
BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS  

NR. JUR 2019-04/307 

 

Ādažu novadā         2019.gada 17.aprīlī 

 

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), ko uz Ādažu novada pašvaldības nolikuma 

pamata pārstāv izpilddirektors Guntis Porietis, no vienas puses, un 

SIA “Firma L4” (turpmāk – Izpildītājs), kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Gvido 

Nordens, no otras puses,  

katra atsevišķi turpmāk saukta “Puse”, bet abas kopā “Puses”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā 

atklātā konkursa „Atkārtots iepirkums – Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana” 

((identifikācijas Nr. ĀND 2019/26) turpmāk – Iepirkums) rezultātiem un Iepirkumu komisijas 

2019.gada 15.marta lēmumu (protokols Nr.05-30-2019/26-3), noslēdz šādu iepirkuma līgumu 

(turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt esošā aizsargdambja, tā būvju un sūkņu 

stacijas (turpmāk – Objekts 1) pārbūves, kā arī Gaujas kreisā krasta (turpmāk – 

Objekts 2) nostiprinājuma izbūves būvuzraudzību (turpmāk – Būvuzraudzība) 

saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu (pielikums 

Nr.2), Līguma noteikumiem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu saistošo normatīvo aktu regulējumiem un 

ievērojot Pasūtītāja norādījumus. 

1.2. Būvdarbu līgums ir Pasūtītāja un Objektu būvdarbu veicēja SIA “Valkas meliorācija” 

(reģ. Nr. 44103005549) 2019.gada 12.aprīlī starp Pasūtītāju un SIA „Valkas meliorācija” 

noslēgtais līgums Nr. JUR 2019-04/292 „Par būvdarbiem plūdu un krasta risku 

apdraudējumu novēršanai Ādažu novadā” (turpmāk – Būvdarbu līgums).  

1.3. Būvprojekti – SIA „Meliorprojekts” izstrādāti divi projekti: 

1.3.1. „Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, 1.kārta. 

Esošā dambja, tā būvju un sūkņu stacijas pārbūve”; 

1.3.2. „Plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršana Ādažu novadā, 2.kārta. 

Gaujas kreisā krasta nostiprinājuma izbūve”. 

1.4. Izpildītājs nodrošina Būvuzraudzību līdz pilnīgai Objektu pieņemšanas ekspluatācijā, 

neatkarīgi no būvdarbu realizācijas termiņa. 

1.5. Pēc Būvuzraudzības pabeigšanas Puses sastāda un paraksta Būvuzraudzības nodošanas-

pieņemšanas aktu. Pasūtītājs paraksta aktu tikai tad, ja Būvuzraudzība veikta kvalitatīvi 

un atbilstoši Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Būvuzraudzībā konstatētas nepilnības, 

Puses par to sastāda aktu un vienojas par nepilnību novēršanas termiņu vai Līguma cenas 

samazināšanu. 

2. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA 

2.1. Atlīdzība Izpildītājam par Būvuzraudzību (turpmāk – Atlīdzība) ir 28 000,00 EUR 

(divdesmit astoņi tūkstoši euro un 0 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk 

- PVN), ko veido summa par: 

2.1.1. 1.kārtas 1.daļu  – 14 000,00 EUR bez PVN; 

2.1.2. 1.kārtas 2.daļu  – 4 200,00 EUR bez PVN; 

2.1.3. 2.kārtu   – 9 800,00 EUR bez PVN). 

2.2. Atlīdzībā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Būvuzraudzību saistītie izdevumi, t.sk. darbaspēks, 

transports, materiāli, kā arī citi izdevumi, kas var rasties Izpildītājam Līguma izpildē (arī 

Būvniecības līguma termiņa pagarinājuma gadījumā), izņemot PVN.  
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2.3. Līgumā noteiktajiem maksājumiem piemēro rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošu PVN 

likmi. 

2.4. Pasūtītājs veic Atlīdzības samaksu šādā kārtībā: 

2.4.1. avansa maksājumu 20 % apmērā no Atlīdzības – 45 (četrdesmit piecu) kalendāra 

dienu laikā pēc avansa rēķina un avansa garantijas saņemšanas galvojuma veidā 

no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, ko Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvuzraudzības 

uzsākšanas. Pēc šī termiņa Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt avansu. 

Galvojumam jābūt izsniegtam pa summu, kas nav mazāka par pieprasītā avansa 

apmēru, bez PVN, un tam jābūt spēkā līdz brīdim, kad Izpildītājs ir paveicis 

atbilstoša apjoma Būvuzraudzību. Galvojumā jābūt paredzētam, ka tas tiks 

izmaksāts Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pirmā pieprasījuma pamata; 

2.4.2. starpmaksājumu ne vairāk kā 10 % apmērā no Atlīdzības – saskaņā ar rēķinu 

apmaksas grafiku, ko Pasūtītājs veic ne biežāk kā 1 (vienu) reizi 3 (trīs) mēnešos, 

samaksu veicot 10 (desmit) darba dienu laikā  no Izpildītāja iesniegta rēķina un 

Pušu parakstīta faktiski paveiktās Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta 

saņemšanas. Starpmaksājums var tikt pieprasīts ne agrāk kā 3.(trešajā) mēnesī no 

Būvuzraudzības uzsākšanas; 

2.4.3. pēdējo maksājumu – 15 dienu laikā no Objektu nodošanas ekspluatācijā, 

Izpildītāja rēķina un Pušu parakstīta Būvuzraudzības pieņemšanas-nodošanas akta 

saņemšanas. 

3. TERMIŅI 

3.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līguma 

saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Izpildītājs uzsāk Būvuzraudzību 3 dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas 

dienas par būvdarbu uzsākšanas dienu un. Paziņojumu Izpildītajam nosūta elektroniski 

uz Izpildītāja Līgumā norādīto e-pasta adresi un to uzskata par saņemtu otrajā darba dienā.  

3.3. Būvuzraudzības termiņš ir 24 mēneši no Būvdarbu uzsākšanas, bet ne ilgāk kā līdz 

2021.gada 1.jūnijam. Ja šajā termiņā netiek saņemti Akti par Objektu pieņemšanu 

ekspluatācijā, tad Būvuzraudzības termiņš ir līdz šo aktu saņemšanai.  

3.4. Ņemot vērā, ka būvniecībā ir jāievēro gadalaiku sezonalitāti un iespējamo laika apstākļu 

ietekmi uz būvdarbu veikšanu, Izpildītājs Būvuzraudzību veic saskaņoti ar Būvdarbu 

izpildi.    

3.5. Ja Objekti netiek pieņemti ekspluatācijā, tad Būvuzraudzības izpilde tiek veikta līdz 

brīdim, kamēr ir spēkā Būvdarbu līgums. 

3.6. Gadījumā, ja Objekta būvdarbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek 

pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to 

neparedzot papildus samaksu Izpildītājam pirmās 10 dienas. Pēc minētā termiņa samaksa 

tiek veikta pēc faktiski veiktā darba apjoma un iepirkumā fiksētiem speciālistu 

izcenojumiem 

4. BŪVUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Izpildītājs nodrošina Būvuzraudzību tādā apjomā, lai nodrošinātu kvalitatīvu Pasūtītāja 

interešu pārstāvību un nepieļautu patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta, būvniecību 

reglamentējošiem normatīviem aktiem, kā arī Būvprojektā noteiktām un citām darbu 

veikšanas tehnoloģijām. 
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4.2. Izpildītājs apņemas līdz būvdarbu uzsākšanai izstrādāt un iesniegt būvvaldē normatīvo 

aktu prasībām atbilstoši noformētu Būvuzraudzības plānu, kā arī iesniegt Pasūtītājam 

dokumenta kopiju. 

4.3. Izpildītājam ir Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 „Vispārīgie 

būvnoteikumi” un Tehniskajā specifikācijā noteiktie pienākumi un tiesības. 

4.4. Izpildītājs apliecina, ka Būvuzraudzībā piesaistīs šādus Iepirkumā norādītos speciālistus 

(turpmāk – Speciālisti):  

4.4.1. atbildīgo būvuzraugu Arni Bolmani (sertifikāta Nr. 5-01766);  

4.4.2. ceļu būvdarbu būvuzraugu Jurģi Mežalu (sertifikāta Nr. 5-01994); 

4.4.3. elektroietaišu izbūves būvuzraugu Vitautu Karosu (sertifikāta Nr. 5-02792). 

4.5. Speciālistus, par kuriem Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru 

kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst 

nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt 4.4. punktā norādīto 

Speciālistu nomaiņai gadījumā, ja piedāvātajai personai nav vismaz tāda pati kvalifikācija 

kā personai, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. 

4.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālistu nomaiņu iespējami īsā laikā, bet 

ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.   

4.7. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski motivēti pieprasīt Izpildītājam Speciālistu nomaiņu, ja 

Pasūtītāju neapmierina Speciālistu darba produktivitāte, darba kvalitāte vai citi ar 

Būvuzraudzības veikšanu saistītie apstākļi. Nepieciešamības gadījumā Speciālistu 

nomaiņa notiek saskaņā ar Līgumā noteikto regulējumu.  

4.8. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar visu Pasūtītāja rīcībā esošo Būvuzraudzībai 

nepieciešamo informāciju un dokumentiem, t.sk. Būvdarbu līguma kopiju, ko Pasūtītājs 

nosūta uz Līgumā norādīto e-pastu.    

4.9. Izpildītājam ir pienākums izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavotos Būvdarbu izpildes aktus 

(Forma 2 un Forma 3), Būvdarbu pieņemšanas–nodošanas aktus un citus dokumentus, 

parakstīt tos vai sniegt motivētu rakstisku atteikumu 5 darba dienu laikā no saņemšanas. 

Atteikuma gadījumā Izpildītājs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju. 

4.10. Pasūtītāja pārstāvis nodrošina Izpildītājam brīvu piekļūšanu Objektiem un citām ar tiem 

saistītām teritorijām. 

4.11. Izpildītājs brīdina Pasūtītāja pārstāvi par apstākļiem, kas var ietekmēt Būvuzraudzības 

kvalitāti, termiņus vai Atlīdzību, un iesniedz rakstisku paziņojumu nekavējoties, bet ne 

vēlāk kā 5 dienu laikā. 

4.12. Operatīvas sadarbības nodrošināšanai Puses vienojas, ka visa veida informācija, 

dokumenti un savstarpējā komunikācija notiek elektroniski, uz 8.4. un 8.5. punktā 

norādītājām e-pasta adresēm, izņemot, ja saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedzami 

rakstveida dokumenti (atskaites, pieņemšanas-nodošanas akti, u.c.), vai arī Pusēm ir 

pienākums tikties klātienē. Ja informācija un dokumenti nosūtīti elektroniski, uzskatāms, 

ka otra Puse tos ir saņēmusi otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.  

4.13. Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtos dokumentus ne vēlāk, kā 5 darba dienu laikā 

pēc to saņemšanas. 

4.14. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Būvuzraudzība netiek veikta atbilstoši Līgumam, tas 

sastāda aktu un informē Izpildītāju par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba 

dienā. 
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4.15. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir visas nepieciešamās atļaujas, sertifikāti, u.c. dokumenti, 

kas nepieciešami Būvuzraudzībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem. 

4.16. Izpildītājs organizē, vada un protokolē sanāksmes Objektos, sagatavo sanāksmes 

protokolus, informē un iepazīstina ar tiem visus būvniecības dalībniekus, kā arī piedalās 

Pasūtītāja rīkotajās sapulcēs. Sapulču rīkotājs vismaz 2 darba dienas iepriekš brīdina 

Būvdarbos iesaistītus dalībniekus par sapulces norises laiku, vietu un jautājumiem, kurus 

plānots apspriest sapulcē, nosūtot paziņojumu ar e-pasta starpniecību. 

4.17. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Tehniskās specifikācijas nodaļā “Atskaites” minētās 

atskaites, ievērojot tajā norādītās prasības un termiņus.  

4.18. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvuzrauga klātbūtni Objektos ne mazāk kā trīs dienas 

nedēļā, trīs stundas dienā, un pārējiem Speciālistiem – pēc nepieciešamības, saskaņā ar 

Būvuzraudzības dalītā darba laika grafiku, taču ievērojot nepārtrauktu Būvdarbu 

pieņemšanu un dokumentu parakstīšanu Objektos. 

4.19. Izpildītājs apliecina, ka ir veicis profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Ja 

apdrošināšana netiek veikta vai apdrošināšanas polises termiņš beidzies pirms Līguma 

termiņa izbeigšanās, Izpildītājs sedz visus zaudējumus, kas var rasties viņa vai 

Būvuzrauga darbības vai bezdarbības rezultātā.  

5. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA  

5.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 10 dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot 

Izpildītāju, ja: 

5.1.1. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas Būvdarbu neatbilstības; 

5.1.2. Izpildītājs Būvuzraudzību veic nekvalitatīvi, neatbilstoši Līguma noteikumiem, 

saistošo normatīvo aktu noteikumiem, vai neievērojot Pasūtītāja pārstāvja 

norādījumus. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām; 

5.1.3. Izpildītājam ir izsniegtas 5 rakstiskas pretenzijas par pārkāpumu; 

5.1.4. Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs Būvuzraudzības veikšanā ir neobjektīvs un 

nepārstāv Pasūtītāja intereses; 

5.1.5. attiecībā uz Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process; 

5.1.6. ir lauzts 1.2. punktā norādītais līgums;  

5.1.7. Izpildītājs ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis 

Speciālistus bez Pasūtītāja saskaņošanas; 

5.1.8. Izpildītājs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra. 

5.2. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 kalendāra dienām vai apgrūtina vai 

liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi, pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā 

ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Izpildītājs var vienpusēji 

atkāpties no Līguma vai atteikties no pienākumu izpildes, ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 

darba dienu laikā no attiecīga Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis 

maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus Izpildītāja Līgumā noteikto saistību 

izpildei. 

5.3. Līguma laušanas gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veiktas Būvuzraudzības 

kvalitāti, apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvuzraudzību tādā apjomā, kādā tā ir 

faktiski veikta un to objektīvi ir iespējams pieņemt. Izpildītāja neierašanās nekavē akta 

sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam. Pasūtītājs samaksā 

Izpildītājam par faktiski veikto Būvuzraudzību atbilstoši sastādītajam aktam. Izdarot 

samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto līgumsodu vai tiešo zaudējumu atlīdzību, 

pamatojoties uz Pušu parakstītu aktu par līgumsoda vai tiešo zaudējumu aprēķinu. 

5.4. Pasūtītājs var atkāpties no uzsāktas Būvuzraudzības gadījumā, ja no Pasūtītāja neatkarīgu 

iemeslu dēļ netiek saņemti finanšu līdzekļi no Valsts kases, kas paredzēti Būvuzraudzības 
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veikšanai. Pasūtītāja pienākums ir nekavējoties informēt Izpildītāju par saņemtajiem vai 

atteiktajiem finanšu līdzekļiem. Gadījumā, ja finanšu līdzekļi netiek saņemti, tad, 

izbeidzot Līgumu, Pasūtītājs veic samaksu par Izpildītāja veikto Būvuzraudzību Līgumā 

noteiktajā termiņā, atbilstoši abpusēji sastādītam un parakstītam Būvuzraudzības 

pieņemšanas-nodošanas aktam. 

6. NEPĀRVARAMA VARA 

6.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta 

ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, 

kurus Puses nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, 

karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai 

kontrolei. 

6.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā 

informēt otru Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda 

Būvuzraudzības nodošanas-pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz 

tam paveikto Būvuzraudzības daļu. 

7. LĪGUMSODS 

7.1. Izpildītājs maksā Pasūtītajām līgumsodu 100 (simts) euro 7 darba dienu laikā pēc 

Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas saņemšanas par katru pārkāpumu. Pārkāpuma faktu 

noformē ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja pārstāvis, un to, kopā ar pretenziju, nekavējoties 

nosūta Izpildītājam. Līgumsodu piemēro, ja Izpildītājs: 

7.1.1. Līguma noteiktajā kārtībā neiesniedz būvvaldē saistību rakstu un būvuzraudzības 

plānu; 

7.1.2. pēc Būvdarbu vadītāja vai Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma neierodas Objektos 

segto būvdarbu pieņemšanai; 

7.1.3. neapmeklē Objektus vai Līguma noteiktajā kārtībā un termiņā nesniedz Tehniskajā 

specifikācijā norādītas atskaites; 

7.1.4. neinformē Pasūtītāju par sarežģījumiem Būvuzraudzības gaitā, kā rezultātā radušās 

atkāpes no Būvdarbu tehniskajā specifikācijā iekļautajiem noteikumiem un no 

Būvprojektiem, kas radījis Pasūtītajam būvdarbu izmaksu sadārdzinājumu vai 

būvdarbu izpildes termiņa kavējumu. 

7.2. Pasūtītājs var pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam nokavējuma 

procentus 0,5 % apmērā par katru nokavēto dienu, ja Izpildītāja vainas dēļ ir kavēta 

jebkura Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.  

7.3. Par Izpildītāja citu saistību neievērošanu vai neizpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 100 (viens simts) euro 7 darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiskas pretenzijas 

saņemšanas par katru pārkāpumu. Pārkāpuma faktu noformē ar aktu, ko sastāda Pasūtītāja 

pārstāvis un tas kopā ar pretenziju nekavējoties tiek nosūtīts Izpildītājam, uz ko 

Izpildītājam 5 darba dienu laikā ir tiesības sniegt paskaidrojumus. 

7.4. Līgumsoda un nokavējuma procentu apmēru Pasūtītājs norāda Būvuzraudzības 

pieņemšanas-nodošanas aktā. Līgumsoda un nokavējuma naudas nesamaksāšanas 

gadījumā tas tiek ieturēts no Atlīdzības, kas paredzēta par Būvuzraudzības izpildi.   

7.5. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

nokavējuma procentus 0,5 % apmērā no Atlīdzības par katru kavējuma dienu.  

7.6. Līgumsoda kopējais apmērs nevar pārsniegt 10 % no Atlīdzības. 

7.7. Ja Izpildītājs vienpusēji, bez pamatojuma atkāpjas no Līguma saistību izpildes, tas maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 10% no Atlīdzības. Līgumsodam ir sodošs raksturs. 

7.8. Līgumsodu un nokavējuma procentus nepiemēro, ja Līguma saistības tiek kavētas vai 
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netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos.  

7.9. Līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto 

pienākumu izpildes vai zaudējuma atlīdzināšanas pienākuma. 

8. PAPILDU NOTEIKUMI 

8.1. Līgums stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līguma saistību izpildei. 

8.2. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutvārdos izteikti papildinājumi 

netiek uzskatīti par Līguma noteikumiem. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir 

uzskatāmi par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, ja ir noformēti rakstveidā un ir abu Pušu 

parakstīti. 

8.3. Strīdus Puses risina sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos 30 dienu laikā, strīdus risina 

saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

8.4. Pilnvarotā persona no Pasūtītāja puses, kas organizēs Pasūtītājam noteikto pienākumu 

izpildi, veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs 

Būvuzraudzības pieņemšanas–nodošanas aktu, ir Projektu vadītāja Gunta Dundure, 

tālr. 67996086, e-pasts gunta.dundure@adazi.lv un Hidromeliorācijas inženiere Laura 

Breidaka, tālr. 67443537, e-pasts laura.breidaka@adazi.lv. Pilnvarotai personai jāpilda 

pienākumi, kas noteikti Ādažu novada domes iekšējo noteikumu „Dokumentu aprites 

kārtība Ādažu novada pašvaldībā” 98. punktā, t.sk., nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par 

Izpildītājam pielīgto saistību Līgumā noteikto termiņu, atlīdzības vai cenas izmaiņā, ja 

vien tas nav atrunāts Līgumā. 

8.5. Atbildīgā persona, kontakpersona no Izpildītāja puses ir Arnis Bolmanis, t. 67500180, 

e-pasts arnis.bolmanis@L4.lv.  

8.6. Līgums ir noformēts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – viens eksemplārs 

Izpildītājam, un viens - Pasūtītājam. 

8.7. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir pievienoti šādi pielikumi (oriģināli atrodas 

Elektroniskā iepirkumu sistēmā (EIS)): 

8.7.1. Tehniskā specifikācija, uz 3 lp.; 

8.7.2. Izpildītāja tehniskai piedāvājums Iepirkumā, uz 12 lp.; 

8.7.3. Finanšu piedāvājums, uz 1 lp. 

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI: 

Pasūtītājs: Ādažu novada dome 

Reģ. Nr. 90000048472 

Adrese: Gaujas iela 33A, Ādaži, LV-2164 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV80TREL980241903300B 

 

 

 

 

Izpilddirektors Guntis Porietis 

2019.gada 17.aprīlī 

Izpildītājs: SIA “Firma L4” 

Reģ. Nr. 40003236001 

Juridiskā adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004 

Banka:  

Kods  

Konts:  

t. 67500180, e-pasts firmaL4@L4.lv  

 

   

 

Valdes loceklis Gvido Nordens 

2019.gada ____.________________ 
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