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Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests 

Iepirkuma līgums Nr. 232.18/5-30 

 
Krimuldas novada Krimuldas pagastā          2018. gada 26. jūnijā 

 
Krimuldas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000068799, juridiskā adrese Parka iela 1, Ragana, 

Krimuldas pagasts,  Krimuldas  novads, LV-2144, tās izpilddirektora Laimoņa Ozola personā, kurš rīkojas 

saskaņā ar 2013.gada 26.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Krimuldas novada pašvaldības nolikums”, 

turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un 

Pilnsabiedrība “VT KUUM”, reģistrācijas Nr. 40203070394, juridiskā adrese Liepu aleja 8-2, 

Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, biedra SIA “KUUM” ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi, tās valdes 

priekšsēdētāja Gata Kūmiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs, no 

otras puses, turpmāk tekstā – Puses vai Puse,  

pamatojoties uz Krimuldas novada domes iepirkuma “Meliorācijas sistēmu “Laimas-Entalpija-

Loja” un “Mazdārziņi” atjaunošana Krimuldas novadā”, Nr. KND2018/2/ELFLA (turpmāk tekstā – 

Iepirkums) rezultātiem, un  Eiropas Savienības Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) Latvijas 

Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākuma “Investīcijas materiālajos aktīvos” 

apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstības” 

projekta ietvaros (projekta Nr. 17-04-A00403-000184), izsakot savu gribu brīvi, bez viltus, maldiem un 

spaidiem, noslēdza Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem saistošu šādu iepirkuma līgumu, turpmāk 

tekstā - Līgums: 

1. Līgumā lietotie termini 
 

1.1. Apakšuzņēmējs – Būvuzņēmēja piesaistīts un ar Pasūtītāju saskaņots apakšuzņēmējs, kurš veic 

būvdarbus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta Iepirkuma līguma izpildei. 

1.2. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Būvuzņēmēja norīkota persona, kura Būvuzņēmēja vārdā vada 

Darbu izpildi būvobjektā. 

1.3. Autoruzraugs - būvprojekta autora pārstāvis, kura pienākums ir nodrošināt un atbildēt par 

būvprojekta daļu risinājumu mijiedarbību, būvprojekta saturu kopumā un atbilstību Līguma, Tāmes, Darbu 

izpildes kalendārā grafika un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Pasūtītāja uzdevumā nodrošina 

un veic autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 

„Vispārīgie būvnoteikumi”. 

1.4. Būvobjekts – visi Līguma 2.nodaļā minētie būvējamie objekti ar tiem piegulošu teritoriju, palīgbūvēm 

un būviekārtām. 

1.5. Būvuzraugs - persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes 

gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. 

Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt 

skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt 

citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības. 

1.6. Darbi - visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. 

– kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, būvprojektu, Tehnisko un finanšu piedāvājumu, 

Tāmēm, būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

1.7. Defekti - jebkuras izpildītā Darba daļas, būvizstrādājumu (iekārtu, konstrukciju materiālu utt.) un to 

kvalitātes neatbilstība līguma, tehniskās dokumentācijas vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies 

līguma izpildes un/vai garantijas termiņa laikā. 

1.8. Līgums - Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas 

papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus. 

1.9. Līgumcena - kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 3.nodaļā. 

1.10. Tehniskā dokumentācija - ar Darbiem saistītā tehniskā dokumentācija, tai skaitā būvprojekts, 

rasējumi, aprēķini, specifikācijas, tehniskais piedāvājums iepirkumā, tehniskie paskaidrojumi un citi 

dokumenti. 
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1.11. Tāme - Līgumam pievienotais Izpildītāja izmaksu aprēķins atbilstoši būvnormatīviem un Iepirkumā 

iesniegtajam piedāvājumam.  

 

2. Līguma priekšmets 
2.1. Ar šo Līgumu Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, noteiktā kvalitātē, atbilstoši Būvprojekta dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, 

veikt meliorācijas sistēmu “Laimas-Entalpija-Loja” un “Mazdārziņi” atjaunošanu Krimuldas novadā, 

saskaņā ar šo Līgumu, Būvprojektu, Tehnisko dokumentāciju, Būvuzņēmēja piedāvājumu Pasūtūtāja 

iepirkumam KND2018/2/ELFLA. 

2.2. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība 

ir ierēķināta Līgumcenā. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī. 

2.3. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Būvobjektu, ar Būvprojekta 

dokumentāciju, ar tajā ietvertajiem risinājumiem, ietvertajiem noteikumiem un prasībām, kas 

attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi, un, ka Būvprojekta dokumentācijā nav būtisku 

nepilnību, kas palielinātu veicamo Darbu apjomu un izmaksas, nebūtiskas nepilnības nevar būt par 

pamatu neparedzētiem izdevumiem. Būvprojekta dokumentācija ir saprotami sagatavota un to var 

realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, un Būvuzņēmējs atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda 

veida iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu, termiņu un 

dokumentāciju. 

2.4. Būvuzņēmējs apliecina, ka Līguma 2.1.punktā minētie Darbi ir īstenojami un, ka Tāmēs ir iekļauti 

visi ar Darbu veikšanu saistīti izdevumi. 

2.5. Darbu izpildes termiņš: 2018. gada 26. oktobris. 

2.6. Būvuzņēmējs Līguma izpildei piesaista šādus speciālistus: 

2.6.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs Gunārs Legzdiņš, sertifikāta Nr. 4-03414; 

2.6.2. Darba aizsardzības speciālists Jānis Grīnvalds, diploms PD E Nr. 0737. 

  

3. Līgumcena un samaksas kārtība 

3.1. Šajā Līgumā paredzēto Darbu kopējā līgumcena ir 244 550,28 EUR (divi simti četrdesmit četri 

tūkstoši pieci simti piecdesmit euro, 28 centi), kas sastāv no pamatsummas 202 107,67 EUR (divi 

simti divi tūkstoši viens simts septiņi euro, 67 centi) un pievienotās vērtības nodokļa 21% 42 442,61 

EUR (četrdesmit divi tūkstoši četri simti četrdesmit divi euro, 61 centi). Pievienotās vērtības nodokļa 

maksājumi valsts budžetā ir jāizdara Pasūtītājam saskaņā ar 2012. gada 29. novembra likuma 

„Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu. 

3.2. Būvuzņēmējam ir tiesības prasīt samaksu par faktiski paveiktajiem Darbiem pēc 40% no kopējās 

līgumcenas Darbu izpildes 1 (vienu) reizi 2 (divās) nedēļās iesniedzot paveikto Darbu tāmi, kas nevar 

pārsniegt 70% no kopējās līgumcenas. 

3.3. Atlikušo maksu par Darbiem Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. Ieturējums 5% apmērā no līgumcenas tiek samaksāts 

pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un garantijas saistību izpildes nodrošinājuma apliecinoša 

dokumenta iesniegšanas Pasūtītajam. 

3.4. Avansa maksājums netiek piemērots. 

3.5. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot 

gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie 

(izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas 

attiecībā uz līgumcenu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski vienojoties. 

3.6. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa pēc vienas vai otras Puses iniciatīvas, tad 5 (piecu) darba dienu 

laikā pēc Līguma laušanas Pasūtītājs apņemas izdarīt pilnu samaksu par Būvuzņēmēja iegādātiem 

materiāliem, izdarītajiem pakalpojumiem un veiktajiem Darbiem (par periodu līdz rakstiska 

brīdinājuma saņemšanai par vēlmi lauzt Līgumu pirms termiņa), un Būvuzņēmējs apņemas atmaksāt 

no Pasūtītāja saņemto un neapgūto maksājumu. 

 

4. Darbu izpildes laiks un noteikumi 

4.1.     Pirms Darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs sagatavo Darbu veikšanas projektu atbilstoši savam 

piedāvājumam Iepirkumā. Darbu veikšanas projektu, tā papildinājumus un visu materiālu lietojumu 

Būvuzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu. Bez Būvuzrauga apstiprināta Darbu veikšanas projekta un 

izmantojamo materiālu saskaņojuma Darbus nedrīkst veikt. 
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4.2.     Darbi ir jāveic saskaņā ar Būvprojektu, Tāmi, tehnisko piedāvājumu iepirkumā, būvnormatīviem 

vai Būvuzrauga norādījumiem. 

4.3.     Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu Darbu izpildi un Darbu nodošanu apņemas 

pabeigt līdz 2018. gada 26. oktobrim. 

4.4.     Būvuzņēmējs atzīst, ka Tehniskā dokumentācija ir saprotama un, ka Darbus var realizēt, 

nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma 

noteikumiem.  

4.5.     Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas nozīmē sertificētu atbildīgo 

būvdarbu vadītāju atbilstoši Būvuzņēmēja piedāvājumam Iepirkumā, kā arī darba aizsardzības 

speciālistu. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Darbu 

vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, 

nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju. 

4.6.     Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, kādi ir noteikti Būvprojektā, Tehniskajā 

dokumentācijā, Būvuzņēmēja piedāvājumā vai, kādi ir iepriekš saskaņoti ar Autoruzraugu un 

Būvuzraugu. Būvuzņēmējs ievēro būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, 

ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Būvizstrādājumu maiņas 

nepieciešamība saskaņojama ar Autoruzraugu un Būvuzraugu, kuri izlemj, vai piedāvātie 

būvizstrādājumi atbilst Darbu izpildei. 

4.7.     Visām konstrukcijām un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, izņemot gadījumus, kad 

Tehniskajā dokumentācijā paredzēts izmantot atgūtos materiālus, jābūt jauniem, nelietotiem, kā arī 

jāatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par nojaukto konstrukciju un atgūto materiālu 

piegādi atsevišķa samaksa netiek veikta. 

4.8.     Veicot Darbus, Būvuzņēmējs nodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanu un kvalitātes 

kontroli objektā. 

4.9.     Par izpildītajiem segtajiem darbiem jāsastāda akts, kurš jāsaskaņo ar Būvuzraugu un Autoruzraugu. 

Pie akta jāpievieno fotokopijas, par izpildītajiem segtajiem darbiem. Akts bez fotokopijām un 

saskaņošanas ar Būvuzraugu un Pasūtītāja būvinženieri, netiks pieņemts un netiks veikta atmaksa 

par paveiktajiem darbiem. 

4.10.   Būvuzņēmējs noteiktajā kārtībā izstrādā un kārto Darbu veikšanas dokumentāciju visā Darbu 

veikšanas laikā. Dokumentācijas atrašanos Būvobjektā, kura attiecas uz Būvobjektu un Darbu 

izpildi, uzrādīšanu var prasīt Būvuzraugs, Pasūtītājs un attiecīgās valsts, pašvaldību amatpersonas.  

4.11.   Būvuzņēmējam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas citādi izmantot būvlaukumu, būves 

vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav saistītas ar Līguma izpildi. 

4.12.   Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai 

informāciju par ar Darbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba 

dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 

4.13.   Būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma uzturēšanu kārtībā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, līdz brīdim, kamēr Būvobjekts ar Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu ir nodots 

Pasūtītājam. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošanu Būvuzņēmējs veic ar piemērotiem 

transportlīdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos apkārtējā vidē. 

4.14.   Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu 

apdraudējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Darbu izpildes rezultātā no Darbu uzsākšanas 

līdz Darbu pabeigšanai.  

4.15.   Būvuzņēmējs nekavējoties informē Pasūtītāju par jebkuru nelaimes gadījumu Būvobjektā vai ar to 

saistītā vietā, kur Būvuzņēmējs veic Darbus. 

4.16.   Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu 

izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

4.17.   Būvuzņēmējam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāsagatavo Būvobjekts 

pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras, atbilstoši Latvijas Republikas spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem, izvirza kontroles instances, sagatavojot un nododot Pasūtītājam 

visu nepieciešamo Būvobjekta izpildu dokumentāciju, saņemot visus nepieciešamos saskaņojumus, 

atzinumus par Būves gatavību ekspluatācijai, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Būvobjekta 

nodošanai Pasūtītājam un pieņemšanai ekspluatācijā. 

4.18.   Pasūtītājs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmes notiek ne retāk 

kā divas reizes mēnesī, vai pēc nepieciešamības, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas 

Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja 

un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus, aktus 

paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji. 
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5. Darbu un Līgumcenas izmaiņas 

5.1.     Līguma izpildes laikā var tikt veiktas Darbu un Līgumcenas izmaiņas, ievērojot Publisko iepirkumu 

likumu.  

5.2.     Pasūtītājs var veikt darbu daudzumu samazināšanu un palielināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo 

darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī, izslēdzot un izslēdzot atsevišķus darbu veidus, 

ja tos konstatē, ka tie nav vai ir nepieciešami Darbu izpildei. Darbu daudzumu samazināšanu un 

palielināšanu noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī 

par to jāinformē Būvuzņēmējs. Darbu daudzumu samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma 

Līgumcena. 

5.3.     Ja izmaiņas ierosina Būvuzņēmējs un tās nav saistītas ar būvprojekta kļūdu novēršanu, 

Būvuzņēmējam uz sava rēķina ierosināto izmaiņu tehniskie risinājumi jāskaņo ar Būvuzraugu, 

Autoruzraugu un Pasūtītāju. 

5.4.     Par Darbu izmaiņām Būvuzraugs sagatavo izmaiņu aktu 3 (trīs) eksemplāros. Izmaiņu aktu paraksta 

Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs. Viens akta eksemplārs tiek izsniegts 

Būvuzņēmējam, otrs eksemplārs – Pasūtītājam, trešo glabā uzraudzības dokumentos. Izmaiņu akts, 

ar kuru noteiktas Darbu izmaiņas, ir Līguma sastāvdaļa un Būvuzņēmējam jāpilda bezierunu 

kārtībā. 

5.5.     Izmaiņas līgumcenā var ietvert: 

5.5.1. jebkuru Līgumā ietverto Darbu pozīcijas apjomu izmaiņas, kuras Būvuzņēmējs nevarēja 

paredzēt pirms tehniskā un finanšu piedāvājuma iesniegšanas; 

5.5.2. jebkuru Darbu izslēgšanu; 

5.5.3. jebkurus papildus Darbus Būvobjektā. 

 

6. Apdrošināšana un darba aizsardzība 

6.1.  Būvuzņēmējs atbild par visu būves vietā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu 

veikšanu atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem.  

6.2.  Būvuzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas un līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā ir jāapdrošina 

sava civiltiesiskā atbildība, kas izriet no Darbu veikšanas, saskaņā ar Būvniecības likuma 20.pantu 

un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 

veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

6.3.  Gadījumā, ja Līguma parakstīšanas brīdī ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst līguma 

6.2. punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Būvuzņēmējam ir pienākums pirms spēkā esošā 

apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītāja jaunu apdrošināšanas līgumu. 

6.4.  Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Darbi vai garantijas termiņš vēl 

turpinās, Būvuzņēmējam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, 

iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu. 

6.5.  Jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Būvuzņēmējs. 

 

7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 

7.1. Pasūtītājs apņemas: 

7.1.1. saņemt būvatļauju, un pirms Darbu uzsākšanas izsniegt tās kopiju Būvuzņēmējam un 

katram Apakšuzņēmējam, ar kuru Būvuzņēmējs noslēdzis attiecīgu līgumu;  

7.1.2. nodot Būvuzņēmējam Darbu zonu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts;  

7.1.3. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu - Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības 

Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, 

iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam, argumentējot pieņemto lēmumu. 

Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, 

citos normatīvajos aktos un Līgumā;  

7.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt 

Būvobjektam Pusēm noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotos laikos un apjomā; 

7.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;  

7.1.6. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības: 

7.2.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Darbu izpildes pārbaudes; 

7.2.2. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu 

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

Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma 

novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumu sakarā ar šādu darbu apturēšanu; 

7.2.3. Pasūtītājs ir tiesīgs neakceptēt analogu nomaiņu, ja tam nav argumentēts pamatojums 
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un/vai piedāvātais analogs neatbilst sākotnēji izvirzītām prasībām; 

7.2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par Būvobjektā nodarbināto personu darba 

tiesiskajām attiecībām; 

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

Līgumā. 

 

8. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības 

8.1. Būvuzņēmējs apņemas: 

8.1.1. veikt Darbu sagatavošanu; 

8.1.2. iesniegt Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas 

ekspluatācijā garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 5% apmērā no Līgumcenas; 

8.1.3. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šī Līguma abpusējas parakstīšanas un būvatļaujas 

saņemšanas pieņemt no Pasūtītāja Darbu zonu pēc tās faktiskā stāvokļa, Pusēm sastādot 

par to aktu. Ja abi minētie apstākļi neiestājas vienā dienā, tad termiņu nosaka pēc 

apstākļa, kas iestājies vēlāk; 

8.1.4. pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam darbu veikšanas projektu;  

8.1.5. pirms Darbu uzsākšanas pie objekta uzstādīt informācijas stendu ar norādi „Projektu 

līdzfinansē Eiropas Savienība”. Stendam tiks piemērotas prasības saskaņā ar „Eiropas 

Savienības fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijām”. 

Stenda maketu elektroniski saskaņot ar Pasūtītāju; 

8.1.6. ierīkot Darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar Darbu veikšanu saistītos 

izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem 

komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz Darbu 

pilnīgai pabeigšanai; 

8.1.7. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas 

nacionālo standartu prasībām un, ievērojot būvatļauju un publiskos ierobežojumus; 

8.1.8. Darbu veikšanas procesā ievērot darba drošību, ugunsdrošības un satiksmes drošības 

noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides 

aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu 

atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;  

8.1.9. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju elementu uzrādīšanu, iepriekš brīdinot Būvuzraugu un Pasūtītāju, aktu 

sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai; 

8.1.10. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Būvobjektā, kuru uzrādīšanu var 

prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbus; 

8.1.11. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu 

un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem; 

8.1.12. nodrošināt tīrību Būvobjeka teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā;  

8.1.13. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī 

nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

8.1.14. visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās Tehniskās dokumentācijas atbilstību 

pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm, kļūdām 

vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, 

Defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, tūlītēji rakstveidā 

informēt Pasūtītāju;  

8.1.15. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju un Būvuzraugu par visiem apstākļiem, kas 

atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi; 

8.1.16. savlaicīgi rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos 

nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās, kā arī starpposma iesniegtajos 

aktos par izpildītajiem Darbiem atspoguļot attiecīgās izmaiņas; 

8.1.17. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt 

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

pasākumus, lai tos novērstu;  

8.1.18. līdz katra mēneša 15. datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā 

mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem Darbiem;  

8.1.19. nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Būvobjektā Darbu izpildes laikā un 

izpildāmo Darbu kontroli no būvdarbu vadītāja puses;  
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8.1.20. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, 

zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-

nodošanas akta parakstīšanai (nodošanai ekspluatācijā); 

8.1.21. Būvuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties 

Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot šajā Līgumā paredzētos 

Darbus. Būvuzņēmējs apņemas patstāvīgi atrisināt visas pamatotas pretenzijas un 

prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs; 

8.1.22. Būvuzņēmējs ir atbildīgs pret Pasūtītāju un trešajām personām par visiem 

zaudējumiem, kuri radušies Būvuzņēmēja nodarbināto Apakšuzņēmēju saistību izpildes 

ietvaros; 

8.1.23. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un tehnisko aprīkojumu, kāds ir noteikts 

Piedāvājumā vai kāds ir iepriekš saskaņots ar Pasūtītāju, un kāds pilnībā atbilst 

būvnormatīviem. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos 

standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem; 

8.1.24. Darbu izpildes laikā jānodrošina nepārtraukta elektrības, telefona un interneta sakari, 

nebojājot instalācijas, kas šķērso Būvobjektu; 

8.1.25. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par Būvobjekta gatavību 

pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu; 

8.1.26. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, sakārtot Būvobjektu un 

būvlaukumu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba 

rīkus u.c.); 

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

Darbu izpildi; 

8.1.28. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar līguma 4.18.punktu);  

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

normatīvajiem aktiem;  

8.1.30. saskaņot ar Pasūtītāju Darbu veikšanas apjomus, kurus nepieciešams veikt pēc 

iespējas ātrāk, lai netiktu ierobežotas trešās personas, satiksmes intensitāte vai pats 

Pasūtītājs;  

8.1.31. veikt papildus un neparedzētos Darbus uz sava rēķina, ja Būvuzņēmējs par tiem nav 

informējis Pasūtītāju, izņemot tos papildus vai neparedzētos Darbus, kurus objektīvi 

nevarēja un nav iespējams paredzēt;  

8.1.32. Būvuzņēmējs nodrošina Darbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju 

saņemšanu un Darbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to 

veikt Pasūtītājam. Ja jebkādu atļauju saņemšanai nepieciešams Pasūtītāja saskaņojums, 

tad Pasūtītājam tas nekavējoties jāizsniedz; 

8.1.33. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu 

kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas 

Republikas/ Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem. 

8.1.34. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar 

kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja 

pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem. 

 

9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība 

9.1.  Darbiem jāatbilst Līguma, Tehniskajā dokumentācijā un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un 

jābūt izpildītiem kvalitatīvi. 

9.2.  Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par 

to rakstiski vai mutiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto Darbu 

iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana 

ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  

9.3.  Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam, noformējot atbilstošu Darbu 

pieņemšanas – nodošanas aktu. Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas akts jāizskata 5 (piecu) 

darba dienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu 

izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un Tehniskajai dokumentācijai, Puses paraksta 

Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti defekti, 

Darbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts Defektu akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie 

defekti un noteikti termiņi, kuros Būvuzņēmējam ir jānovērš minētie defekti. Darbu pieņemšanas – 

nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījis Būvuzraugs, Autoruzraugs, Pasūtītājs un Būvuzņēmējs. 
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9.4.  Būvuzņēmējam jānovērš Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā minētie Defekti Pasūtītāja norādītajā 

termiņā. Ja par Defektiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanas Darbu jāsedz 

Būvuzņēmējam. 

9.5.  Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu Defektu, viņš par to rakstiski informē 

Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Būvuzņēmējam jāveic Defektu novēršanas darbi. 

Pēc Defektu likvidēšanas Būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. 

9.6.  Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas–nodošanas akta abpusēju 

parakstīšanu. 

9.7.  Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes 

izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai 

nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā 

ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. 

9.8.  Vienlaicīgi ar Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam dokumentus, kas 

nepieciešami Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 

16.09.2014. noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 

 

10. Garantija  

10.1.   Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts pēc Darbu izpildes atbilst reglamentējošo normatīvo aktu 

prasībām un, ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties 

šādas Darbu neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, 

funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka, Darbos, materiālos vai 

iekārtās nav defektu. 

10.2.   Garantijas termiņš Būvobjektam ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, no Būvobjekta nodošanas 

ekspluatācijā un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. Būvuzņēmējs apņemas 

ar Pasūtītāju saskaņotā termiņā par saviem līdzekļiem novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras 

Būvobjektā tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas. 

10.3.   Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē Defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī 

vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz Defektu akta sagatavošanu. Ja Būvuzņēmējs 

neierodas uz Defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot Defektu aktu vienpusēji, un 

tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par Defekta akta sagatavošanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, 

norādot vietu un laiku, kad Defektu akts ir ticis sagatavots.  

10.4.   Ja garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā 5 (piecu) darba dienu laikā no 

Defekta akta sastādīšanas brīža nav novērsti konstatētie Defekti, Pasūtītājs tiesīgs izmantot 

Garantijas saistību izpildes nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas. 

 

11. Pušu atbildība un līgumsodi 

11.1.   Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem 

zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības 

rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.  

11.2.   Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kvalitāti, 

atbilstību tehniskajai dokumentācijai, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem. 

11.3.   Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas 

institūcijas lēmumu tiek apturēta Darba veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja un/vai Apakšuzņēmēju 

pieļautiem Līguma un/vai normatīvo aktu pārkāpumiem. 

11.4.   Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, tad Būvuzņēmējam ir tiesības piemērot 

Pasūtītājam līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par 

katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līgumcenas. 

11.5.   Ja Darbi nav pabeigti līdz Līgumā noteiktajam termiņam, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot 

Būvuzņēmējam  līgumsodu 0,1 (nulle komats viens) % apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto 

dienu, sākot no pirmās nokavējuma dienas, bet kopsummā ne vairāk kā 10 (desmit) % no Līguma 

3.1. punktā noteiktās Līgumcenas. 

11.6.   Par Būvobjekta uzturēšanu neatbilstoši Līguma prasībām un darbavietas aprīkojuma shēmas 

neievērošanu, ja šāds pārkāpums konstatēts ar Būvprojekta vadītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, 

Pasūtītājam ir tiesības piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 200.00 EUR (divi simti euro) apmērā 

(akts). Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500.00 EUR (pieci simti euro) 
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apmērā. Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000.00 

EUR (viens tūkstotis euro) apmērā. 

11.7.   Par normatīvajos aktos noteikto darba veikšanas dokumentu neatrašanos Darba veikšanas vietā vai 

to neaizpildīšanu, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja vai Būvuzrauga sastādītu aktu, Pasūtītājam ir 

tiesības piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 200.00 EUR (divi simti euro) apmērā (akts). 

Konstatējot pārkāpumu otro reizi (otrais akts) līgumsods ir 500.00 EUR (pieci simti euro) apmērā. 

Konstatējot pārkāpumu trešo reizi (trešais akts) un katru nākamo reizi līgumsods ir 1000.00 EUR 

(viens tūkstotis euro) apmērā. 

11.8.   Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts 

Būvuzņēmēja vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot 

nepārvaramas varas gadījumu, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies 

Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no 3.1.punktā 

norādītās Līgumcenas. 

11.9.   Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau 

faktiski paveiktajiem Darbiem un sedz Būvuzņēmēja tiešos zaudējumus, bet, ja Līgums tiek izbeigts 

Būvuzņēmēja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par 

faktiski izpildītiem Darbiem, kurus ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis. 

11.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākuma. 

11.11. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem 

Būvuzņēmējam ir jāmaksā Pasūtītājam, pēdējais ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas 

Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Būvuzņēmējam. 

11.12. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto zaudējumu summās.  

 

12. Iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju 

nomaiņa un jauna personāla un Apakšuzņēmēju piesaiste 

12.1.   Apakšuzņēmēju un piesaistītā personāla nomaiņa pieļaujama ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu un 

ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto. 

12.2.   Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu 

vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma 

pieņemšanai saskaņā ar Līguma un normatīvo aktu noteikumiem. 

12.3.   Būvuzņēmējam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez 

Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. 

12.4.   Darba laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, kā arī 

Apakšuzņēmēju gadījumā, ja tie savus pienākumus veic nekvalitatīvi, neievēro Līguma noteikumus 

vai spēkā esošos normatīvos aktus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi 

par atbildīgā būvdarba vadītāja un Apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

12.5.   Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 12. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju 

nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētos 

pārkāpumus un Līguma 4.3. punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.  

 

13. Līguma laušana 

13.1.    Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

13.2.    Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, vienpusēji  

atkāpties no šī Līguma vai tā daļas nekavējoties: 

13.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav 

izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar šo Līgumu, vai neievēro Tehniskās 

dokumentācijas prasības vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus 

Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 10 (desmit) 

dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto 

pārkāpumu;  

13.2.2.ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.  

13.3.     Šī Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu.  

13.4.     Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no 13.2. punktā 

minētā paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, 

kā arī līgumsodu saskaņā ar 11.5. punkta noteikumiem. 

13.5.      Ja Pasūtītājs ir apturējis Darbus un, ja šī Darbu apturēšana ir saistīta ar Darbu apmaksai paredzētā 

finansējuma nesaņemšanu no trešās puses, un tā ilgst vairāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pasūtītājs 
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ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nesedzot nekādus Būvuzņēmēja zaudējumus, nemaksājot 

līgumsodus, bet sedzot faktiski izpildīto, uzmērīto un pieņemto Darbu daļu pēc tam, kad ir veikta 

Būvobjekta konservācija. 

13.6.      Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, Puses sastāda atsevišķu aktu par 

faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir 

veikti, kuri atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.  

13.7.      Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc 

Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem 

attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un Apakšuzņēmēji atstātu 

Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 
 

14. Pušu pārstāvji 

14.1.      Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir 

tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veic ar Līgumu uzņemto saistību 

izpildes kontroli, organizē starp Pusēm finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu. 

14.2.      Puses Līguma noslēgšanas brīdī paziņo viena otrai to personu vārdus un uzvārdus, kas tos 

pārstāvēs, atrašanās vietu, tālruņa Nr., kā arī citas nepieciešamās ziņas: 

 Krimuldas novada pašvaldības izpilddirektors: Laimonis Ozols, tālr.: 29120085; 

 Būvuzraugs: Andrejs Zalcmanis, tālr: 29425862; 

 Autoruzraugs: SIA “Myzone”, tālr.: 25733633. 

 Pilnsabiedrības “VT KUUM” biedra SIA “KUUM” valdes loceklis Reinis Meisters, tālr.: 

26306053. 

14.3.     Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija 

nosūtāma otrai Pusei pa pastu, faksu vai e–pastu.  

14.4.      Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar 

paraksta tiesībām sastāvā, Puses rakstiski informē viena otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāda 

no Pusēm neinformē otru par iepriekšminētajām izmaiņām šā punktā noteiktajā termiņā, tas 

uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei. 
 

15. Nepārvarama vara 

15.1.      Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas 

un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura 

apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara 

darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi. 

15.2.      Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) 

dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā 

termiņā, pēc viņa ieskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un 

pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta 

institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.  

15.3.      Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas 

apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu. 

15.4.      Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās 

saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes 

alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm un izdara attiecīgus grozījumus šajā 

Līgumā vai sastāda jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.  

 

16. Nobeiguma noteikumi 

16.1.      Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2018. gada 26. oktobrim vai līdz 

Līguma pušu saistību pilnīgai izpildei. 

16.2.      Risinot jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Līguma Puses vadīsies no Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem.  

16.3.      Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas radušies pusēm saistībā ar šī Līguma saistību izpildi, 

risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus neizdodas atrisināt, tad to izšķir tiesa 

Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā. 

16.4.      Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā 

paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus par Līguma 

grozījumiem. 

16.5.      Jebkuri grozījumi šajā Līgumā stājas spēkā pēc tam, kad tie ir noslēgti rakstveidā un tos ir 

parakstījušas abas Līguma puses.  
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16.6.      Visi pielikumi Līgumam ir tā neatņemama sastāvdaļa. Pēc Līguma parakstīšanas pievienotie 

pielikumi stājas spēkā ar to parakstīšanas brīdi. 

16.7.      Līguma pusēm viena otrai ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Līguma 

pusei par savu rekvizītu (firmas, adreses, elektroniskā pasta adreses, bankas rekvizītu utt.) 

izmaiņām vai citām būtiskām izmaiņām, ja tas skar šī Līguma izpildi. 

16.8.      Visi strīdi, kas Pusēm rodas šī Līguma noteikumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, 

tiek risināti, Pusēm vienojoties savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pusēm radušos strīdus un 

domstarpības neizdodas novērst pārrunu ceļā, Puses tos risina tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

16.9.      Katra Puse apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus otras 

Puses interesēm un prestižam. 

16.10.    Šis Līgums ir saistošs Pusēm, kā arī to tiesību un saistību pārņēmējiem. Neviena no Pusēm nevar 

no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt 

bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.  

16.11.    Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) oriģinālos eksemplāros uz 10 lapām ar 1 pielikumu:  

16.11.1. 1. pielikums – Būvuzņēmēja piedāvājums uz 14 lapām, kopā Līgums sastāv 

no 24 lapām. 

16.12.    Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks, un pēc parakstīšanas 1 (viens) Līguma 

eksemplārs tiek nodots Pasūtītājam un 1 (viens) Būvuzņēmējam. 

 
 

17. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs: Būvuzņēmējs: 

Krimuldas novada dome Pilnsabiedrība “VT KUUM” 

Reģistrācijas Nr.: 90000068799 Reģ. Nr.: 40203070394 

Adrese: Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts,  

Krimuldas novads, LV-2144 

Juridiskā adrese: Liepu aleja 8-2, Ķegums, 

Ķeguma nov., LV-5020 

Bankas rekvizīti: Valsts kase 

Konta Nr.: LV94TREL9802424004000 

SWIFT kods: TRELLV22 

 

 

_____________________ 

L. Ozols 

AS „Citadele banka” 

SWIFT kods: PARXLV22 

Konta Nr.: LV74PARX0020256530001 

 

 

   ___________________ 

G. Kūmiņš 

 

 

Saskaņojumi: 

 

Attīstības nodaļa,         Finanšu nodaļa,         Iepirkuma komisija,         Juridiskā nodaļa  

 

 

 

 

 

 

 

Būvuzņēmējs apstiprina, ka ir saņēmis Krimuldas novada būvvaldes 04.12.2017. apstiprināto 

būvprojektu Nr. KR-41/17: ________________ ._____. _______.2018.gada 26.jūnijā 

 


