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LĪGUMS Nr.  

1 / OSI 2016/11 MI 
 

Rīgā 2016. gada 10. maijā 
 

  
LĪGUMA NOTEIKUMI 

 
 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tās direktora Osvalda Pugoviča personā, 
turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 
 
SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs”, reģistrācijas Nr. 40003384943 tās valdes 
priekšsēdētājas Vijas Ozolas personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras 
puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem vai Pusēm, pamatojoties uz Latvijas 
Organiskās sintēzes institūta rīkotā iepirkuma 8.2 panta kārtībā „Latvijas Organiskās 
sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšanas tehniskā projekta izstrāde”, id. Nr. OSI 
2016/11 MI, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto 
piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

 
 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt tehniskā projekta izstrādi objektam 
„Latvijas Organiskās sintēzes institūta noliktavas ēkas siltināšana” (turpmāk – 
Objekts) saskaņā ar pasūtītāja un izpildītāja izstrādātajiem un savstarpēji 
apstiprinātajiem līguma pielikumiem tai skaitā Projektēšanas uzdevumu. 

1.2. Projekta dokumentācijas izstrāde un saskaņošana ietver sekojošus darbus: 
1.2.1. izstrādāt tehniskā projekta dokumentāciju  atbilstoši Līgumam un tā 

Pielikumiem -  Tehnisko specifikāciju (Projektēšanas uzdevums, Līguma 
Pielikums Nr. 1) un ievērojot visus šī Līguma nosacījumus; 

1.2.2. pieprasīt un saņemt būvniecības ieceri un tajā minētos tehniskos un īpašos 
noteikumus, veikt esošo ēku tehnisko apsekošanu; 

1.2.3. saskaņot un akceptēt „Būvprojektu” Latvijas Republikā spēkā esošajā 
kārtībā. 

 
 

2. Darbu organizācijas kārtība un izpildes termiņi 

2.1. Darbu izpildes termiņš saskaņā ar Darbu izpildes grafiku (Pielikums Nr. 1) 
ir 12 (divpadsmit) kalendārās nedēļas saskaņā ar Darbu izpildes grafiku. 

2.2.  Par darbu pabeigšanu tiek uzskatīts datums, kad Izpildītājs ir iesniedzis 
pasūtītājam likumdošanā noteiktajā kārtībā būvvaldē saskaņotu Būvprojektu. 

2.3. Darbu izpildes termiņā, kas noteikts Līguma 2.1.punktā nav ieskaitīts laiks, kas 
nepieciešams Pasūtītājam Būvprojekta ekspertīzes veikšanai (līdz 4 nedēļām). 
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2.4. Puses vienojas, ka par šī Līguma dokumentiem, kas ir tā neatņemamas 
sastāvdaļas, tiks uzskatīti vismaz šādi dokumenti, kas būs saistoši Līguma pusēm: 

2.4.1. Šis Līgums; 
2.4.2. Tehniskā specifikācija (Projektēšanas uzdevums) (Pielikums Nr. 1) 
2.4.3. Izpildītāja iesniegtais Tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr. 2); 
2.4.4. Darbu izpildes grafiks (Pielikums Nr. 3); 
2.4.5. Izpildītāja iesniegtais Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr. 4); 
2.4.6. Galvenā personāla saraksts (Līguma Pielikums Nr.5); 
2.4.7. Apakšuzņēmēju saraksts (ja attiecināms) (Pielikums Nr. 6); 
2.4.8. Līguma projekts par autoruzraudzības veikšanu (Pielikums Nr. 7). 

2.5. Līguma tekstam tiek pievienoti tie dokumenti, kas tajā ir minēti kā Līguma 
pielikumi.  

 
 

3. Darbu izpildes kārtība, pušu tiesības un pienākumi 

3.1. Izpildītājs apņemas nodrošināt darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā un 
kārtībā, atbilstošā kvalitātē, ievērojot spēkā esošus būvnormatīvus, darba drošības 
un tehniskās normas, Pasūtītāja norādījumus, Publiskā Iepirkuma nolikumā prasīto 
un savā piedāvājumā norādīto, kā arī līguma izpildes laikā savstarpēji izstrādātos 
un saskaņotos darba uzdevumus. 

3.2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sapulcēs. Sapulces 
tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi divās nedēļās. Sapulces 
dienas kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. 
Sapulces sasauc, organizē un protokola sagatavošanu nodrošina Izpildītāja 
pārstāvis. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt sapulces, par sapulču 
laiku un vietu savstarpēji vienojoties, uzaicinot Izpildītāju un apakšuzņēmēju 
pārstāvjus. Ja sapulci 
sasauc Pasūtītājs, tad Pasūtītāja pārstāvis organizē un nodrošina protokola 
sagatavošanu. 

3.3.Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt maksājumu veikšanu Līgumā norādītajos 
termiņos un kārtībā. 

3.4. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar šo Līgumu, jānoformē 
rakstveidā un par to saņemšanu jāsaņem adresāta rakstveida apstiprinājums. Par 
rakstveida ziņojumu vai rīkojumu jebkurā gadījumā uzskatāmi arī ziņojumi un 
rīkojumi, kas fiksēti sapulču protokolos. 

3.5. Pasūtītājam ir tiesības saņemt informāciju par darbu izpildes gaitu un kvalitāti. 
3.6. Pasūtītājs var veikt pārbaudi un/vai pieaicina neatkarīgu ekspertu, lai pārbaudītu 

darbu kvalitāti, ja pārbaude liecina, ka darbu kvalitāte neatbilst prasībām, tad 
radušos izdevumus sakarā ar eksperta pieaicināšanu atmaksā Izpildītājs, kā arī 
Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš pieļautās kļūdas 

3.7. Pasūtītājam ir tiesības, pamatojoties uz nepieciešamību optimizēt būvizmaksas vai 
būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, pieprasīt izmainīt tehniskā projekta risinājumus, 
savstarpēji vienojoties par šo izmaiņu termiņiem un apmaksas kārtību. 

3.8. Gadījumā, kad  Projektēšanas uzdevuma (pielikums Nr. 1) nosacījumi ir pretrunā ar 
būvnormatīviem, valsts un pašvaldības dienestu izdotajiem tehniskajiem 
noteikumiem, būvnormatīvi, valsts un pašvaldības dienestu izdotie tehniskie 
noteikumi ir uzskatāmi par noteicošiem un par to Izpildītājam ir jāinformē 
Pasūtītājs. 
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3.9. Izpildītājs ar iepriekšēju Pasūtītāja rakstisku piekrišanu ir tiesīgs slēgt līgumus ar 
citām fiziskām vai juridiskām personām par atsevišķu darbu veikšanu šī līguma 
ietvaros. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.  

3.10. Izpildītājs apņemas apdrošināt savu profesionālās darbības civiltiesisko atbildību 
atbilstoši LR spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām. Izpildītājam ir pienākums 
pagarināt atbilstošās polises darbību uz visu līguma darbības laiku. 

 
 

4. Autortiesības 
 

4.1. Puses vienojas ka pēc šā Līguma saistību pilnīgas izpildes Izpildītāja veikto Darbu 
rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan 
intelektuālajā nozīmē ( turpmāk – Autortiesību objekts) kļūst par Pasūtītāja 
īpašumu. 

4.2. Izpildītājs (Projekta autors) uz Autortiesību objektu saglabā visas autora 
personiskās nemantiskās autortiesības saskaņā ar Autortiesību likumu. 

4.3. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā 
autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu 
radītajiem Autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet ne tikai, tiesības tos publiskot, 
publicēt un reproducēt. 

4.4. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami, bez jebkādas papildus samaksas un 
bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā 
ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos Autortiesību objektus, t.sk. tiesības 
tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt. Minētās tiesības 
Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām 
personām. 

4.5. Ja Izpildītājs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, detalizēt, izmainīt, 
pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus, tad pirms atsaukuma 
izpildīšanas Izpildītājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ 
radušies Pasūtītājam. 

4.6. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, 
kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo 
Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu. 

4.7. Izpildītājs piekrīt, ka gadījumā, ja saskaņā ar šī Līguma noteikumiem Līgums tiek 
izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt jebkuru Pasūtītāja brīvi 
izvēlētu arhitektu vai arhitektu biroju, kas tālāk attīstītu darbus (projektēšanas 
materiālus) atbilstoši Pasūtītāja vēlmēm un paredzētajam risinājumam Pasūtītājs 
apmaksā visus Projektētāja izpildītos un Pasūtītāja pieņemtos darbus. Projektētājs 
piekrīt, ka, neatkarīgi no Pušu turpmākās sadarbības, Pasūtītāja apmaksātie 
Projektētāja pabeigtie vai nepabeigtie Darbi (projektēšanas materiāli), kas var būt 
par autortiesību objektiem un ko ir radījis Projektētājs vai viņa darbinieki, vai 
piesaistītās trešās personas (apakšuzņēmēji), var tikt izmainīti, grozīti un 
Projektētājs turpmāk neizvirzīs savas personiskās autortiesības pret Pasūtītāju 
un/vai Pasūtītāja jebkuru piesaistīto trešo personu. 

 
 

5. Darbu pieņemšanas kārtība 
 

5.1. Projekta dokumentācija uzskatāma par nodotu Pasūtītājam dienā, kad Pasūtītājs ir 
parakstījis visu darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 
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5.2. Projekta Dokumentācija tiek iesniegta 5 (piecos) (ieskaitot būvvaldei paredzēto 
eksemplāru) parakstītos eksemplāros. Projekta dokumentācija Pasūtītājam 
jāiesniedz arī elektroniskā veidā uz optiskā datu nesēja – katras projekta sadaļas 
sējums kā 1 PDF dokuments un katrs projekta sadaļas sējums kā DWG, MS Word 
un MS Excel dokumenti (rasējumi – DWG, apraksti – MS Word, specifikācijas, 
apjomu saraksti un tāmes – MS Excel). 

5.3. Projekta ekonomisko daļu jāiesniedz 3 (trīs) parakstītos eksemplāros kā arī 
elektroniskā veidā uz optiskā datu nesēja saskaņā ar Līguma 5.2.punkta 
nosacījumiem. 

5.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Projekta dokumentāciju izskatīšanai un 
apstiprināšanai sekojošā veidā: 

5.4.1. Projekta dokumentācija Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai tiek iesniegta, kad 
pabeigts visas būvprojekta daļas; 

5.4.2. Pasūtītājam jāveic Būvprojekta ekspertīze ne vairāk kā 4 (četru) nedēļu 
laikā pēc pabeigta Būvprojekta saņemšanas no Izpildītāja; 

5.4.3. Pasūtītājam jāakceptē iesniegtā Projekta dokumentācija vai jāiesniedz 
rakstisks ziņojums Izpildītājam par izmaiņām vai labojumiem 10 (desmit) 
darba dienu laikā pēc Līguma 5.4.2.punktā minētā termiņa beigām; 

5.4.4. Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā neiesniedz Izpildītājam ar 
parakstu apstiprinātu Projekta dokumentāciju vai ziņojumu, Izpildītājam ir 
tiesības apturēt Līguma izpildi, kamēr tiek saņemta apstiprināta Projekta 
dokumentācija vai ziņojums, un līguma darbības termiņš tiek attiecīgi 
pagarināts. 

5.4.5. Ja Pasūtītājs nav parakstījis darbu nodošanas – pieņemšanas aktu par 
izpildītiem darbiem vai arī nav cēlis rakstiskus motivētus iebildumus 
Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Līguma 5.4.2.punktā 
minētā termiņa beigām, uzskatāms, ka akts ir parakstīts un Pasūtītājs izpildītos 
darbus bez iebildumiem ir pieņēmis. 

5.4.6. Ja Pasūtītājam ir rakstiski motivēti iebildumi, tad Izpildītājs tos novērš ar 
Pasūtītāju savstarpēji saskaņotos termiņos, ievērojot šajā Līgumā 
iepriekšminēto darbu nodošanas un pieņemšanas procedūru. 

5.5. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sastāda aktu par nepieciešamajiem 
labojumiem un/vai papildinājumiem izstrādātajā Projekta dokumentācijā un to 
izpildes termiņiem. 

5.6. Ja Līguma darbības laikā rodas nepieciešamība veikt izmaiņas Projekta 
dokumentācijā, tad: 

5.6.1. visas izmaiņas saskaņotā Projekta dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa 
Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarota 
persona; 

5.6.2. Izpildītājs izdara visas izmaiņas Projekta dokumentācijā pēc atsevišķas 
vienošanās par apmaksas kārtību un izpildes termiņiem; 

5.6.3. visu izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga punktā 5.4. 
norādītajai. Izmaiņas uzskatāmas par Projekta dokumentācijas neatņemamu 
sastāvdaļu. 

 
 

6. Pušu pārstāvji 
 

6.1. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par 
atbildīgajiem projekta vadītājiem, norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. 
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6.2. Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju par kontaktpersonu, no Pasūtītāja puses, 
norādot vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru, un viņa kompetences robežas ar 
Līgumu vai tā izpildi saistīto jautājumu risināšanai. 

 
 

7. Paziņojumi un informēšana 
 

7.1. Par visiem apstākļiem, kas ietekmē vai aizkavē Projekta dokumentācijas izstrādi, 
Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju. 

7.2. Katrai Līguma pusei ir pienākums nekavējoties paziņot otrai pusei par iespējamām 
izmaiņām vai apstākļiem, kurus tā paredz grozīt vai spiesta radīt no jauna un kuri 
var negatīvi ietekmēt darbu izpildes procesu, izmainīt līguma cenu vai darbu 
izpildes grafiku, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad par šādiem 
apstākļiem ir kļuvis zināms. 

 
 

8. Līguma summa un norēķinu kārtība 
 

8.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par šajā līgumā minēto darbu izpildi līguma cenu 
EUR 9 580,00 (deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit eiro un 00 centi), kur PVN 
(ja attiecināms) sastāda EUR 2 011,80. Līguma kopējā cena ar PVN ir EUR 
11 591,80 (vienpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens eiro un 80 centi). 

8.2. Līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā: 
8.2.1. 100% (viens simts procenti) no kopējās Līguma cenas, kas sastāda EUR 

9 580,00 (deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit eiro un 00 centi), kur PVN (ja 
attiecināms) sastāda EUR 2 011,80 un kopējā cena ar PVN ir EUR 11 591,80 
(vienpadsmit tūkstoši pieci simti deviņdesmit viens eiro un 80 centi) Pasūtītājs 
samaksā, kad ir izpildīti visi sekojošie nosacījumi: 

8.2.1.1. Būvprojekts saskaņots Rīgas pilsētas būvvaldē likumdošanā 
noteiktajā kārtībā; 

8.2.1.2. parakstīts Darbu Pieņemšanas – nodošanas akts; 
8.2.1.3. no Izpildītāja saņemts rēķins par veiktajiem darbiem. 

8.2.2. Pasūtītājs maksājumu veic 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Darbu 
Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pārskaitot naudu Izpildītāja 
iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā. 

 
 

9. Pušu atbildība 
 

9.1. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc šī 
Līguma parakstīšanas, ir pienākums noslēgt Līguma saistību izpildes neatsaucamo 
bankas garantiju par summu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas un 
nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā iesniegt to Pasūtītājam. 
Garantija noformējama saskaņā ar iepirkuma nolikuma pievienoto līguma saistību 
izpildes nodrošinājuma formu. 

9.2. Līguma 9.1. punktā minētā Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz pilnīgai 
līguma saistību izpildei. 

9.3. Par Līgumā noteiktā Projekta dokumentācijas izpildes termiņa kavējumu, ja tas 
radies Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 
līgumsodu 0,5% (piecas procenta desmitdaļas) no līguma summas par katru 
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nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma summas. 
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes. 

9.4. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 9.3. punktā minēto līgumsodu arī par 
katra atsevišķā darbu veikšanas posma kavējumu saskaņā ar Darbu izpildes grafiku 
(Līguma Pielikums Nr. 3). 

9.5. Izpildītāja atbildība par uzņemto saistību izpildi attiecināma arī uz jebkuru trešo 
personu darbību, kas iesaistītas šajā līgumā paredzēto Izpildītāja saistību izpildē kā 
apakšuzņēmēji no Izpildītāja puses. 

9.6. Par maksājumu nokavējumu Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 
0,5% (piecas procenta desmitdaļas) apmērā no nesamaksātās summas par katru 
nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no Līguma summas. 

9.7. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramās varas 
apstākļu rezultātā, Līgumslēdzēju pušu atbildība neiestājas. Pie nepārvaramas varas 
apstākļiem pieskaitāmas dabas katastrofas, kara darbība, valsts institūciju darbība 
un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai kontrolei. Līgumslēdzēja pusei, 
kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstiski jāinformē par 
to otra puse, iesniedzot tai nepārvaramas varas apstākļus apstiprinošas izziņas, ko 
izdevušas attiecīgas kompetentas iestādes. 

9.8. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei radītos 
tiešos zaudējumus, kas radušies šī Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas 
izpildes rezultātā. Netiešie zaudējumi - neiegūtie ienākumi, kurus cietušais būtu 
saņēmis, otrai pusei izpildot saistības, netiek atlīdzināti. 

9.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas 
no Līguma, tam ir pienākums atlīdzināt otrai pusei radušos tiešos zaudējumus, 
izņemot gadījumus, kad vienpusējo atkāpšanos pieļauj Līgums. 

9.10. Ja objekta būvniecības gaitā atklājas, ka Izpildītājs Būvprojektā ir pieļāvis 
kļūdas, kas rada neparedzētas vai papildus izmaksas būvniecības procesā,  šīs 
izmaksas tiek uzskatītas par Pasūtītāja tiešajiem zaudējumiem un Pasūtītājam ir 
tiesības pieprasīt Izpildītājam šos zaudējumus atlīdzināt pilnā apmērā saskaņā ar 
Līguma 9.8.punktu. 

 
 

10. Līguma darbība 
 

10.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un paliek spēkā līdz pušu 
savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 

10.2. Līgumu var grozīt, apturēt uz noteiktu laiku vai pārtraukt tā darbību pēc pušu 
savstarpējās vienošanās. 

10.3. Līguma grozījumi, ja tādi nepieciešami, teik veikti saskaņā ar „Publisko iepirkumu 
likuma” 671. panta noteikumiem. 

10.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms Darbu pilnīgas 
pabeigšanas, 2 (divas) nedēļas iepriekš par to paziņojot Izpildītājam, ja: 

10.4.1.  Projekta dokumentācijas izgatavošana Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavēta par 
15 (piecpadsmit) darba dienām, un šī kavējuma cēlonis nav tādi apstākļi, kas 
saskaņā ar Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem dod Izpildītajam tiesību 
uz termiņa pagarinājumu; 

10.4.2.  Projekta dokumentācijas izgatavošana tiek veikta, pārkāpjot Līguma 
dokumentos noteikto, un arī pēc atkārtota rakstiska atgādinājuma nav uzsākta 
defektu novēršana, vai, ja Izpildītājs kādā citādā veidā nepilda Līguma 
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saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Projekta dokumentācijas izgatavošanas 
kvalitāte un izpildes termiņi; 

10.4.3. Izpildītājs likumā noteiktajā kārtībā tiek atzīts par maksātnespējīgu vai arī 
tiek pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju; 

10.4.4.  Nav iespējama šī līguma izpilde, tādu ārējo apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi 
no Pasūtītāja. 

10.5.  Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 2 (divas) nedēļas iepriekš 
par to paziņojot Pasūtītājam, šādos gadījumos: 

10.5.1.  ja Pasūtītājs nepamatoti aizkavē Līgumā noteikto maksājumu saistību 
izpildi vairāk kā par 15 (piecpadsmit) darba dienām; 

10.5.2.  ja Pasūtītājs nav savlaicīgi nodrošinājis šajā Līgumā atrunātos pienākumus 
un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas 
nav novērsis pieļautos pārkāpumus. 

10.6.  Gadījumos, kad Līgums pēc Pasūtītāja iniciatīvas tiek izbeigts pirms termiņa, 
Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumā paredzēto apmaksu par visu līdz tam 
kvalitatīvi un laikā paveikto darbu saskaņā ar Pielikumu Nr. 3. 

10.7.  Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, ka arī citas pušu vienošanās, kas ir 
saistītas ar tā izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, 
kad tās parakstījušas abas puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un 
vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

10.8.  Pārējās Līgumā neatrunātās pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas un 
risināmas saskaņā ar LR Civillikuma un citu spēkā esošu Latvijas Republikas 
normatīvo aktu prasībām un noteikumiem. 

10.9.  Visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās zaudē spēku ar šī Līguma 
parakstīšanas brīdi. 

 
 

11. Nepārvaramā vara 
 

11.1.  Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, 
ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem.  

11.2.  Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus puses nevarēja paredzēt vai 
novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, 
streiki, valsts institūciju darbība un citi apstākļi, kas nav pakļauti pušu saprātīgai 
kontrolei. 

11.3.  Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt 
otru pusi. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda darbu 
nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam 
kvalitatīvi paveikto Projektēšanas daļu. 

11.4.  Pusēm ir tiesības atkāpties no līguma pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas, 1 (vienu) 
mēnesi iepriekš par to paziņojot otrajai pusei, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst 
vairāk kā 3 (trīs) kalendāros mēnešus. 

 
 

12. Autoruzraudzība 
 

12.1.  Izpildītājs piekrīt veikt būvdarbu autoruzraudzību, slēdzot ar Pasūtītāju par to 
atsevišķu līgumu, kura teksts pievienots šim līgumam kā pielikums Nr. 7, atbilstoši 
spēkā esošai likumdošanai. Autoruzraudzības līguma cena tiek noteikta saskaņā ar 
Izpildītāja piedāvājumu, kas iesniegts iepirkumam par tehniskā projekta izstrādi. 
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12.2. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties slēgt vienošanos ar Projektētāju par autoruzraudzību 
un uzdot šo darbu izpildi citam uzņēmumam vai speciālistam. Šādā gadījumā 
Projektētājam ir pienākums izsniegt atbilstošu pilnvaru Pasūtītāja izvēlētajam 
autoruzraudzības darbu veicējam; 

 
13. Nobeiguma noteikumi 

 
13.1. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, informācijas 

apmaiņu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot Līguma 
grozījumu parakstīšanu) no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē Andri Poču, 
tālr. 29177795, e-pasts: andris_pocs@osi.lv, un no Izpildītāja puses 
Izpildītajs nozīmē Viju Ozolu, tālr. 29236523, e-pasts: birojs@ozola-bula.lv, 
izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi. 

13.2. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti pušu savstarpējās 
sarunās. Ja sarunas strīdus neatrisina, tie tiek risināti LR likumdošanā noteiktajā 
kārtībā tiesā. 

13.3. Puses apņemas nekavējoties paziņot otrai pusei par savas atrašanās vietas, 
pārstāvju, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var 
ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī 
pienākuma savlaicīgu nepildīšanu. 

13.4. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz <lapu skaits> 
(skaits vārdiem) lapām ieskaitot pielikumus, pa vienam eksemplāram  katrai  
līgumslēdzējpusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. 

 
 

14. Nobeiguma noteikumi 
 

„Izpildītājs”   
SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs”  
Reģ.Nr. 40003384943 
PVN Reģ.Nr. LV40003384943 
Kr. Valdemār iela 22-2 
Rīga, LV-1010, Latvija 
A/S Swedbank 
Kods: HABALV22 
Konts: LV33HABA0551001897907 
 
 
SIA „Ozola un Bula, arhitektu birojs” 
Valdes priekšsēdētāja: 
 
 
 
Vija Ozola 
 
Rīgā 
2016. gada 10. maijā 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
PVN Reģ.Nr. LV90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija  
AS SEB Banka 
Kods : UNLALV2X 
Konts: LV08UNLA0050005032194 
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
 
Rīgā 
2016. gada 10. maijā 
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Pielikums Nr. 1 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2016/11 MI 
 
 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 
(Projektēšanas uzdevums) 

 
 
 

Projektēšanas darba uzdevums 
Organiskās sintēzes institūta noliktavu, darbnīcu ēkas siltināšanai 

 
 
Adrese: Aizkraukles iela 21, Rīga 
Ēkas kadastra Nr. 01001152028008 
 
 
Veicot būvprojekta tehniskās dokumentācijas izstrādi,  jāievēro atbilstošie Latvijas 
Republikā spēkā esošie likumi, Ministru kabineta noteikumi, valsts standarti, Latvijas 
Būvnormatīvi un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko un īpašo noteikumu prasības. 
 
Pasūtītājs nodrošina izejas datus būvprojekta izstrādei: 

- inventarizācijas lietas kopiju; 
- nepieciešamos īpašuma tiesības apliecinošos dokumentus. 

 

Pasūtītāja prasības attiecībā uz projekta sastāvu: 

Neatkarīgi no Būvvaldes lēmuma attiecībā uz projekta sastāvu,  būvprojektā jāiekļauj: 
 

1. Vispārīgā daļa: 

1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 

1.2. Tehniskās apsekošanas atzinums; 

1.3. Topogrāfiskās uzmērīšanas plāns; 

1.4. Ēkas uzmērījumi; 

1.5. Skaidrojošais apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas 

tehniskajiem rādītājiem, būves ugunsnoturības pakāpe, ēkas galveno 

lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības 

risinājumiem, veicamajiem projektēšanas darbiem u.c.; 

1.6. Energoefektivitātes pagaidu sertifikāta sagatavošana. 

 

2. Arhitektūras daļa AR -  saskaņā ar darba uzdevumu  Pasūtītāja prasības 

plānotajiem darbiem. 

 

3. Inženierrisinājumu daļa: 

3.1. Būvkonstrukcijas (BK) –  saskaņā ar darba uzdevumu  Pasūtītāja prasības 

plānotajiem darbiem; 



Saskaņā ar iepirkuma 8.2 panta kārtībā OSI 2016/11 MI rezultātiem 

 

Lappuse 10 no 21 

3.2. Ugunsdzēsības tehnisko risinājumu apraksts; 

3.3. Citi inženiertehniskie risinājumi, ja nepieciešams. 

4. Darbu organizēšanas projekts (DOP). 

 

5. Ekonomikas daļa: 

5.1. Būvdarbu apjomu saraksts (BA); 

5.2. Izmaksu aprēķins (T)  

 

 

 

Pasūtītāja prasības plānotajiem darbiem: 

 

1. Ēkas fasādes sienu siltināšana/jaunu ārsienu izbūve no daudzslāņu metāla paneļiem vai 

cita veida ārsienu risinājuma (nodrošinot būvelementa siltuma caurlaidības koeficientu 

URN ≤0.25W(m2K). 

2. Ēkas jumta siltināšana/jauna jumta seguma izveide no daudzslāņu metāla paneļiem vai 

cita veida jumta risinājuma (nodrošinot būvelementa siltuma caurlaidības koeficientu 

URN ≤0.25W(m2K)   

3. Logu izbūve, sasniedzot URN ≤1.6W(m2K)   

4. Ārdurvju/ vārtu izbūve, sasniedzot URN ≤1.8W(m2K)   

5. Ēkas cokola siltināšana ar izolācijas materiālu 100 mm biezumā. 

6. Jāizbūvē jauna ārējā lietus ūdens novades sistēma. 

7. Ēkas kopējais arhitektoniskais veidols jāsaskaņo ar nesen realizēto laboratoriju ēku 

jaunbūvēm, izmantojot atbilstīgus materiālus un krāsu risinājumus. 

8. Izstrādājot projektu, jāņem vērā nesen realizētā iekštelpu pārbūves projekta specifiskie 

risinājumi. Nav pieļaujama atjaunoto iekštelpu stāvokļa pasliktināšana, bojāšana 

paredzamo ārsienu, jumta siltināšanas realizācijas laikā, šim mērķim paredzētie 

risinājumi jāiekļauj projekta sastāvā. Jāņem vērā izbūvētās ventilācijas sistēmas izvadu 

risinājumi, kas ir obligāti saglabājami. 

9. Pamatojoties uz aprēķiniem, jāizvērtē zibensaizsardzības izbūves nepieciešamība. 

10. Balstoties uz apsekojuma rezultātiem, jārod optimālākais cokola risinājuma veids. 

11. Konstruktīvajos aprēķinos, risinājumos jāņem vērā nesen realizētā iekštelpu pārbūves 

projekta specifiskie konstruktīvie risinājumi. 

12. Izstrādājams detalizēts darbu organizācijas plāns, ņemot vērā to, ka iekštelpas ir pilnībā 

renovētas un to, ka ēka izvietota uz zemes gabala (nožogota) robežām, kas ievērojami 

sarežģīs darbu veikšanu. 

13. Paredzēt piegulošās teritorijas sakārtošanu, ievērojot nesen veikto teritorijas 

labiekārtošanas plānu. Jāizvērtē pie fasādes augošo koku saglabāšanas iespēja, 

nepieciešamības gadījumā jāorganizē koku ciršanas atļaujas saņemšana. 

 
Vispārīgie nosacījumi: 
1. Projektētājam jāveic ēku tehniskā apsekošana un detalizēta uzmērīšana.  
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2. Projekts jāiesniedz Pasūtītājam 5 (piecos) (ieskaitot būvvaldei paredzēto eksemplāru) 
eksemplāros papīra izdrukā un 1 (viens) papīra formātam identisks eksemplārs uz 
optiskā datu nesēja (pdf un dwg formātos);  

3. Projekta ekonomisko daļu jāiesniedz 3 (trīs) parakstītus eksemplārus papīra izdrukā un 
1 (vienu) eksemplāru uz optiskā datu nesēja (xls vai xlsx formātā); 

4. Būvprojekta ekspertīzi veic Pasūtītājs 4 ( četru) kalendāro nedēļu laikā no 
projekta saņemšanas. 

5. Projekts jāsaskaņo Rīgas pilsētas būvvaldē likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
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Pielikums Nr. 2 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2016/11 MI 
 
 

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
 

 
1. Darbu veikšanas grafiks 

Nr.p.k. Veicamā darba nosaukums 
Izpildes ilgums 

dienās 

1. 
Būvprojekta ieceres dokumentācijas minimālā sastāvā 
sagatavošana un iesniegšana būvvaldē 

14 

2. Ēkas tehniskais apsekojums 14 

3. Ēkas uzmērīšana 14 

4. 
Laiks, kas atbilstoši normatīviem paredzēts būvvaldei 
būvatļaujas ar nosacījumiem projektēšanai sagatavošanai 

28 

5. Arhitektūras sadaļas izstrāde 42 

6. Būvkonstrukciju sadaļas izstrāde 42 

7. DOP izstrāde 42 

8. UTRA izstrāde 42 

9. 
Būvprojekta korekcijas atbilstoši būvvaldes izdotajai 
būvatļaujai un būvprojekta iesniegšana būvvaldē 

14 

10. 
Laiks, kas atbilstoši normatīviem paredzēts būvvaldei 
būvprojekta izskatīšanai 

28 

11. Kontroltāmes sagatavošana 14 
 
 
 

2. Iesniedzamās informācijas un dokumentu saraksts 
Tiks iesniegti sekojoši dokumenti: 
 
1. Būvprojekts minimālā sastāvā, kurā iekļauts: 

1.1. Vispārīgā daļa: 
 Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 
 Tehniskās apsekošanas atzinums; 
 Topogrāfiskās uzmērīšanas plāns; 
 Ēkas uzmērījumi; 
 Skaidrojošais apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas 

tehniskajiem rādītājiem, būves ugunsnoturības pakāpe, ēkas galveno lietošanas 
veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības risinājumiem, 
veicamajiem projektēšanas darbiem u.c.; 

1.2. Arhitektūras daļa AR – saskaņā ar darba uzdevuma Pasūtītāja prasības plānotajiem 
darbiem. 

2. Būvprojekts (pēc Būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas): 
2.1. Vispārīgā daļa: 

 Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 
 Tehniskās apsekošanas atzinums; 
 Topogrāfiskās uzmērīšanas plāns; 
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 Ēkas uzmērījumi; 
 Skaidrojošais apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas 

tehniskajiem rādītājiem, būves ugunsnoturības pakāpe, ēkas galveno lietošanas 
veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, vides pieejamības risinājumiem, 
veicamajiem projektēšanas darbiem u.c.; 

2.2. Inženierrisinājumu daļa: 
 Būvkonstrukcijas (BK) – saskaņā ar darba uzdevuma Pasūtītāja prasības 

plānotajiem darbiem; 
 Ugunsdzēsības tehnisko risinājumu apraksts; 
 Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts; 
 Citi inženiertehniskie risinājumi, ja nepieciešams. 

2.3. Darbu organizēšanas projekts (DOP). 
2.4. Ekonomikas daļa: 

 Būvdarbu apjomu saraksts (BA); 
 Izmaksu aprēķins (T). 

 
3. Izpildītāja sadarbība ar pasūtītāju 
Piedāvājam projekta izstrādes laikā organizēt projektēšanas sapulces vienu reizi nedēļā, 
savstarpēji vienojoties par laiku. Saraksti par projektēšanas jautājumiem veikt elektroniski 
starp abpusēji norādītajām kontaktpersonām. 
 
4. Cita informācija (Ja nepieciešams) 
 
Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar konkursa nolikumu un tam pievienoto 
dokumentāciju, mūsu piedāvājums paredz tādu derīguma termiņu un nosacījumus, kādu 
prasa konkursa nolikums, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti. 
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 Pielikums Nr. 3 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2016/11 MI 
 
 

DARBU IZPILDES GRAFIKS 
 
 
 

Darbu nosaukums 
Nedēļas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Būvprojekta ieceres dokumentācijas 
minimālā sastāvā sagatavošana un 
iesniegšana būvvaldē 

            

Ēkas tehniskais apsekojums             

Ēkas uzmērīšana             

Laiks, kas atbilstoši normatīviem 
paredzēts būvvaldei būvatļaujas ar 
nosacījumiem projektēšanai 
sagatavošanai 

            

Arhitektūras sadaļas izstrāde             

Būvkonstrukciju sadaļas izstrāde             

DOP izstrāde             

UTRA izstrāde             

Būvprojekta korekcijas atbilstoši 
būvvaldes izdotajai būvatļaujai un 
būvprojekta iesniegšana būvvaldē 

            

Laiks, kas atbilstoši normatīviem 
paredzēts būvvaldei būvprojekta 
izskatīšanai 

            

Kontroltāmes sagatavošana             
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Pielikums Nr. 4 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2016/11 MI 
 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
 
 

Nr.p.k. Darbu nosaukums Summa, EUR 

1 Būvprojekta izstrāde un saskaņošana 8 080,00 

2 Autoruzraudzība 1 500,00 

Kopējā piedāvājuma cena bez PVN: 9 580,00 

PVN 21%: 2 011,80 

KOPĀ: 11 591,80 

 
 

Finanšu piedāvājums (TĀME) 

Nr. Būvprojekta daļa vai pakalpojums 
Plānotās 

izmaksas, EUR 

1. Vispārīgā daļa 700,00 

1.1. TIS - Tehniskās apsekošanas atzinums 300,00 

1.2. UR, FF - Uzmērījuma rasējumi, fotofiksācija 100,00 

1.3. Topogrāfiskais plāns 300,00 

2. Arhitektūras daļa 2 100,00 

2.1. ĢP - Būvprojekta ģenerālplāns 400,00 

2.2. AR, ARD - Arhitektūras risinājumi 1 700,00 

3. Inženierrisinājumu daļa 1 800,00 

3.1. BK - Būvkonstrukcijas 1 800,00 

4. Ekonomiskā daļa 1 500,00 

4.1. T - Izmaksu aprēķins 700,00 

4.2. DOP - Darbu organizēšanas projekts 800,00 

5. 
UTRA - Ugunsdrošības tehnisko risinājumu 
apraksts 

500,00 

6. Būvprojekta vadīšana un saskaņošana 1 280,00 

7. 
Projekta dokumentācijas sagatavošana un 
noformēšana 

200,00 

  KOPĀ (I): 8 080,00 
8. Būvprojekta autoruzraudzība 1 500,00 

  KOPĀ (II): 1 500,00 

  Kopā (I+II): 9 580,00 

  PVN 21%: 2 011,80 

  Pavisam kopā: 11 591,80 
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 Pielikums Nr. 5 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2016/11 MI 
 
 

GALVENĀ PERSONĀLA SARAKSTS 
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Pielikums Nr. 6 

Līgumam Nr. 1 / OSI 2016/11 MI 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 
 
 
 

Apakšuzņēmēji netiks piesaistīti šī līguma izpildē 
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Pielikums Nr. 7 
Līgumam Nr. 1 / OSI 2016/11 MI 

 
 

Puses vienojas par autoruzraudzības līguma formu šādā redakcijā 
 
 
 

LĪGUMS PAR AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANU 
 
 
 

Rīgā,  <parakstīšanas datums> 

  
Latvijas Organiskās sintēzes institūts, tās direktora Osvalda Pugoviča personā, turpmāk šā 
līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un 
 
<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tās <pilnvarotās personas 
amats, vārds, uzvārds> personā, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi saukti par Līdzējiem vai Pusēm, pamatojoties uz Latvijas 
Organiskās sintēzes institūta rīkotā iepirkuma 8.2 panta kārtībā <iepirkuma nosaukums> id. Nr. 
<ID Nr.>, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, turpmāk tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un 
Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:   

 

2. LĪGUMA priekšmets 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt <ēkas nosaukums> 
autoruzraudzību, turpmāk tekstā – DARBS, saskaņā ar spēkā esošajiem Būvdarbu 
autoruzraudzības noteikumiem un šī LĪGUMA noteikumiem. 

 

2. LĪGUMA termiņš un DARBA izpildes termiņš 

2.1. Šis LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz PUŠU saistību pilnīgai 
izpildei. 

2.2. LĪGUMA 1.1.punktā noteiktā DARBA izpildes termiņš tiek noteikts <mēneši> no līguma 
parakstīšanas dienas, kuru laikā tiek veikti būvdarbi. DARBA izpilde tiek sākta pēc līguma 
parakstīšanas un beidzas līdz ar būvobjekta nodošanu ekspluatācijā. 

2.3. Ja būvniecības termiņš tiek pagarināts, tiek noteikts papildus DARBA izpildes laiks līdz 
būvniecības pilnīgai pabeigšanai.  

 

3. LĪGUMA cena un norēķinu kārtība 

3.1. Kopējā līgumcena noteikta EUR _________ (summa vārdiem), ko veido darba izmaksas 
EUR _________ (summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodoklis 21% t.i. EUR 
_________ (summa vārdiem), atbilstoši Izpildītāja piedāvājumam (1. pielikums). Mainoties 
valstī noteiktā pievienotās vērtības nodokļa apmēram, IZPILDĪTĀJAM, izrakstot rēķinu, ir 
tiesības to piemērot spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā apmērā (LĪGUMA 
cena šajā gadījumā paliek nemainīga). 
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3.2. PASŪTĪTĀJS Līgumcenas samaksu veic šādā kārtībā: 
3.2.1. 100% (viens simts procenti) no kopējās Līguma cenas, kas sastāda EUR <summa> 

(summa vārdiem), kur PVN (ja attiecināms) sastāda EUR <summa> un Līguma kopējā 
cena ar PVN ir EUR <summa> (summa vārdiem) Pasūtītājs samaksā, kad ir izpildīti 
visi sekojošie nosacījumi: 

3.2.1.1. Pabeigti Objekta būvdarbi un parakstīts būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts; 
3.2.1.2. parakstīts DARBU Pieņemšanas – nodošanas akts; 
3.2.1.3. no Izpildītāja saņemts rēķins par veikto DARBU. 

3.2.2. Pasūtītājs maksājumu veic 60 (sešdesmit) dienu laikā, pārskaitot naudu Izpildītāja 
iesniegtajā rēķinā norādītajā bankas kontā. 

 

4. DARBA nodošanas un pieņemšanas kārtība 

4.1. Kad DARBS paveikts, IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM nodošanas – pieņemšanas 
aktu 2 (divos) eksemplāros.  

4.2. PASŪTĪTĀJAM 5 (piecu) darba dienu laikā no DARBA nodošanas – pieņemšanas akta 
saņemšanas jānodod IZPILDĪTĀJAM parakstīts akts vai motivēts atteikums pieņemt 
DARBU. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neparaksta aktu 10 (desmit) darba dienu laikā, kā arī 
nesniedz motivētu atteikumu pieņemt DARBU, DARBS skaitās pieņemts un apmaksa tiek 
veikta bezakcepta kārtībā.  

4.3. Ja ir PASŪTĪTĀJA motivēts atteikums pieņemt DARBU, PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 
norādīt trūkumus un noteikt termiņu to novēršanai, bet IZPILDĪTĀJAM ir jāveic darbības 
konstatēto trūkumu novēršanai PASŪTĪTĀJA norādītajā termiņā. 

 

5. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi 

5.1. PASŪTĪTĀJS apņemas izpildīt šī LĪGUMA saistības saskaņā ar šo LĪGUMU, tajā skaitā, 
veikt maksājumus saskaņā ar šī LĪGUMA 3. sadaļā noteikto. 

5.2. PASŪTĪTĀJS ir atbildīgs pilnā mērā par IZPILDĪTĀJAM dotajiem norādījumiem. Ja 
PASŪTĪTĀJA norādījumi vērsti pret Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 
tiesību aktiem, tad IZPILDĪTĀJA pienākums ir par to nekavējoši ziņot PASŪTĪTĀJAM. 

5.3. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu nepieciešamo dokumentāciju 
autoruzraudzības funkciju izpildei LĪGUMA darbības laikā. 

5.4. Būvuzņēmējs rīko (nodrošina telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu) Darba 
apspriedes, kurās piedalās Būvinženieris, Būvuzraugs (ja tāds tiek piesaistīts), Autoruzraugs, 
kā arī Projekta vadītājs, ja paredzams, ka par izskatāmajiem jautājumiem būs nepieciešams 
Pasūtītāja lēmums. 

5.5. Darba sanāksmēs jāizskata Darba programma un tās papildinājumi, paveiktie un atlikušie 
darbi, nepieciešamās Darba izmaiņas. Būvuzņēmējs protokolē Darba vadības apspriedes un 3 
dienu laikā izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem.  

5.6. Izmaiņas tehniskajā projektā, ja tādas rastos pēc PASŪTĪTĀJA vai Būvuzņēmēja 
ierosinājuma ir papildus darbi, kas apmaksājami pēc stundas likmes saskaņā ar 
IZPILDĪTĀJA izsniegtu rēķinu PASŪTĪTĀJAM.  

5.7. Darba rasējumus izstrādā Būvuzņēmējs un saskaņo tos ar Autoruzraugu. 

 

6. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi 

6.1. IZPILDĪTĀJAM jāveic DARBS atbilstoši šī LĪGUMA nosacījumiem un izstrādātajam 
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Tehniskajam projektam. 

6.2. Izpildot DARBU IZPILDĪTĀJS ievēro Latvijas Republikā spēkā esošās šāda veida darbu 
izpildi reglamentējošās tiesību normas un noteikumus, tajā skaitā, autoruzraudzības žurnāla 
regulāra aizpildīšana un tehniskā projekta izmaiņu, ja tādas rastos IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, 
noformēšana un saskaņošana uz sava rēķina.  

6.3. IZPILDĪTĀJAM jāapmeklē objektu būvniecības laikā saskaņā ar iepriekš saskaņotu 
būvniecības sapulču laiku ne retāk, ka vienu reizi nedēļā. Projekta realizācijas laikā, ja rodas 
ārkārtas situācija PASŪTĪTĀJS informē IZPILDĪTĀJU par nepieciešamību ierasties objektā 
vismaz 24 stundas iepriekš.  

6.4. Izpildītājam jāatbild uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā 
jānovērš kļūdas tehniskajā projektā, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 
dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas. 

 

7. PUŠU atbildība 

7.1. IZPILDĪTĀJS par LĪGUMA 6.3.punkta pārkāpšanu maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 
0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no šī LĪGUMA cenas par katru konstatēto 
gadījumu. 

7.2. IZPILDĪTĀJS par LĪGUMA 6.4.punkta pārkāpšanu maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 
0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no šī LĪGUMA cenas par katru nokavēto dienu. 

7.3. PASŪTĪTĀJS par DARBA apmaksas kavējumu maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0,5% 
(piecas desmitdaļas procenta) apmērā no šī LĪGUMA cenas par katru nokavētu dienu. 

 

8. Nepārvarama vara 

8.1. Ja viena vai otra šī līgumslēdzēja PUSE pilnīgi vai daļēji nevar izpildīt savas saistības tādu 
apstākļu dēļ, ko izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, ugunsgrēki, Latvijas Republikas 
valsts vai pašvaldību iestāžu lēmumi, šā LĪGUMA saistību izpildes termiņi tiek pagarināti 
par termiņu, kurā pastāv nepārvarama spēka radītie apstākļi.  

8.2. Līgumslēdzējai PUSEI, kurai kļuvis neiespējami izpildīt šī LĪGUMA saistības 8.1. punktā 
minēto apstākļu dēļ, jāpaziņo nekavējoties otrai līgumslēdzējai PUSEI par šādu apstākļu 
rašanos. 

 

9. Līguma izbeigšana 

9.1. Līgumattiecības var izbeigt tikai PUSĒM rakstveidā vienojoties. 

9.2. Līgumattiecības var vienpusēji izbeigt, ja kāda no PUSĒM nepilda savus pienākumus un pēc 
atkārtota rakstiska lūguma viena 15 (piecpadsmit) dienu laikā nav pienākumus izpildījusi. 

9.3. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības lauzt līgumu gadījumos, kad to paredz spēkā esošie būvdarbu 
autoruzraudzības noteikumi. 

 

10. Pārējie noteikumi 

10.1. Šis LĪGUMS ir noslēgts uz <lapu skaits> (lapu skaits vārdiem) lapām 2 (divos) identiskos 
eksemplāros latviešu valodā pa vienam eksemplāram katrai PUSEI. Abiem šī LĪGUMA 
eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

10.2. Līguma ir pievienoti sekojoši pielikumi: 
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1. pielikums Finanšu piedāvājums uz __ lpp.; 

3. pielikums Līguma izpildē iesaistītā Pretendenta vadošā tehniskā personāla 
saraksts uz __ lpp.; 

10.3. Visas domstarpības starp līgumslēdzējām PUSĒM tiks risinātas sarunu ceļā, bet, ja tas nebūs 
iespējams, strīdus izšķirs saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. 

 

11. PUŠU rekvizīti un paraksti 

 

„Izpildītājs”   
„ Nosaukums”  
Reģ.Nr. 
Adrese, 
Pilsēta, pasta indekss 
Bankas nosaukums 
Kods: XXXX 
Konts: XXXX 
 
 
 
Amata nosaukums: 
 
 
 
Vārds uzvārds 
 
<Līguma noslēgšanas vieta> 
<gads>.<datums>. mēnesis> 

„Pasūtītājs”: 
APP Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
Reģ.Nr. 90002111653 
Aizkraukles ielā 21, 
Rīga, LV-1006, Latvija  
Valsts Kase 
Kods : TRELLV 
Konts: LV42TREL915021101200 
 
 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta 
Direktors: 
 
 
 
Osvalds Pugovičs 
 
<Līguma noslēgšanas vieta> 
<gads>.<datums>. mēnesis> 

 


