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 L Ī G U M S Nr. JUR 2019-04/344 

par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību slipa izbūvei Lilastes ezera un Dūņezera 

savienojumā          

 

Ādažu novadā         2019.gada 30.aprīlī   

        

Ādažu novada dome (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Gunta Porieša personā, kas rīkojas uz 

Ādažu novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un  

SIA “Enviroprojekts” (turpmāk – Izpildītājs), valdes locekļa Pētera Blumata personā, kas rīkojas 

saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no otras puses,  

abas kopā turpmāk sauktas “Puses” un katra atsevišķi “Puse”, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā 

iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība laivu ielaišanas vietas ūdenī (slipa) izbūvei 

Lilastes ezera un Dūņezera savienojumā” (identifikācijas Nr. ĀND 2019/52 (turpmāk - Iepirkums)) 

rezultātiem un Iepirkumu komisijas 2019.gada 23.aprīļa lēmumu (protokols Nr.05-30-2019/52-4), 

noslēdz šādu iepirkuma līgumu (turpmāk - Līgums) 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektu “Laivu ielaišanas vietas (slipa) 

izbūve Lilastes ezera un Dūņezera savienojumā” (turpmāk – Būvprojekts), veikt tā 

saskaņošanu un akceptēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, kā arī veikt 

autoruzraudzību ((turpmāk – Autoruzraudzība), abi kopā turpmāk saukti „Pakalpojums”), 

saskaņā ar Pakalpojuma tehnisko specifikāciju ((turpmāk – Tehniskā specifikācija) pielikums 

Nr.1), Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (pielikums Nr.2), Līguma noteikumiem, Ministru 

kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, citu saistošo 

normatīvo aktu regulējumu un ievērojot Pasūtītāja norādījumus.  

1.2. Pakalpojums sastāv no:  

1.2.1. Zemes gabala topogrāfiskās uzmērīšana un ģeotehniskās izpētes; 

1.2.2. Būvprojekta izstrādes;  

1.2.3. Autoruzraudzības.   

1.4. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Pakalpojuma izpildes nosacījumiem, tā apjomu 

un Pasūtītāja prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai 

pretenzijas. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Kopējā līgumcena (turpmāk – līgumcena) par Pakalpojumu, saskaņā ar Izpildītāja Finanšu 

piedāvājumu (pielikums Nr.3), ir 11517,13 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņpadsmit 

euro un 13 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN), šādās daļās: 

2.1.1. par Būvprojekta izstrādi, t.sk. topogrāfisko uzmērīšanu un ģeotehnisko izpēti – 

10470,12 EUR bez PVN; 

2.1.2. par Autoruzraudzību – 1047,01 EUR bez PVN. 

2.2. Līgumcena ietver visus maksājumus, atlīdzību, nepilnību un neatbilstību novēršanu, izdevumus 

Projektēšanas uzdevumam atbilstošu projektēšanas darbu izpildei, ko Izpildītājam vajadzēja 

paredzēt, kā arī nodokļus, nodevas un citas izmaksas, izņemot PVN un maksājumu par 

būvatļaujas izsniegšanu. Ja kāda no izmaksām nav minēta, bet tāda rodas Līguma izpildes gaitā, 

to apmaksā Izpildītājs. Noslēdzot Līgumu, Izpildītājs ir pārliecinājies par līgumcenas 

pietiekamību Pakalpojuma veikšanai. Līgumcena nevar tikt paaugstināta. 

2.3. Līgumcenā par Būvprojekta izstrādi nav iekļauta maksa par papildus Būvprojekta risinājumu 

izstrādi, ko radījušas Pasūtītāja papildus prasības attiecībā uz jau izstrādāto Būvprojekta 

dokumentāciju, un kas nav Izpildītāja pieļauto kļūdaino risinājumu rezultāts.  

2.4. Ja būvdarbu gaitā rodas nepieciešamība izstrādāt papildus risinājumus saskaņotam 

Būvprojektam, tad šo darbu apjoms, izpildes termiņš un cena tiek noteikta ar atsevišķu Pušu 

vienošanos, uz kuru attieksies Līguma nosacījumi, un kas būs neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

Ja papildus risinājumus izstrādā būvuzņēmējs vai trešā puse, tie saskaņojami ar Izpildītāju.  
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2.5. Līgumcena par Autoruzraudzību ir nemainīga visā slipa Lilastes ezera un Dūņezera 

savienojumā (turpmāk – Objekts) būvniecības laikā. Tā var mainīties tikai tad, ja Pasūtītājs 

būvdarbu gaitā vēlas veikt izmaiņas apstiprinātajā Būvprojektā. 

2.6. Līgumcenu par Būvprojekta izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam šādā kārtībā: 

2.6.1. par Būvprojekta izstrādi – 15 dienu laikā no saskaņota Būvprojekta saņemšanas 

(saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi), nodošanas-pieņemšanas akta 

abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

2.6.2. par Autoruzraudzību – 15 dienu laikā no Autoruzraudzības pabeigšanas, pieņemšanas–

nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 

2.7.  Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzības sniegšanu līdz pilnīgai Objekta būvdarbu pabeigšanai, 

neatkarīgi no būvdarbu realizācijas termiņa.  

2.8. Līgumā noteiktajiem maksājumiem piemēro rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošu PVN likmi. 

Rēķinos obligāti iekļauj atsauci uz Līgumu. 

2.9. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumcenas attiecīgo maksājumu 

summas pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu. 

3. Pakalpojuma izpildes vispārīgie noteikumi 

3.1. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā apjomā, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu Pasūtītāja interešu pārstāvību, nepieļautu nepamatoti dārgus 

Būvprojekta risinājumus, patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta un būvniecību reglamentējošo 

normatīvo aktu pārkāpumus.   

3.2. Izpildītājs nodrošina šādu Iepirkumā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju (turpmāk – 

Speciālisti) piesaisti:  

3.2.1. Būvprojekta vadītāju un Būvprojekta hidrotehnisko būvju daļas vadītāju – Eduardu 

Milliņu; 

3.2.2. ceļu daļas vadītāju/projektētāju – Rihardu Ieviņu; 

3.2.3. hidrotehnisko konstrukciju projektētāju – Staņislavu Mukuļinu; 

3.2.4. ģeotehniskās izpētes vadītāju – Edgaru Klievēnu (apakšuzņēmējs SIA “Intergeo 

Baltic”); 

3.2.5. topogrāfiskās uzmērījuma vadītāju – Māri Ruģeli (apakšuzņēmējs SIA “Terra Topo”). 

3.3. Izpildītājs nodrošina, ka Speciālisti sniedz Pakalpojumu tādā apjomā, lai nodrošinātu Pasūtītāja 

interešu kvalitatīvu pārstāvību, nepieļautu nepamatotu Būvprojekta sadārdzinājumu, būvniecību 

reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta un darbu 

veikšanas tehnoloģijām. 

3.4. Speciālistu, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kuru kvalifikācijas 

atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku 

piekrišanu, ievērojot 3.5. punktā paredzētos nosacījumus. 

3.5. Pasūtītājs piekrīt Speciālista nomaiņai, ja piedāvātajai personai ir vismaz tāda pati kvalifikācija, 

kā personai, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījās, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. 

3.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Speciālista nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk 

kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami 

lēmuma pieņemšanai. 

3.7. Pasūtītājam ir tiesības rakstiski motivēti pieprasīt Izpildītājam Speciālista nomaiņu, ja Pasūtītāju 

neapmierina Speciālista darba produktivitāte, kvalitāte vai citi ar Pakalpojuma izpildi saistīti 

apstākļi. Speciālista nomaiņa notiek saskaņā ar Līgumā noteikto regulējumu.  

3.8. Puses vienojas, ka visa veida informācija, dokumenti un savstarpējā komunikācija notiek 

elektroniski, uz 9.4. un 9.5.punktā norādītajām e-pasta adresēm, izņemot gadījumus, kad 

saskaņā ar Līguma noteikumiem iesniedzami rakstveida dokumenti (atskaites, pieņemšanas-

nodošanas akti, u.c.) vai Pusēm ir pienākums tikties klātienē. Ja informācija un dokumenti 

nosūtīti elektroniski, uzskatāms, ka otra Puse tos ir saņēmusi otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas. 
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3.9. Izpildītājs var rakstveidā lūgt Pasūtītājam izsniegt Pakalpojuma veikšanai nepieciešamo 

informāciju un dokumentus, t.sk., ko izstrādājušas trešās personas Pasūtītāja uzdevumā un kas 

nepieciešami Pakalpojuma izpildei. Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē neatbilstību dokumentos, 

kas var būt par pamatu Pakalpojuma neatbilstošai izpildei, Izpildītājam ir pienākums par šādiem 

apstākļiem nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā, informēt Pasūtītāju un sniegt 

rakstiskus priekšlikumus kļūdu vai neatbilstību novēršanai.  

3.10. Pasūtītājs apņemas, ciktāl tas atkarīgs no Pasūtītāja, sniegt Izpildītājam informāciju un 

dokumentus, kas nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, kā arī nodrošina Pasūtītāja amatpersonu 

un citu atbildīgo darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, lai nodrošinātu Pasūtītāja pienākumu 

izpildi, kā arī izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Pakalpojuma nodrošināšanai.  

3.11. Pasūtītājs pārbauda Izpildītāja iesniegtos dokumentus 5 darba dienu laikā pēc to saņemšanas. 

3.12. Izpildītājs apņemas iespējami īsā, kas nav ilgāks par 3 darba dienām, termiņā informēt 

Pasūtītāju par apstākļiem, kas traucē vai varētu traucēt Pakalpojuma veikšanu. Ja Izpildītājs 

neinformē Pasūtītāju, tad tas nav tiesīgs pamatot Līguma neizpildi ar no Izpildītāja neatkarīgu 

apstākļu iestāšanos.  

3.13. Puses vienojas, ka Pakalpojuma laikā tās organizē sanāksmes pēc nepieciešamības, bet ne retāk 

kā vienu reizi nedēļā par to norises laiku vienojoties kārtējā sanāksmē vai informējot viena otru 

ne vēlāk kā 2 darba dienas iepriekš. Sanāksmes vieta: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads. 

Pusēm vienojoties, var noteikt citu kārtību sanāksmes organizēšanai. Sanāksmē nolemtais ir 

saistošs Pusēm. Sanāksmes protokolē Pasūtītājs. Sanāksmes dalībniekiem, ne vēlāk kā 2 darba 

dienu laikā pēc sanāksmes, e-pastā tiek nosūtīts sanāksmes protokola projekts saskaņošanai,  

kas jāsaskaņo ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā no saņemšanas. Protokola kopijas tiek izsniegtas 

sapulces dalībniekiem ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc sapulces. 

3.14. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Pakalpojums netiek veikts atbilstoši Līguma noteikumiem, 

Puses par to sastāda aktu.  

3.15. Izpildītājs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Pakalpojuma izpildes kārtības un termiņiem tikai 

ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. 

4. Pakalpojuma nodošana un pieņemšana 

4.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un ir spēkā līdz Līgumā noteikto 

saistību pilnīgai izpildei. 

4.2. Būvprojekta izstrādes termiņš ir līdz 2019.gada 31.jūlijam, ietverot Būvprojekta, tai skaitā 

Būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) sagatavošanu un iesniegšanu Būvvaldē, būvatļaujas ar 

projektēšanas nosacījumiem saņemšanu, t.sk. tehnisko nosacījumu saņemšanu no valsts un 

pašvaldību institūcijām, Būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju un atzīmes par projektēšanas 

nosacījumu izpildi saņemšanu Būvvaldē. 

4.3. Būvprojekta izstrāde tiek veikta saskaņā ar Būvprojekta izstrādes darbu izpildes laika grafiku 

(turpmāk – laika grafiks), kas tiek precizēts pēc nepieciešamības Pakalpojuma laikā Pušu 

organizētajās sanāksmēs.  

4.4. Būvprojekta izstrāde uzskatāma par pabeigtu, kad Izpildītājs ir iesniedzis normatīvajos aktos un 

Līgumā noteiktā kārtībā saskaņotu Būvprojektu, par ko būvatļaujā ir veikta Būvvaldes atzīme 

par projektēšanas nosacījuma izpildi.   

4.5. Būvprojekts Pasūtītājam tiek iesniegts 4 oriģinālos eksemplāros papīra formātā, no tiem 1 eks. 

iesiets un cauršūts cietos vākos, 1 eks. elektroniski (diskā dwg. un PDF, darbu apjomu tabulas 

MS Excel formātā). 

4.6. Pirms Būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam, Izpildītājs veic tā saskaņošanu elektroniski.       

4.7. Būvprojekta iesniegšanas faktu Pasūtītājam apliecina akts ar Pasūtītāja parakstu par tā 

saņemšanu.    

4.8. Izpildītājam ir tiesības uz Būvprojekta izstrādes apmaksu tikai gadījumā, ja Būvprojekts ir 

akceptēts Būvvaldē normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  
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4.9. Izpildītājs, nododot Pasūtītājam Būvprojektu, garantē, ka tas atbilst Līguma un spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

4.10. Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par 

kļūdainiem risinājumiem, kas var atklāties pēc tā pieņemšanas. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt 

pretenzijas Izpildītājam par Būvprojektu, ja Būvprojekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras 

Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvdarbu sagatavošanas (t.sk., iepirkuma norises) un būvdarbu 

veikšanas gaitā.  

4.11. Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzību Objekta būvniecības laikā līdz pilnīgai būvdarbu 

pabeigšanai.   

4.12. Autoruzraudzība uzskatāma par pabeigtu, kad Objekts nodots ekspluatācijā, ko apliecina akts 

par būves nodošanu ekspluatācijā, par ko Puses paraksta Autoruzraudzības nodošanas–

pieņemšanas aktu.  

5. Pušu saistības 

5.1. Izpildītāja tiesības un pienākumi: 

5.1.1. Pakalpojumu veikt kvalitatīvi, savlaicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē Pakalpojuma veikšanu;  

5.1.2. izstrādājot Būvprojektu, iespēju robežās piemērot tehniski ekonomiski pamatotus 

risinājumus; 

5.1.3. atbildēt par to, lai Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja 

tādi ir nepieciešami Pakalpojuma veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

5.1.4. atbildēt par tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanu no valsts institūcijām,  

kas nepieciešamas Būvprojekta sagatavošanai, apstiprināšanai, un būvniecības darbu 

uzsākšanai, saskaņā ar Būvprojektu;         

5.1.5. Autoruzraudzības izpildē:   

5.1.5.1. veikt Autoruzraudzību Objektā visā būvdarbu periodā, nodrošinot 

uzraudzību un kontroli par būvniecību reglamentējošo tiesību normu 

ievērošanu un būvdarbu atbilstību Būvprojektam; 

5.1.5.2. nodrošināt Būvprojekta atbilstošu realizāciju dabā, nepieļaujot patvaļīgas 

atkāpes no tā, kā arī Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu 

pārkāpumus būvdarbu gaitā;  

5.1.5.3. ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 

„Vispārīgie būvnoteikumi” regulējumu;  

5.1.5.4. nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus Būvprojektā, neprasot 

papildus samaksu, ja Būvprojektā ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai 

būvdarbu veikšanai vai arī būvdarbu laikā Būvprojektā tiek konstatētas 

neatbilstības faktiskajai situācija dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas 

attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk., LBN; 

5.1.5.5. Autoruzraudzību veikt neatkarīgi no Pasūtītāja vai būvuzņēmēja 

pieprasījuma, informējot būvniecības procesā ieinteresētās puses par 

Autoruzraudzības veikšanu noteiktās dienās;   

5.1.5.6. nodrošināt, ka Izpildītājs iespējami īsākā, kas nav ilgāks par 3 darba dienām 

laikā, rakstiski informē Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem 

trūkumiem un atkāpēm no Būvprojekta un Latvijas būvnormatīviem, kā arī 

visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un 5 darba dienu 

laikā sniedz priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;  

5.1.5.7. piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs, ja tādas tiek organizētas, 

par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju vismaz 2 darba dienas iepriekš. 

Sanāksmes laikā sanāksmes dalībnieki vienojas par nākamajā sanāksmē 

papildus pieaicināmajiem speciālistiem, gadījumā, ja tādi ir nepieciešami; 

5.1.5.8. būvdarbu veikšanas laikā ierasties Objektā ne retāk kā reizi nedēļā vai pēc 

Pasūtītāja pārstāvja, būvuzņēmēja, būvuzrauga, būvinspektora vai Būvvaldes 

amatpersonas pieprasījuma; 

5.1.5.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma un atbilstoši normatīvajam regulējumam 

piedalīties atsevišķu būvniecības darbu pieņemšanā, kā arī komisijas darbā 

pie Objekta pieņemšanas ekspluatācijā; 
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5.1.5.10. neizpaust trešajām personām komerciālos noslēpumus, kas kļuvuši zināmi, 

veicot Autoruzraudzību; 

5.1.6. sniegt atskaiti par Pakalpojuma izpildes gaitu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Atskaite 

iesniedzama 3 darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu; 

5.1.7. vienpusēji pagarināt Būvprojekta izstrādes termiņu, paziņojot par to Pasūtītājam, ja 

Pasūtītājs nav laicīgi izpildījis kādu no Līguma nosacījumiem. Būvprojekta izstrādes 

termiņš tiek pagarināts par attiecīgi kavēto dienu skaitu;  

5.1.8. saglabāt autortiesības uz metiem, skicēm un apjoma risinājumiem, kā arī cita veida 

arhitektūras un būvniecības dokumentāciju, kas izstrādāta Būvprojekta ietvaros, 

neatkarīgi no izmantošanas veida;      

5.1.9. bez atlīdzības nodot Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Būvprojektu un 

tā izmantošanu, kas noteiktas Autortiesību likuma 15.panta pirmajā daļā. Minētās 

autortiesības pāriet Pasūtītāja īpašumā no brīža, kad Pasūtītājs ir veicis Būvprojekta 

izstrādes līgumcenas samaksu pilnā apmērā;    

5.1.10. neveikt nekādas darbības, kas tieši vai netieši var radīt zaudējumus Pasūtītājam vai 

kaitēt tā interesēm; 

5.1.11. iesniegt Pasūtītājam spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises 

(saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta  noteikumiem 

Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu”) apliecinātu kopiju 5 darba dienu laikā no Līguma spēkā 

stāšanās dienas.  

5.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 

5.2.1. nodrošināt Izpildītāju ar Pakalpojumu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju un 

informāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma veikšanai, pēc iespējas īsākā laika periodā, 

izņemot dokumentus, ko saskaņā ar Līguma nosacījumiem nodrošina Izpildītājs. 

Pasūtītājs atbild par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, un Izpildītājs 

pieņem to kā pareizu, neveicot tā atbilstības papildu pārbaudi;  

5.2.2. iesniegt Objekta būvdarbu un būvuzraudzības līgumu kopijas ne vēlāk kā 7 darba dienu 

laikā no to noslēgšanas; 

5.2.3. nodrošināt Izpildītājam iespēju netraucēti piekļūt Objektam būvdarbu izpildes laikā vai 

citā Pušu saskaņotā laikā; 

5.2.4. ne retāk kā reizi mēnesī organizēt sanāksmes par projektēšanas gaitu ar ieinteresētajām 

pusēm, par kurām Puses vienojas;      

5.2.5. pieņemt Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.2.6. samaksāt par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.2.7. vienpusēji apturēt Būvprojekta izstrādi gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj būvnormatīvus    

vai citu būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu prasības un 10 (desmit) dienu laikā 

no atbilstoša brīdinājuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu;  

5.2.8. pārbaudīt Pakalpojuma apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu 

atbilstību faktiski izpildītā Pakalpojuma apjomam;   

5.2.9. izvirzīt pretenzijas par Pakalpojuma kvalitāti, ja tā pilnībā vai daļēji neatbilst Tehniskās 

specifikācijas prasībām, LR būvnormatīviem vai satur kļūdainus risinājumus;   

5.2.10. citas tiesības un pienākumi, kas Pasūtītājam ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos   

aktos un Līgumā. 

5.3. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu 

aizkavēt Pakalpojuma veikšanu un Līguma izpildi.      

5.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā 

darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai 

skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

5.5. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies būvniecības 

procesa laikā, ja to iemesls ir kļūdas izstrādātajā Būvprojektā. Par šādiem zaudējumiem 

uzskatāmi, bet ne tikai, papildus būvdarbi, kas nav paredzēti Būvprojektā, bet nepieciešami 

sekmīgai būvdarbu pabeigšanai, jebkuras pārbūves, Būvprojekta izmaiņas, izmaiņu saskaņošana 

un visi ar to saistītie izdevumi, kas radušies kļūdu dēļ Būvprojektā. 
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6. Pušu atbildība 

6.1. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Līgumsodu, ja pēc rakstiska Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas, 

Izpildītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā vai garākā Pušu saskaņotā termiņā nav novērsis 

brīdinājumā norādītos pārkāpumus. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 7 darba dienu laikā 

pēc Pasūtītāja atbilstoša rēķina saņemšanas.  

6.2. Ja Izpildītājs ne mazāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš neinformējot un bez attaisnojoša 

iemesla atkārtoti neierodas uz plānoto sanāksmi, par kuru tika informēts 5.1.5.8. un 5.1.5.9. 

apakšpunktā noteiktajā kārtībā, kā rezultātā ir nokavēts Būvprojekta izstrādes vai būvdarbu 

izpildes laika grafiks, Izpildītājam var piemērot līgumsodu 200 euro apmērā. 

6.3. Līgumsodu 500 euro var piemērot, ja: 

6.3.1. Būvprojekta izstrādes laikā Izpildītājs nav veicis labojumus Būvprojektā Pušu saskaņotā 

laikā; 

6.3.2. Izpildītājs nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistu bez 

nepieciešamās saskaņošanas ar Pasūtītāju; 

6.3.3. Autoruzraudzības laikā: 

6.3.3.1. Izpildītājs būvsapulces protokolā noteiktajā termiņā, par kuru Puses ir 

vienojušās, bez saprātīga rakstiska pamatojuma nav sniedzis nepieciešamos 

risinājumus un tas radījis būvdarbu izpildes termiņa kavējumu; 

6.3.3.2. Izpildītājs sistemātiski neveic Autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā, 

kavējot būvdarbu veikšanu; 

6.3.3.3. Izpildītāja izdarītie labojumi Būvprojektā neatbilst būvsapulces protokolā 

norādītajām Pasūtītāja prasībām, par kurām Puses vienojās. 

6.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam nokavējuma 

procentus 0,2 % apmērā no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja 

Izpildītāja vainas dēļ ir kavēts 4.2. punktā noteiktais termiņš.  

6.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam nokavējuma 

procentus 0,2 % apmērā no Autoruzraudzības Līgumcenas par katru nokavēto dienu, ja 

Izpildītāja vainas dēļ (bez pamatota iemesla) ir kavēta Objekta nodošana ekspluatācijā. 

6.6. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Būvprojekta izstrādes laikā Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no Būvprojekta izstrādes Līgumcenas 

par katru kavējuma dienu.  

6.7. Par Līgumā noteikto maksājuma termiņu neievērošanu Autoruzraudzības laikā Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no Autoruzraudzības Līgumcenas par katru 

kavējuma dienu.  

6.8. Neatkarīgi no līgumsoda vai nokavējuma procentu samaksas, Puses viena otrai atlīdzina tiešos 

pierādītos zaudējumus, kas radušies Līguma pārkāpšanas rezultātā.  

6.9. Līgumsods un nokavējuma procenti netiek piemēroti, ja Līgumā paredzētās saistības tiek 

kavētas vai netiek pildītas otras Puses vainas dēļ vai Līgumā paredzētajos gadījumos. 

Nokavējuma procenti netiek piemēroti, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse 

vai nepārvarama vara un tās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst. 

7. Nepārvarama vara 

7.1. 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. 

7.2. Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru 

Pusi. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, Puses sastāda Pakalpojuma nodošanas-

pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Pakalpojuma daļu. 

8. Līguma laušana 

8.1. Līgums var tikt lauzts Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm rakstveidā par to vienojoties. 
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8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski par to 

brīdinot Izpildītāju, ja: 

8.2.1. Izpildītājs kavē Būvprojekta izstrādes laika grafika termiņus ilgāk par 10 (desmit) darba 

dienām savas vainas dēļ, ar nosacījumu, ka tas nav novērsis Līgumā noteikto saistību 

konstatēto neizpildi 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīga paziņojuma 

saņemšanas dienas; 

8.2.2. Izpildītājs Pakalpojumu veic nekvalitatīvi, patvaļīgi atkāpjas no Tehniskās 

specifikācijas, neievēro Līguma noteikumus un normatīvos aktus, standartus vai 

sanāksmēs pieņemtos lēmumus, par ko tas saņēmis vismaz 2 (divas) rakstiskas 

pretenzijas no Pasūtītāja. Šādā gadījumā konstatētajām neatbilstībām ir jābūt būtiskām; 

8.2.3. attiecībā uz Izpildītāju ir uzsākts maksātnespējas process; 

8.2.4. Izpildītājs ir izslēgts no Būvkomersantu reģistra;  

8.2.5. Izpildītājs ir nodevis tālāk Līguma saistības citai personai vai nomainījis Speciālistus 

bez saskaņošanas ar Pasūtītāju.   

8.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski par to 

brīdinot Pasūtītāju, ja Pasūtītājs:  

8.3.1. neievēro Izpildītāja pamatotu prasību pārtraukt būvdarbus vai pieļauj, ka būvuzņēmējs 

veic ar Izpildītāju nesaskaņotas atkāpes no Būvprojekta, par ko Izpildītājs ir brīdinājis 

Pasūtītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš; 

8.3.2. ir devis tādus rīkojumus Izpildītājam, kuru izpilde pārkāpj Latvijas Republikas 

normatīvos aktus; 

8.3.3. ir kavējis Līgumā paredzēto maksājuma termiņu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām 

dienām vai apgrūtina vai liedz Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildi ar 

nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja attiecīga 

paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam vai novērsis šķēršļus 

Līgumā noteikto Izpildītāja saistību izpildei. 

8.4. Līguma laušanas gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veikta Pakalpojuma kvalitāti, apjomu 

un vērtību. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu tādā apjomā, kādā to objektīvi ir iespējams pieņemt. 

Puses neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka neieradusies Puse piekrīt aktā 

konstatētajam. Ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no akta sastādīšanas Pasūtītājs samaksā 

Izpildītājam par faktiski veikto Pakalpojumu, atbilstoši aktam. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt 

līgumsodu vai nokavējuma procentus, pamatojoties uz Pušu parakstītu aktu par līgumsoda 

un/vai nokavējuma procentu aprēķinu kā ieskaitu, atskaitot no samaksas par Pakalpojumu.    

8.5. Ja faktiski izpildītā Pakalpojuma vērtība ir mazāka par summu, ko Pasūtītājs jau ir samaksājis, 

tad Izpildītājam ir pienākums atmaksāt pārmaksāto summu 7 darba dienu laikā no akta 

sastādīšanas un rēķina saņemšanas. 

8.6. Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Autoruzraudzības nesaistīti ar 8.3. punkta iemesliem, tas 

rakstveidā par to paziņo Pasūtītājam un samaksā līgumsodu 1000 EUR (viens tūkstotis euro) 10 

dienu laikā kopš paziņojuma nosūtīšanas. Paziņojot par atkāpšanos, Izpildītājs piekrīt, ka 

Pasūtītājs ir tiesīgs nodot Autoruzraudzību citai personai pēc saviem ieskatiem.     

9. Pārējie noteikumi 

9.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir 

jānoformē rakstveidā, tie ir jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi 

par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

9.2. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 10 darba dienu laikā no 

tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 30 darba dienu laikā no strīda 

risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, Puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 

9.3. Ja Līguma izpildē iegūto informāciju Pasūtītājs ir noteicis kā konfidenciālu un neizpaužamu, vai 

tai ir noteikts ierobežotas pieejamības informācijas statuss, Izpildītājam ir pienākums ievērot 

Pasūtītāja izvirzītos nosacījumus šādas informācijas apritei un apstrādei.    

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

veiks Līguma izpildes kontroli, dokumentu izvērtēšanu un parakstīs Pakalpojuma pieņemšanas–



 8 

nodošanas aktus, ir Hidromeliorācijas inženiere Laura Breidaka, t. 67443537, e-pasts 

laura.breidaka@adazi.lv un Saimniecības un infrastruktūras daļas vadītājs Artis Brūvers, t. 

67443539, e-pasts artis.bruvers@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 nepienācīgu 

izpildi un tai nav tiesību pieņemt lēmumus vai dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā 

noteikto termiņu, līgumsummas vai cenas izmaiņām, ja vien tas nav atrunāts Līgumā. 

9.5. Atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir Pēteris Blumats, t. 29262684, e-pasts info@enviro.lv. 

9.6. Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai 

Pusei 3 darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža. Puses uzņemas pilnu materiālu atbildību 

par šī pienākuma savlaicīgu neizpildīšanu.      

9.7. Visas pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas otrai Pusei elektroniski, ar 

drošu elektronisko parakstu, uz Pušu oficiālajām e-pasta adresēm un uzskatāms, ka Puse 

paziņojumu ir saņēmusi otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.  

9.8. Līgums izstrādāts un noformēts 2 eksemplāros ar vienādu juridisko spēku – viens eksemplārs 

Izpildītājam un viens - Pasūtītājam. 

9.9. Līgumam, kā neatņemama sastāvdaļa, ir pievienoti šādi pielikumi: 

9.9.1. Tehniskā specifikācija, uz 4 lp.; 

9.9.2. Izpildītāja tehniskais piedāvājums Iepirkumā, uz 4 lp.; 

9.9.3. Izpildītāja Finanšu piedāvājums, uz  2 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: LV43TREL9802419010000 

e-pasts dome@adazi.lv     

 

 

 

 

Izpilddirektors Guntis Porietis  

2019.gada 30.aprīlī  

Izpildītājs: SIA “Enviroprojekts”  

Reģ. Nr. 40003683283 

Juridiskā adrese: Mazā Nometņu iela 31,  

Rīga, LV-1002 

Banka: AS “SEB banka”    

Kods: UNLALV2X 

Konts: LV97UNLA005001483806 

e-pasts info@enviro.lv  

 

 

 

Valdes loceklis Pēteris Blumats 

2019.gada ____.____________________ 
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