijas teksts ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju. Līguma izpildes garantijai ir jābūt spēkā vēl 60 (sešdesmit) dienu ilgā laika periodā 

pēc Līguma izpildes, bet ievērojot to, ka jebkurā gadījumā Līguma izpildes garantijai jābūt spēkā 

līdz brīdim, kad tiek veikti visi Darbi un Pušu starpā tiek parakstīts Darbu Gala pieņemšanas – 

nodošanas akts. Pagarinoties Darbu izpildes termiņam, neatkarīgi no iemesla, Būvuzņēmējam 

atbilstoši jāpagarina Līguma izpildes garantija, ne vēlāk kā mēnesi pirms Līguma izpildes 

garantijas termiņa beigām iesniedzot Pasūtītājam atbilstoši pagarinātu Līguma izpilde garantiju. 

Apdrošināšanas sabiedrības/kredītiestādes izsniegta Līguma izpilde garantija jāiesniedz 

Pasūtītājam kopā ar apdrošināšanas prēmiju nomaksu apliecinošiem dokumentiem (par visu 

apdrošināšanas periodu). 

10.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 11.1. punktā minētās apdrošināšanas 

sabiedrības/kredītiestādes garantiju tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet 

no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja 

iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma 

darbību.  

10.3. Būvuzņēmējs garantē, ka būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie tiks izpildīti atbilstoši 

Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem 

zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka 

izpildītie Darbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, 

izstrādājamajā Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos nebūs defektu. 

10.4. Būvuzņēmējs nodrošina, ka saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 

„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu” visā Līguma darbības laikā un garantijas termiņa laikā spēkā būs Būvuzņēmēja 

darbības un būvspeciālistu darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise par 

iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 

10.5. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai vai citam būvniecības dalībniekam 

Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas minimālās atbildības limitu. 

10.6. Garantijas laiks izpildītajiem būvdarbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši. Garantijas laiks tiek rēķināts 

no būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Būvuzņēmējam ir 

jānodrošina, lai būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) 

ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar 

būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs tās varētu brīvi izmantot. 

Būvuzņēmēja noteiktais garantijas laiks nedrīkst būt īsāks un noteikumi sliktāki par tiem, ko 

nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs). Garantijas laika ietvaros 

Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem veic garantijas darbus Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā, kurai 

pievienots Defektu akts par radušos būvdarbu defektu, trūkumiem, bojājumiem, neprecizitātēm 

vai citām neatbilstībām, norādītajā termiņā. 
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10.7. Garantijas laika ietvaros Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem veic garantijas darbus Pasūtītāja 

rakstiskajā pretenzijā, kurai pievienots Defektu akts par radušos Būvdarbu defektu, trūkumiem, 

bojājumiem, neprecizitātēm vai citām neatbilstībām, norādītajā termiņā. 

10.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbu defektiem un to novēršanu vai novēršanas izdevumu 

segšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. 

10.9. Par Būvdarbu defektu garantijas laikā atzīstams tāds jebkuras Objekta daļas stāvoklis, kas 

atklājies vai radies garantijas laikā, kad attiecīgā Objekta daļa atrodas sliktākā stāvoklī, nekā ir 

pieļaujams parastais nolietojums. Lai noteiktu, kādā stāvoklī jebkurai Objekta daļai jāatrodas, kā 

arī, lai noteiktu, kas attiecīgajos apstākļos atzīstams par parasto nolietojumu, tiek ņemtas vērā 

visas kvalitātes prasības, tehniskās un vizuāli estētiskās īpašības, kas paredzētas Līgumā, tajā 

skaitā Būvprojektā, Būvprojekta detalizācijas dokumentos, normatīvajos aktos, piemērojamajos 

standartos, ražotāja aprakstos un apliecinājumos, vai labā būvniecības praksē. Ja dažādos avotos 

ir noteiktas atšķirīgas kvalitātes prasības, tad spēkā ir stingrākās no tām (tādas, kuras paredz 

augstāku kvalitāti). Jebkurā gadījumā par Būvdarbu defektu atzīstams tāds jebkuras Objekta 

daļas stāvoklis, kad attiecīgā Objekta daļa nepilda jebkuru tai paredzēto tehnisko funkciju. 

10.10. Ja garantijas laikā konstatēto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai Līguma 

minētās Garantijas laika ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par Pasūtītāja pretenzijā 

norādīto Būvdarbu defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņu, tad Būvuzņēmējs 3 

(trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Būvuzņēmējs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto 

defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda pretenzijā minēto 

defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. 

Ja Pasūtītājs nepiekrīt Būvuzņēmēja norādītajam defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas 

termiņam, tad Būvuzņēmējam defekts, trūkums vai neatbilstības jānovērš Līguma 10.7. punktā 

norādītajā termiņā. 

10.11. Neatliekamus Būvdarbu defektus vai trūkumus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, 

apkārtējai videi vai Objekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Objekta normālu ekspluatāciju), 

Būvuzņēmējs uzsāk novērst nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un 

elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un 

novēršanai. 

10.12. Par normatīvo aktu un Līguma noteikumiem atbilstošu garantijas darbu izpildi tiek abpusēji 

parakstīts Garantijas darbu izpildes akts. 

10.13. Ja Būvuzņēmējs 10.7. un/vai 10.10. punktā noteiktajā termiņā nenovērš defektus, trūkumus vai 

neatbilstības, tad garantijas laiks tiek pagarināts par laika periodu, kādu tiek kavēts defektu, 

trūkumu vai neatbilstības novēršanas termiņš. 

10.14. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši šā Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam 

ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo defektu, un trūkumu novēršanas darbu izpildei, 

un Būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos 

izdevumus un/vai zaudējumus, t.sk. izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies 

Būvdarbu defektu dēļ. 

 

11. PROJEKTĒŠANAS DARBU UN BŪVDARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS 

KĀRTĪBA 

11.1. Pēc izstrādātā Būvprojekta akceptēšanas Būvvaldē (atzīmes izdarīšana būvatļaujā par 

projektēšanas nosacījumu izpildi) Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam un kopā ar 

iesniegumu iesniedz vienu pilnu oriģinālu projekta sējumu. Būvprojekta akceptēšana  ir pamats 

projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

11.2. Būvuzņēmējs līdz mēneša 5. datumam sastāda darbu izpildes aktu (pārskata periodā faktiski 
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veikto Darbu apjomu izmaksu aprēķinu kopsavilkumu (Forma Nr. 2, Forma Nr. 3), turpmāk – 

Kārtējais akts, par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem un iesniedz Būvuzraugam 

parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Kārtējo aktu 10 (desmit) darba 

dienu laikā pēc Kārtējā akta saņemšanas no Būvuzņēmēja. Pasūtītājs Kārtējo aktu izskata un 

paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.  

11.3. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 

(piecu) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir 

sekmīga, Puses paraksta gala būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 

11.4. Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst 

Līgumam, Iepirkuma nolikuma tehniskajām specifikācijām, Būvprojektam, normatīvo aktu 

prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto 

būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu.  

11.5. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava 

rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. 

Darbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu. 

11.6. Pēc būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiek veikta Objekta pieņemšana 

ekspluatācijā. 

11.7. Darbi Līguma izpratnē tiek uzskatīti par pienācīgi izpildītiem, ja Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis un 

Būvniecības valsts kontroles birojs ir apstiprinājis aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

11.8. Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta 

nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs. 

11.9. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisijas laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi 

Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu 

nodošanu ekspluatācijā. 

11.10. Būvdarbu vai projektēšanas darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo 

Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc 

Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

 

12. AUTORTIESĪBAS 

12.1. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Būvuzņēmēja kā autora 

Autortiesību likuma 15. pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā 

ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām 

personām. Visu autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz Autortiesību 

objektiem (jebkuru to daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu par 

Projektēšanas darbu (jebkuru to daļu) izpildi vai daļēju atlīdzības izmaksu, ja no Būvuzņēmējam 

izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods.  

12.2. Būvuzņēmējs garantē, ka netiks izmantotas Autortiesību likuma 14. panta pirmajā daļā noteiktās 

autora personiskās tiesības uz izlemšanu, vai darbs tiks izziņots un kad tas tiks izziņots (14. panta 

pirmās daļas 2. punkts), darba atsaukšanu (14. panta pirmās daļas 3. punkts), uz darba 

neaizskaramību (14. panta pirmās daļas 5. punkts) un pretdarbību (14. panta pirmās daļas 

6. punkts).  

12.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību 

objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām un šādām 

darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Būvuzņēmēja piekrišana. 

12.4. Būvuzņēmējs nodrošina no citām Autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu 

atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam. 

12.5. Izstrādājot Būvprojektu, Būvuzņēmējam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu 
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personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu 

izmantošanu. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. 

Būvuzņēmējs nodrošina, ka tas no Būvprojekta autoriem un jebkurām citām Būvprojekta izstrādē 

iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam 

šajā Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā. 

12.6. Būvuzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī 

neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus. 

12.7. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Būvuzņēmējam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī 

autoratlīdzību un Būvuzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.  

12.8. Puses vienojas, ka Būvuzņēmēja rīcība, kas atbilst kādam no Līguma 15.3.2.-15.3.4. punktos 

noteiktajiem gadījumiem, ir atzīstama par atteikšanos no Autoruzraudzības veikšanas, un 

tādejādi Pasūtītājam ir tiesības nodot Autoruzraudzības veikšanu citam atbilstošās jomas 

speciālistam vai komersantam, kas nodarbina atbilstošas jomas speciālistu. 

 

13. BŪVDARBU IZMAIŅU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

13.1. Līguma darbības laikā var tikt veikti neparedzētie būvdarbi šajā sadaļā noteiktajā kārtībā, 

ievērojot Publisko iepirkumu likumu. 

13.2. Neparedzētie būvdarbi var tikt veikti, ja tiek konstatētā nepieciešamība veikt tādus būvdarbus, 

kas sākotnēji netika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija 

iespējams paredzēt šo būvdarbu nepieciešamību Projektēšanas darbu izpildes laikā.  

13.3. Konstatējot nepieciešamību veikt neparedzētos būvdarbus, Būvuzņēmējs sagatavo Būvdarbu 

izmaiņu aktu par neparedzēto būvdarbu nepieciešamību, to apjomu un rašanās iemesliem. 

Būvuzņēmēja sagatavotu un parakstītu Būvdarbu izmaiņu aktu Būvuzņēmējs iesniedz 

saskaņošanai būvuzraugam un autoruzraugam, un pēc visu iepriekš minēto personu saskaņojumu 

saņemšanas, iesniedz to izskatīšanai Pasūtītājam. Būvdarbu izmaiņu aktu paraksta Būvuzņēmējs, 

būvuzraugs, ja nepieciešams, autoruzraugs un Pasūtītājs. 

13.4. Puses vienojas, ka neparedzēto būvdarbu cenas tiks noteiktas, atbilstoši Finanšu piedāvājumā, un 

Līguma pielikumā pievienotajās tāmēs iekļauto analogo būvdarbu vienību cenām, vai, ja Finanšu 

piedāvājumā un/vai tāmēs analogu būvdarbu nav, vadoties no attiecīgu/līdzīgu būvdarbu vienību 

cenām tirgū. 

13.5. Būvuzņēmējs, pamatojoties uz Pušu, būvuzrauga un, ja nepieciešams, autoruzrauga parakstītajā 

Būvdarbu izmaiņu aktā norādīto, sagatavo tāmi par neparedzēto būvdarbu izmaksām un iesniedz 

to izskatīšanai Pasūtītājam. 

13.6. Pasūtītājs 10 (desmit)  darba dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas izskata un saskaņo to, vai 

arī sniedz pamatotu atteikumu tāmes vai kādas tāmē norādītās pozīcijas saskaņošanai.  

13.7. Pēc Būvuzņēmēja ierosinājuma, Pusēm par to parakstot nomaiņas aktu, Tehniskajā specifikācijā 

un /vai Būvprojektā paredzētie materiāli, iekārtas un/vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti 

ar jauniem, ja sakontēji paredzētie ir novecojuši un/vai aizstājot sākotnēji paredzētos tiks 

sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka) un/vai, 

aizstāšana ir pamatota sakarā ar apstākļiem, kurus līdz Līguma noslēgšanai Būvuzņēmējs 

nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā 

gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām un/vai tehnoloģijām tiek noteiktas 

nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām un/vai 

tehnoloģijām, kuras nomaina. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Tehniskajā 

specifikācijā un/vai Būvprojektā norādīto materiālu, iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar 

jaunajām – nomaināmajām. Jaunajiem materiāliem un/vai iekārtām un/vai tehnoloģijām jābūt 

kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ierosinot šajā punktā 
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minētās izmaiņas, Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu un 

autoruzraugu saskaņotu nomaiņas aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un nomaiņas akta 

pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām – 

nomaināmajām. Parakstot nomaiņas aktu Būvuzņēmējs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas 

turpmākā Būvdarbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas un neietekmēs Līgumā 

noteikto Būvdarbu pabeigšanas termiņu. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu materiālo atbildību, par 

sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā nomaiņas aktā piedāvātajām 

izmaiņām.  

13.8. Pēc neparedzēto būvdarbu izmaksu tāmes saskaņošanas, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz 

rakstisku vienošanos pie Līguma par neparedzēto būvdarbu izpildi. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt 

vienošanos par šajā punktā minēto būvdarbu izpildi arī pēc tāmes saskaņošanas.  

 

14. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODS 

14.1. Puses atbild par kaitējumu un zaudējumiem, kas viņu darbības vai bezdarbības dēļ Līguma 

izpildes rezultātā nodarīts otrai Pusei un/vai trešajām personām.  

14.2. Par tādu Darbu ietvaros veicamo darbu izpildi, kurus veicot, Būvuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies 

no Līguma noteikumiem, Tehniskās specifikācijas vai Būvprojekta, Būvuzņēmējs atlīdzību 

nesaņem un veic Objektā neatbilstību un trūkumu novēršanu par saviem līdzekļiem, un tas nedod 

Būvuzņēmējam tiesības pieprasīt Līgumā minēto termiņu pagarinājumu. 

14.3. Būvuzņēmējs ir finansiāli atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas 

informācijas sniegšanu Pasūtītājam. 

14.4. Būvuzņēmējs atbild par Darba izpildei nepieciešamās izpētes un uzmērīšanas veikšanu, un 

savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem. 

14.5. Būvuzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu kvalitāti, atbilstību 

Būvprojektam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.6. Būvuzņēmējs atbild par kaitējumu Objektam, kas rodas Darbu izpildes laikā, kā arī par 

bojājumiem, neprecizitātēm un citām nepilnībām, kas tiek atklāti garantijas laikā. 

14.7. Visā Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmējs atbild par ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba 

aizsardzības pasākumu veikšanu Objektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā 

punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā; 

14.8. Pasūtītājs neatbild par Būvuzņēmēja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām 

personām sakarā ar Līguma izpildi. 

14.9. Būvuzņēmējam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek novilcināti Līgumā 

noteiktie maksājumi par Pasūtītāja ar Gala aktu pieņemtajiem Darbiem 0,1 % apmērā no kavētās 

maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma 

summas. 

14.10. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, tā ietvaros veikto darbu 

izpildes termiņus un/vai starptermiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1 % apmērā 

no savlaicīgi neizpildītās Darbu daļas summas, kas Būvuzņēmējam pienākas par izpildi, par 

katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgā Darba daļas summas. 

14.11. Ja Būvuzņēmēja pilnvarotā persona, Būvuzņēmēja pārstāvji, Būvuzņēmēja iesaistītie speciālisti 

neierodas uz Pasūtītāja, būvuzrauga organizēto sapulci, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no 

Būvuzņēmēja līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) par katru konstatēto gadījumu. 

14.12. Ja valsts vai pašvaldības institūcija ir uzlikusi naudas sodu Pasūtītājam par to, ka nav izpildīts 

kāds no Līgumā noteiktajiem Būvuzņēmēja pienākumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt no 

Būvuzņēmēja līgumsodu uzliktā naudas soda apmērā. 
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14.13. Ja Būvuzņēmējs nepilda kādu no šā Līguma noteikumiem, kas nav norādīti Līguma 14.10. līdz 

14.12. punktos, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,5 % apmērā no 

Līgumcenas par katru Būvuzņēmēja saistības neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumu. 

14.14. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 15.3.2., 15.3.3. vai 

15.3.7. apakšpunktu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Būvuzņēmējam maksāt līgumsodu 10 % 

apmērā no Līgumcenas. 

14.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes, izņemot Līguma 

14.14. punktā minēto gadījumu, un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus un/vai 

izdevumus. 

14.16. Puses vienojas, ka Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu pienākošos līgumsodus, izmaksas un 

zaudējumus Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji aprēķināt un atskaitīt no jebkura maksājuma, kas, 

pamatojoties uz šo Līgumu, pienākas Būvuzņēmējam, pirms tā izmaksas Būvuzņēmējam. Ja 

Pasūtītājs ir veicis līgumsoda ieturējumu no Būvuzņēmējam izmaksājamās atlīdzības, autora 

mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz saskaņā ar Līgumu radīto Autortiesību 

objektu (jebkuru tā daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis Būvuzņēmējam 

izmaksājamās atlīdzības apmaksu tādā apmērā, kas atbilst atlīdzībai, no kuras ieturēts 

aprēķinātais līgumsods. 

14.17. Par piesaistīto apakšuzņēmēju sniegtajiem Darbiem un pieļautajām kļūdām attiecībā pret 

Pasūtītāju ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Būvuzņēmēja piesaistīto 

apakšuzņēmēju saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā nodarīto kaitējumu 

Pasūtītājam un/vai trešajām personām. 

 

15 LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS UN IZBEIGŠANA 

15.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses to ir parakstījušas, un ir noslēgts uz laiku līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. Līguma abpusējas parakstīšanas datums tiek norādīts Līguma pirmās lapas 

augšējā labajā stūrī. 

15.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, tādu 

iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, vai vienpusēji, Līgumā noteiktajā 

kārtībā.  

15.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Būvuzņēmējam 

10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot tādējādi radušos izdevumus un/vai zaudējumus, 

ja: 

 15.3.1. Būvuzņēmējs vairāk kā par 14 (četrpadsmit) dienām kavē Līguma 2.4. punktā noteikto 

termiņu; 

 15.3.2. Darbi tiek sniegti neatbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām 

vai Līguma prasībām, vai kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc Pasūtītāja 

brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā Būvuzņēmējs neuzsāk trūkumu, defektu un/ vai 

neatbilstību novēršanu; 

 15.3.3. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma 

10.1. vai 10.4. punktā minēto dokumentu, kuru atbilstoši Līguma noteikumiem 

Būvuzņēmējam bija pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam; 

 15.3.4. Būvuzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek 

izbeigta vai pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība, Būvuzņēmējs tiek aizstāts ar 

citu uzņēmēju atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un 

uzņēmēju parēju, un šis uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās 

daļas 4. punktā noteiktajam;  
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 15.3.5. Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav parakstījis Objekta pieņemšanas 

un nodošanas aktu un šī pienākuma izpildes kavējums ir ilgāks par 5 (piecām) darba 

dienām;  

 15.3.6. Būvuzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai citādi neatbilst normatīvo aktu 

vai Iepirkuma nolikuma prasībām, lai veiktu Darbus; 

 15.3.7. Būvuzņēmējs kādā citā veidā nepilda Līgumā noteiktās saistības un/vai pienākumus un 

Līguma saistību pārkāpumu nenovērš 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja 

pretenzijas nosūtīšanas dienas; 

 15.3.8. Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos; 

 15.3.9. Līguma 2.3.1. punktā noteiktajā gadījumā; 

 15.3.10.Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses 

ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts 

noteiktās sankcijas. 

15.4. Būvuzņēmējam ir tiesības atkāpties no Līguma par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 10 

(desmit) darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

15.4.1. Pasūtītājs savas vainas dēļ Līgumā noteiktajos termiņos nav veicis Līgumā noteiktos 

maksājumus par Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem un maksājumu kavējums pārsniedz 45 

(četrdesmit piecas) dienas un Būvuzņēmējs pienācīgi ir izpildījis savas Līgumā noteiktās 

saistības; 

15.4.2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai 

pārtraukta, ir apturēta tā saimnieciskā darbība. 

15.5. Ja Būvdarbu izpildes laikā Līgums tiek izbeigts pirms termiņa kādā no Līguma 15.3. punktā 

noteiktajiem gadījumiem:  

 15.5.1. Būvuzņēmējs nodrošina Objekta un izpildīto Būvdarbu saglabāšanu un pasargāšanu no 

trešo personu, klimatisko apstākļu u.c. nelabvēlīgu apstākļu ietekmes, līdz brīdim, kad 

Objektu ir pārņēmis Pasūtītājs; 

 15.5.2. Būvuzņēmējs izpilda Pasūtītāja paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no Līguma 

noteiktās prasības par turpmāku rīcību sakarā ar Būvdarbu izpildi; 

 15.5.3. Pasūtītāja paziņojumā par vienpusēju atkāpšanos no Līguma norādītajā termiņā, 

Būvuzņēmējs nodod Objektu  un Būvuzņēmēja rīcībā esošo, ar Līguma izpildi un 

Būvdarbu veikšanu saistīto, dokumentāciju (t.sk., bet ne tikai Būvprojektu, Būvprojekta 

detalizācijas dokumentus, izpilddokumentāciju, būvdarbu žurnālu, autoruzraudzības 

žurnālu, rasējumus, specifikācijas, aprēķinus, apstiprinājumus, piekrišanas u.tml.), Pusēm 

par to parakstot Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja Būvuzņēmējs labprātīgi 

nenodod Pasūtītājam Objektu un/vai neparaksta Objekta pieņemšanas un nodošanas aktu, 

Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pārņemt Objektu (t.sk., ja nepieciešams, pieaicinot 

apsardzi) par to sagatavojot vienpusēju Objekta pārņemšanas aktu, kurš ir saistošs abām 

Pusēm; 

 15.5.4. Puses, pieaicinot būvuzraugu un nepieciešamības gadījumā tiesu izpildītāju, sastāda aktu 

par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību, un veic Objekta stāvokļa fiksāciju. 

Pasūtītājs pieņem un veic samaksu par būvdarbiem tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie 

atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie būvdarbi nav izmantojami 

turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Pušu sastādītajā aktā par faktiski izpildīto 

būvdarbu apjomu, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam 

stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos 
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būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus 

izdevumus; 

 15.5.5. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izvest no Objekta materiālus un/vai aprīkojumu un/vai tehniku 

un/vai iekārtas, kuru piederību Būvuzņēmējam vai tā apakšuzņēmējiem Būvuzņēmējs var 

pierādīt uzrādot attiecīgus dokumentus un ja attiecīgie materiāli un/vai aprīkojums un/vai 

tehnika un/vai iekārtas nav tikuši iekļauti no Pasūtītāja puses parakstītājos Būvdarbu 

izpildes aktos. 

15.6. Ja Būvdarbu izpildes laikā Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Pusēm par to noslēdzot rakstveida 

vienošanos, vienošanās tiek atrunāta  kārtība, kādā  tiek  nodots Objekts Pasūtītājam un veikta 

faktiski izpildīto Būvdarbu un Objekta stāvokļa fiksācija. Ja Puses nevar vienoties par abpusēji 

pieņemu kārtību, pēc analoģijas tiek piemēroti Līguma 15.5. punkta noteikumi.   

15.7. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Puses apņemas sadarboties, lai nodrošinātu 

operatīvu Objekta nodošanu Pasūtītājam. 

 

16. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 

16.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā 

tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta 

noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc 

tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 

16.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un 

radušies neatkarīgi no Pušu rīcības, t.i., ko Puses nespēja kontrolēt, pret kuriem šī Puse nebūtu 

varējusi saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai 

pārvarēt.  

16.3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru 

Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kas ir ārpus līdzēju kontroles. Par 

šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, 

revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c. 

16.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam 

par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis 

savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā 

to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi.  

16.5. Jebkurai no Pusēm jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma 

izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.  

16.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses vienojas par 

Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par 

faktiski veiktajiem Darbiem . 

16.7. Ikvienai Pusei jebkurā laikā jābrīdina otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 

jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas 

risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas 

apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības 

atjaunošanu.  

 

17. STRĪDI 

17.1. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja 

sarunās strīdu atrisināt neizdodas, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī 

Līguma, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos 

normatīvos aktus. 
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17.2. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi, Pusēm pastāv strīds vai kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību 

tiesā, tas nav pamats Būvuzņēmējam pārtraukt un/vai apturēt Darbu izpildi vai kā citādi kavēt 

Darbu izpildi, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos 

pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai 

maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā. 

 

18. KONFIDENCIALITĀTE 

18.1. Būvuzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā: 

18.1.1 nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, 

kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē; 

18.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām 

personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, 

kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, 

kas kļuvusi Būvuzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā; 

18.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Būvuzņēmēja rakstiskas atļaujas saņemšanas 

neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu 

dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu 

un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, 

Būvuzņēmējs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu. 

18.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu un vispārzināmu informāciju, kā 

arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām 

personām vai kas saskaņā ar normatīviem aktiem tiek klasificēta kā vispārpieejama informācija. 

18.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai 

pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos. 

18.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas 

cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas 

rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

18.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības 

termiņš.  

 

19. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

19.1. Veicot apmaiņu ar fizisko personu datiem, kas nepieciešami Līgumā noteikto saistību izpildei, 

Puse, kura sniedz fizisko personu datus, tos pienācīgi šifrē vai aizsargā kādā citā veidā un 

nodrošina, ka tie ir pieejami tikai īpaši ieceltiem attiecīgās Puses darbiniekiem. 

19.2. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt 

Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos (t.sk. starptautiskajos) noteiktās 

prasības šādu datu apstrādei, izmantošanai un aizsardzībai. 

19.3. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanas iegūšanu no 

attiecīgajiem datu subjektiem; 

19.4. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, 

izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti (t.sk. starptautiskie) 

paredz šādu datu nodošanu. 

19.5. Ja saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk 

trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, attiecīgā Puse pirms šādu datu 

nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz. 

19.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu 

datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai. 
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19.7. Katra no Pusēm ir tiesīga nekavējoties apturēt turpmāku personas datu nosūtīšanu, ja otra Puse 

nenodrošina datu apstrādes prasību ievērošanu (t.sk. no attiecīgās Puses darbiniekiem vai 

Apakšuzņēmējiem), ko tai uzliek šis Līgums vai jebkādi piemērojamie normatīvie akti. Šajā 

gadījumā Puse, kas konstatē pārkāpumu, ir tiesīga pieprasīt otrai Pusei nodoto datu atdošanu 

atpakaļ un tam sekojošu datu dzēšanu no otras Puses sistēmām.   

19.8. Pēc Līguma izbeigšanas vai darbības termiņa beigām Puses nodod atpakaļ no otras Puses 

saņemtos personas datus un to kopijas un, ciktāl to pieļauj piemērojamie normatīvie akti, iznīcina 

visus šādus datus un iesniedz rakstveida apliecinājumu otrai Pusei par šā apakšpunkta izpildi. 

 

20. PUŠU PĀRSTĀVJI 

20.1. Lai sekmētu līgumsaistību izpildi pienācīgā kārtā un šajā Līgumā noteiktajos termiņos, Puses 

nozīmē kontaktpersonas un/vai pilnvarotās personas, kuras ir tiesīgas, nepārkāpjot Līguma 

robežas, risināt visus ar Līguma izpildi saistītos operatīvos jautājumus, organizēt un kontrolēt 

Līguma izpildes gaitu, tajā skaitā, bet ne tikai, veikt komunikāciju  ar  otru Pusi, pieprasīt no 

otras Puses informāciju, sniegt informāciju otrai Pusei, nodrošināt ar Līgumu saistītās 

dokumentācijas (Būvprojekta, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas) nodošanu/ 

pieņemšanu, organizēt izpildīto Darbu pieņemšanu, dot norādījumus par Līguma un Darbu 

izpildi, kā arī veikt citas darbības, kas saistītas ar pienācīgu Līgumā paredzēto saistību izpildi, 

bet viņa nav pilnvarota izdarīt grozījumus un papildinājumus Līgumā. 

20.2. No Pasūtītāja puses tiek nozīmēta Pasūtītāja kontaktpersona: Gints Liepaskalns, tālrunis 

+371 67804761, mobilais tālrunis +371 29331113, e-pasts: gints.liepaskalns@tna.lv. 

20.3. No Būvuzņēmēja puses tiek nozīmēta Būvuzņēmēja pilnvarotā persona: Edijs Purmalis, tālrunis 

+371 64225468, mobilais tālrunis +371 29167616, e-pasts: woltec@woltec.lv. 

20.4. Puses var nomainīt Līguma 20.2. un/vai 20.3. punktā norādītās personas, par to rakstiski 

informējot otru Pusi 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā nav nepieciešams veikt 

grozījumus Līgumā. 

20.5. Būvuzņēmējam, saņemot norādījumus no Līgumā noteiktās Pasūtītāja kontaktpersonas, ir 

tiesības uzskatīt, ka tās rīkojas Pasūtītāja vārdā pilnvaras ietvaros, tomēr tas neatbrīvo 

Būvuzņēmēju no atbildības, ja norādījumi ir pretrunā ar Līgumu vai normatīvajiem aktiem. 

Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādiem norādījumiem. 

20.6. E-pasta paziņojumi, kas nosūtīti uz Līguma 20.2. un/vai 20.3.punktā norādītajām e-pasta 

adresēm domāti vienīgi saziņas ērtībai, bet nav uzskatāmi par pienācīgi veiktu rakstisku 

paziņojumu. Jebkura no Pusēm var pieprasīt, lai otra Puse savu pa e-pastu veikto paziņojumu bez 

pienācīga elektroniskā paraksta apliecina ar parakstu un šādā gadījumā līdz rakstiskā 

apstiprinājuma saņemšanai atturēties no reaģēšanas uz pienācīgā kārtā neparakstītā e-pastā 

ietverto informāciju. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski. Par rakstisku 

paziņojumu  uzskatāmas arī e-pasta vēstules, kas apstiprinātas ar elektronisko parakstu ar laika 

zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem un nosūtītas no un uz šajā  punktā norādītajām e-pasta 

adresēm: 

 20.6.1. Pasūtītāja oficiālā e-pasta adrese: tna@tna.lv,  

 20.6.2. Būvuzņēmēja oficiālā e-pasta adrese: woltec@woltec.lv.  

20.7. Pasūtītāja kontaktpersonas veikts jebkāda rakstura kontroles pasākums, apliecinājums, apskate, 

pārbaude, norādījums, paziņojums, pieprasījums, kā arī līdzīga rīcība, neatbrīvo Būvuzņēmēju no 

atbildības, kas izriet no Līguma, ieskaitot atbildību par kļūdām, nolaidību, pretrunām un 

neatbilstību. 

 

21. CITI NOTEIKUMI 

mailto:woltec@woltec.lv
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21.1. Par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi vai saistību 

izpildes termiņu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai 

Pusei. 

21.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā, un tā noteikumi ir saistoši 

Pušu saistību pārņēmējam, izņemot, gadījumu, ja Būvuzņēmējs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju 

atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmēju parēju, un šis 

uzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 4. punktā noteiktajam;  

21.3. Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus 

Līguma noteikumos‚ savstarpēji par to vienojoties, ievērojot Publisko iepirkumu likumu. Jebkuri 

grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par Līguma neatņemamu 

sastāvdaļu pēc tam, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

21.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie 

Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

21.5. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā 

tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku 

zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu. 

21.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai kādi šajā Līgumā minētie Pušu vai Pušu 

pārstāvju rekvizīti, tālruņa, adreses, u.c. vai Pušu pārstāvji, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo 

par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā 

izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

21.7. Būvuzņēmējam bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas ir aizliegts publiskot vai jebkādā citā veidā 

trešajām personām, tajā skaitā, plašsaziņas līdzekļiem, sniegt informāciju vai paust viedokli par 

Līguma izpildes gaitu, būvniecības ieceri vai Objektu. Būvuzņēmējs nodrošina, ka tā 

apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu. 

21.8. Visi Līguma un to pielikumu nosacījumi attiecās uz Būvuzņēmēja apakšuzņēmējiem tāpat kā uz 

pašu Būvuzņēmēju. No šā Līguma izrietošās tiesiskās attiecības starp Pasūtītāju un 

Būvuzņēmēju attiecās arī uz apakšuzņēmēju/iem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un nodrošina, ka  

apakšuzņēmējs/i izpilda no šā Līguma izrietošās saistības. 

21.9. Nevienu no Līguma dokumentiem nevar skatīt un tulkot atrauti no citiem Līguma dokumentiem 

un to kopējā konteksta.  

21.10. Gadījumā, ja ir pretrunas vai nesakritības starp Līgumu un citiem Līguma dokumentiem, tad 

noteicošais ir Līgums. Ja kāda Līguma dokumenta (izņemot Līgumu) noteikumi vai prasības ir 

pretrunā ar cita Līguma dokumenta noteikumiem vai prasībām, Būvuzņēmējam ir nekavējoties, 

bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc šādu pretrunu atklāšanas vai brīža, kad tās bija 

jāatklāj, par to jāinformē Pasūtītājs un jālūdz Pasūtītāja skaidrojums. Pamatojoties uz Pasūtītāja 

skaidrojumu, tiek noteikta gala prioritāte attiecīgajām nesakritībām. Vienlaicīgi Puses atzīst, ka 

neskaidrību vai pretrunu gadījumā attiecībā uz kvalitātes noteikumiem, ir piemērojami tie 

noteikumi, kas paredz augstākas kvalitātes un detalizācijas prasības. 

21.11. Līgums sagatavots uz 108 (viens simts astoņi) lapām 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa 

vienam eksemplāram. 

21.12. Līgumam tā parakstīšanas brīdī tiek pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas: 

 21.12.1. 1. pielikums Tehniskā specifikācija; 

 21.12.2. 2. pielikums Tehniskais piedāvājums: 

     21.12.2.1. Apraksts; 

     21.12.2.2. Vizuālais atainojums, skice; 
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 21.12.3. 3. pielikums Pakalpojuma izpildei paredzēto galveno speciālistu saraksts; 

 21.12.4. 4. pielikums Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts; 

 21.12.5. 5. pielikums Finanšu piedāvājums. 

 

22. PUŠU REKVIZĪTI 

Būvuzņēmējs 

SIA “WOLTEC” 

Reģ. Nr. 44103097350 

Ausekļa iela 31, Valmiera, LV-4201 

AS “Luminor Bank Latvijas filiāle” 

Kods: RIKOLV2X 

Konta Nr.: LV83RIKO0000085955549 

 

Pasūtītājs 

VAS „Tiesu namu aģentūra” 

Reģ. Nr. 40003334410 

Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007; 

AS „SEB Banka” 

Kods: UNLALV2X 

Konta Nr.: LV64UNLA0002021469371 

 

________________/E. Purmalis/ 

 

 

________________/L. Bikiņa/ 

 

 

___________________/S. Sausiņa/ 

 

 

 

 


