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Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca”, vienotais reģistrācijas 

Nr.40003258333, juridiskā adrese - Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201, tās valdes priekšsēdētāja 

Uģa Muskova un valdes locekles Gunas Poikānes personā, kuri rīkojas uz pilnvaras (2014.gada 

07.janvāra Kārtējās valdes sēdes lēmums (protokols Nr.1, 4.p.)) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no 

vienas puses, un 

SIA „SCO CENTRS”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103002148, juridiskā adrese – Vanagu 

iela 2, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219, tās valdes priekšsēdētāja Jāņa 

Matisona personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, 

kā arī abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk - Puses vai Puse, ar saistošu spēku kā sev, tā savu 

tiesību, saistību un pienākumu tālāk pārņēmējiem un ieguvējiem, izsakot savu gribu brīvi - bez 

maldības, viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz Pasūtītāja izveidotās 

Iepirkuma komisijas 2014.gada 18.decembra lēmumu, ar kuru par uzvarētāju 2014.gada 01.decembrī 

izsludinātās iepirkuma procedūras „Sabiedrības ar ierobežotu atbildība „Vidzemes slimnīca" B un C 

korpusa jumta lūku izbūve un teritorijas labiekārtošanas darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr.VS 

2014/39, turpmāk – Iepirkuma procedūra, ietvaros, tika atzīts Būvuzņēmējs, noslēdz šādu līgumu, 

turpmāk – Līgums: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un 

darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā 

kvalitātē veikt Sabiedrības ar ierobežotu atbildību ”Vidzemes slimnīcas” B un C korpusa, 

turpmāk – Objekts, jumta lūku izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus, turpmāk– 

Būvdarbi, Jumaras ielā 195, Valmierā, LV-4201. 

1.2.Būvdarbi saistīti ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta realizāciju un ugunsdrošības 

pasākumu veikšanu, nemainot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta mērķi. 

1.3.Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar Iepirkuma procedūras noteikumiem, Būvuzņēmēja 

iesniegto Finanšu piedāvājumu, turpmāk - Tāme, (Pielikums Nr.1); Darbu veikšanas projektu un 

Darbu veikšanas kalendāro grafiku (Pielikums Nr.2); Vienkāršotās renovācijas karti (Pielikums 

Nr.3), kuri ar Līguma spēkā stāšanās brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un ir 

pievienoti Līgumam, izņemot Vienkāršotās renovācijas karti, kura Līgumam pielikumā nav 

pievienota tā apjoma dēļ. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Vienkāršotās renovācijas kartē 

noteikto Objektu energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamos darbus, būvniecības vadību 

un organizēšanu, būvniecībai, energoefektivitātes paaugstināšanai nepieciešamo materiālu un 

iekārtu piegādi, pieregulēšanu, palaišanu, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas 

dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma vai Vienkāršotās 

renovācijas kartes. 

1.4.Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Vienkāršotās renovācijas karti, tajā skaitā 

ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī 

būvlaukumu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

Būvuzņēmējs apliecina, ka Vienkāršotās renovācijas karte ir realizējama un, ka Tāmē, ir iekļauti 

visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu saistītie izdevumi. 

 

 

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1.Pasūtītājs par Būvdarbu veikšanu, ja tie veikti atbilstoši Līguma noteikumiem, Vienkāršotās 

renovācijas kartei, Tāmei, Darbu veikšanas kalendāra grafikam, Darbu veikšanas projektam, 

atbilstošā kvalitātē un pilnā apmērā, maksā Būvuzņēmējam EUR 63 000.00 (sešdesmit trīs 

tūkstoši eiro un 00 centi), bez 21% pievienotā vērtības nodokļa, turpmāk – Kopējā līguma 

summa. 
2.2.Kopējā līguma summā ietilpst visas izmaksas, kas ir noteiktas saskaņā ar Tāmi, tai skaitā, bet 

neaprobežojoties, materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, montāžas un uzstādīšanas 

izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, 



būvgružu aizvākšanas un utilizācijas izmaksas, kā arī citas izmaksas, kuras izriet no Līguma un 

visi Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētie nodokļi. 

2.3.Kopējā līguma summa, kas noteikta Līguma 2.1. punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam 

samaksā par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām vai ko citu, kas varētu grozīt vai 

izmainīt Kopējo līguma summu. 

2.4.Pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN, par Līguma 2.1.punktā minētajiem Būvdarbiem 

maksā Pasūtītājs („nodokļa apgrieztā maksāšana”). Būvuzņēmējs izraksta Pasūtītājam nodokļa 

rēķinu, kurā norāda sniegto Būvdarbu vērtību bez PVN. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 

rēķinā norādīto Būvdarbu vērtību atbilstoši Līgumā noteiktajai norēķinu kārtībai. 

2.5.Ja saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem turpmāk tiek grozīta PVN 

likme, Kopējā līguma summa (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs) ar PVN 

tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu vienošanās, ņemot par pamatu 

Kopējo līguma summu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno nodokļa likmi. 

2.6.Maksājumi tiks veikti par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un saskaņotajiem Būvdarbiem, 

Būvuzņēmējam iesniedzot aktu par padarītajiem Būvdarbiem un attiecīgos rēķinus. Pasūtītājs 

rēķinus apmaksā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo rēķinu saņemšanas dienas. 

Pēdējais maksājums tiks veikts 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Būvdarbu garantijas 

laika nodrošinājuma saņemšanas, Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un 

rēķina saņemšanas. 

2.7.Būvuzņēmējs, papildus Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos izvirzītajām 

prasībām dokumentu noformēšanai un to saturam, visos Pasūtītājam iesniegtajos dokumentos 

(rēķinos, u.tml.) norāda Pasūtītāja rekvizītus un atsauci uz Līguma Nr.  

2.8.Avansa maksājumi nav paredzēti; 

 

 

3. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

3.1.Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši Tāmei, Darbu veikšanas kalendāram grafikam, 

Darbu veikšanas projektam un Vienkāršotās renovācijas kartei, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, 

spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu 

prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionāli. 

3.2.Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai 

Pasūtītāja saistību izpildi. 

3.3.Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu 

būvizstrādājumu izmantošana, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā 

veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem 

aktiem. 

3.4.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu 

sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti. 

3.5.Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu 

Būvdarbu procesā. 

3.6.Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Būvdarbus pildītu Iepirkuma procedūras Būvuzņēmēja 

piedāvājumā norādītais atbildīgais Būvdarbu vadītājs, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvdarbu vadītājs, ceļu būvdarbu vadītājs un atbildīgais personāls. Atbildīgā Būvdarbu vadītāja, 

ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja, ceļu būvdarbu vadītāja un atbildīgā 

personāla nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas 

kvalifikācijas personālu. 

3.7.Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs pieņem no Pasūtītāja būvlaukumu, par ko tiek sastādīts 

būvlaukuma pieņemšanas- nodošanas akts. Būvlaukuma norobežošana, brīdinājuma zīmju 

izlikšana un citu normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošanas nodrošināšana ir Būvuzņēmēja 

pienākums. 

3.8.Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai 

atvēlētos resursus. 

3.9.Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu. 

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

kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā. 

3.11.Būvuzņēmējam ir pienākums Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā 

izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā. 



3.12.Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes. 

3.13.Pasūtītāja veiktā Līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar 

būt par pamatu Līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši 

veiktajiem darbiem samazināšanai. 

3.14.Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās 

atbildīgais Būvdarbu vadītājs, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs/i, ceļu 

būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs, kā arī viņu pieaicinātās 

personas. Būvsapulces tiek sasauktas būvlaukumā ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, ja vien puses 

nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu, organizēšanu, 

un protokolēšanu nodrošina būvuzraugs. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai atbildīgā 

Būvdarbu vadītāja, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja/u, ceļu būvdarbu 

vadītāja tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par 

Būvsapulces sasaukšanu būvuzraugam. 

3.15.Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstisku atskaiti par Būvdarbu 

gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta 

Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no atskaites pieprasījuma dienas. 

3.16.Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls 

neievēro attiecīgā Objekta iekšējās kārtības noteikumus, uz Būvdarbiem attiecināmos Latvijas 

Republikas spēkā esošos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs 

atsākt, saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību 

uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu 

apturēšanu. 

3.17.Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Vienkāršotās renovācijas kartē vai 

citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, 

kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt Objekta drošību vai kvalitāti, 

Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam.  

3.18.Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē Objekta vai personāla drošību, 

ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir 

tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu 

apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus 

saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem. 

3.19.Būvuzņēmējs ir tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no Vienkāršotās renovācijas kartes tikai ar 

iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs uzsākt tikai pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu 

izpildi rakstiskā formā. 

3.20.Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt paralēli Pasūtītāja darbībai. Būvuzņēmējs ne mazāk kā 3 

(trīs) dienas iepriekš rakstiski piesaka Pasūtītājam par darbiem, kuri var traucēt Pasūtītāja darbībai 

(troksnis, vibrācija utt). Atļauju šiem Būvdarbiem dod Pasūtītājs. 

3.21.Būvuzņēmējs Būvdarbu Objektā uzstāda elektroenerģijas skaitītājus, veic elektroenerģijas 

uzskaiti, kā arī ūdens skaitītājus, ja rodas nepieciešamība. Elektroenerģijas skaitītāju un ūdens 

skaitītājus, ja rodas nepieciešamība, mērījumus par iepriekšējā mēnesī faktiski izmantotajiem 

resursiem Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 3.datumam. Būvuzņēmējs ne 

vēlāk kā nākamā mēneša 10. datumā veic samaksu par izmantotajiem resursiem, pēc Pasūtītāja 

piestādītā rēķina. 

3.22.Līguma izpildes laikā var tikt izmantoti standartiem atbilstoši ekvivalenti materiāli. Būvuzņēmējs 

var izmantot tādus ekvivalentus materiālus, kurus apstiprinājusi Eiropas tehniskā apstiprinājuma 

organizācija, tas ir, Eiropas tehniskais apstiprinājums būvizstrādājumiem – ETAG 004. Ja 

būvdarbu apjomos vai darbu veikšanas projektā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, 

pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu materiālu. Ekvivalentam materiālam jānorāda ražotājs 

un marka un jāpievieno dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto 

ekvivalento materiālu. Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā ekvivalentu materiālu nomaiņu 

veic tikai iepriekš to saskaņojot ar būvprojekta autoru, būvuzraugu un Pasūtītāju. 

 

4. ATĻAUJAS 

4.1.Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam 

Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu, apdrošināšanas polisi, 



atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā". 

4.2.Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu 

un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam. 

4.3.Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā 

palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga 

apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par 

Būvdarbiem. 

 

5. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

5.1. Pasūtītāja pienākumi: 

5.1.1.Laicīgi nodot Būvuzņēmējam būvdarbu zonu, par ko starp Pusēm tiek parakstīts atsevišķs 

akts. 

5.1.2.Nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt 

Objektam Būvdarbu izpildei noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotos laikos; 

5.1.3.Pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.4.Veikt samaksu par izpildītiem Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.2. Pasūtītāja tiesības: 

5.2.1.Nozīmēt būvuzraugu Būvdarbu izpildes, to kvalitātes un Līguma atbilstības uzraudzībai. 

Būvuzraugs ir tiesīgs jebkurā brīdī apturēt Būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski 

paziņojot par to Būvuzņēmējam, argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas 

tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvajos aktos, citos Latvijas 

Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, Līgumā un līgumā, kas noslēgts starp 

Pasūtītāju un būvuzraugu; 

5.2.2.Vienpusēji apturēt Būvdarbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā 

noteiktajos gadījumos; 

5.2.3.Pieaicināt Būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai; 

5.2.4.Citas Pasūtītāja tiesības, kādas noteiktas Latvijas Republikas spēkā esošajos 

normatīvajos aktos un Līgumā. 

 

6. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

6.1.Būvuzņēmējs pienākumi: 

6.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas 

iesniegt Pasūtītājam neatsaucamu bankas garantijas laika garantiju 5 (pieci) % apmērā 

no Būvuzņēmēja piedāvātās Kopējās līguma summas, kas norādīta bez PVN. 

6.1.2.Būvdarbus uzsākt un pabeigt atbilstoši Darbu veikšanas kalendārajā grafikā noteiktajiem 

termiņiem; 

6.1.3.Iesniegt Pasūtītājam aktualizēto darba veikšanas grafiku 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 

Līguma parakstīšanas; 

6.1.4.Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var 

prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Būvdarbus; 

6.1.5.Visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana un 

iesniegšana Pasūtītājam saskaņā ar Vienkāršoto renovācijas karti un Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;  

6.1.6.Nodrošināt tīrību Būvdarbu teritorijā un visā Būvdarbu zonā; 

6.1.7.Nodrošināt būvgružu regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši Latvijas 

Republikā spēkā esošajai likumdošanai; 

6.1.8.Visā Būvdarbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās Vienkāršotās renovācijas kartes 

atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatējām neprecizitātēm 

un kļūdām Vienkāršotās renovācijas kartē vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest 

pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt 

izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

6.1.9.Katru dienu nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo 

konstrukciju elementu norādīšanu; 

6.1.10.Būvuzņēmējs, veicot Būvdarbus, ievēro Objekta un apkārtējās teritorijas aizsardzības 

pasākumus pret nelabvēlīgām un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā; 



6.2. Būvuzņēmēja tiesības: 

6.2.1.Ja Būvdarbu izpildes procesā Būvuzņēmējam radīsies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, 

kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir 

tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un 

izmaksas, saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu 

vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata 

jebkādu Būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai 

pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma; 

6.2.2.Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Vienkāršotās renovācijas kartes tikai ar Pasūtītāja 

rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Vienkāršotās renovācijas kartē; 

6.2.3.Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu 

vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, 

nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.  

 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1.Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem. 

7.2.Visu risku par darbinieku un citu cilvēku traumām, Būvdarbu un Objekta bojāšanu vai 

iznīcināšanu vai cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku laika posmā no Būvdarbu zonas 

pieņemšanas - nodošanas uzņemas Būvuzņēmējs. 

7.3.Par līgumsaistību nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības 

likumu, Civillikumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.4.Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Būvdarbu 

veikšanas grafikā noteiktos starptermiņus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 (nule 

komats viens) % apmērā no attiecīgo lietu, par kuru netiek izpildītas Līgumā nolīgtās saistības, 

vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no termiņā neizpildīto attiecīgo 

lietu kopējās summas. 

7.5.Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā kārtībā, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs piemērot 

līgumsodu 0,1  (nule komats viens) % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 

maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) %  no kopējā nokavētā maksājuma 

summas. 

7.6.Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas 

sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā 

saistības ir izpildītas. 

8. APAKŠLĪGUMI 

8.1.Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Būvdarbu izpildi ar Iepirkuma procedūras 

ietvaros Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Līguma darbības laikā 

apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma 

līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem. 

8.2.Gadījumā, ja Iepirkuma procedūras ietvaros Būvuzņēmēja piedāvājumā nav norādīti 

apakšuzņēmēji, bet Līguma darbības laikā, Būvuzņēmējam ir radusies nepieciešamība 

apakšuzņēmēju piesaistē, tad Būvuzņēmējs ar Pasūtītāju saskaņo piesaistāmos apakšuzņēmējus, 

kuru veicamo būvdarbu vērtība ir 20 (divdesmit) % no Kopējās līguma summas vai lielāka, un 

katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu daļu. 

8.3.Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju 

Būvdarba izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu. 

 

9. GARANTIJA 

9.1.Par cilvēka traumas un Būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai 

iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs. 

9.2.Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un Būvdarbi atbildīs Vienkāršotās renovācijas kartes prasībām 

un, ka tie tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem 

defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības 

gadījumā.  

9.3.Veikto būvdarbu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendārie mēneši, skaitot no Būvdarbu 

nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas. 



9.4.Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas 

nepilnības, kuras Vienkāršotās renovācijas kartē vai Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā, 

pie pareizas Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 9.1. un 9.2.punktos noteiktā 

garantija. 

9.5.Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī 

vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defekta aktu sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais 

termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu 

defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai 

citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 6 (sešu) 

stundu laikā).  

9.6.Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību 

garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto 

darbu kvalitāti, Puses 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz 3 

(trim) ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas 

izdevumus Puses sedz vienādās daļās. 

9.7.Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, 

un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot 

vietu un laiku, kad akts ticis sastādīts. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu 

Būvuzņēmējam. 

9.8.Gadījumā, ja Puses nespēj vienoties par ekspertu komisiju strīda izšķiršanai, strīds tiek izšķirts 

vispārējā kārtībā. Šādā gadījumā Pasūtītājs, nesagaidot strīda atrisinājumu, ir tiesīgs veikt defekta 

vai neatbilstības novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas, un, ja strīds tiek 

izšķirts par labu Pasūtītājam, tiek piemēroti 9.9.punkta noteikumi. 

9.9.Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un 

termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu 

novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina 

Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus. 

9.10.Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā Līguma nodaļā 

noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un attiecas uz 

Būvdarbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana 

noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem. 

 

10. IKMĒNEŠA BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

10.1.Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 8.datumam sastāda un iesniedz Pasūtītājam aktu 

par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Būvdarbiem.  

10.2.Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas saskaņo aktu par iepriekšējā 

mēnesī faktiski izpildītiem Būvdarbiem. 

10.3.Ja iepriekšējā mēneša faktiski izpildītie Būvdarbi netiek pieņemti, Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu 

laikā iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu.  

10.4.Akts par iepriekšējā mēneša faktiski izpildītiem Būvdarbiem ir pamats maksājumu izdarīšanai, 

taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt izpildītos un pieņemtos Būvdarbus, veicot 

Objekta, Būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā. 

10.5.Ikmēneša izpildītie Būvdarbi netiks pieņemti, ja tie neatbildīs faktiski izpildītajam Būvdarbu 

apjomam, Līgumam, Vienkāršotās renovācijas kartei, Tāmei, Latvijas Republikas spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām.  

10.6.Ja Pusēm rodas domastarpības par veikto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un netiek veikts kārtējais 

maksājums, Būvuzņēmējs nav tiesīgs pārtraukt Būvdarbus un turpina tos atbilstoši Darbu 

veikšanas kalendārajam grafikam. 

 

11. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

11.1.Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek 

attiecībā uz visiem Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem. 

11.2.Būvdarbu pieņemšana - nodošana jāveic pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas, atbilstoši Līguma 

noteikumiem. 

11.3.Būvuzņēmējs nekavējoties pēc Būvdarbu pabeigšanas rakstiski paziņo Pasūtītājam par to 

gatavību nodošanas procedūrai. Būvdarbu pārbaudi pirms pieņemšanas ekspluatācijā nodošanas 

procedūras ietvaros veic Pasūtītāja izveidota komisija, pie pārbaudes darbībām pieaicinot 



Būvuzņēmēja pārstāvjus. Pasūtītājs nosaka datumu Būvdarbu nodošanas procedūru uzsākšanai, 

kurš nedrīkst būt vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Būvuzņēmēja paziņojuma par Būvdarbu 

gatavību nodošanas procedūrai saņemšanas, un par to rakstiski informē Būvuzņēmēju. 

11.4.Pasūtītājam savlaicīgi (ne vēlā kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš) tiek piedāvāta iespēja 

piedalīties mērījumu un funkcionēšanas izmēģinājumu izdarīšanā. 

11.5.Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar Līguma 11.3. 

punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā 

devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, Līguma 11.3. punktā 

noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce. 

11.6.Ja kāda no Pusēm atkārtoti bez attaisnojoša iemesla neierodas uz Būvdarbu nodošanas sapulci, 

otra Puse var veikt nodošanas procedūru bez tās klātbūtnes. 

11.7.Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms nodošanas procedūras sākuma Būvuzņēmējs nodod 

Pasūtītājam ekspluatācijas un apkopes instrukcijas. Ekspluatācijas instrukcijas satur instalāciju, 

konstrukciju un funkciju aprakstu un sniedz norādījumus par to ekspluatāciju un izlietošanu. 

Apkopes instrukcijām jāsatur ikdienā veicamie pasākumi, lai uzturētu instalāciju tehnisko 

standartu un izturību un nodrošinātu ekspluatācijā nodarbināto personālu ar nepieciešamo 

materiālu, kas veido bāzi remontiem un daļu nomaiņai. 

11.8.Nodošanas procedūras laikā tiek veikta izpildīto Būvdarbu pārbaude. 

11.9. Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai: 

11.9.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē; 

11.9.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā; 

11.9.3. termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums; 

11.9.4. cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta. 

11.10.Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek 

atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju. 

11.11.Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja 

Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā. 

11.12.Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu 

nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs. 

11.13.Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā 

termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes 

termiņa pagarinājumu. 

11.14.Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu 

saistīto dokumentāciju (Vienkāršotās renovācijas karti, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, 

izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums 

galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. 

11.15.Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību 

regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un 

nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā. 

11.16. Pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas 

ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm. 

11.17.Pēc Objekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par 

to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) dienu laikā veic izpildīto Būvdarbu 

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

ekspluatācijā Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. 

11.18.Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Būvdarbus, Būvuzņēmējam ir 

pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai 

nepabeigto Būvdarbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos 

aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 

11.19.Pēc Būvdarbu pilnīgas izpildes un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas 

tehniskās dokumentācijas saņemšanas atbilstoši Būvniecības likuma un Ministru kabineta 

noteikumu Nr.229 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” prasībām (par ko tiek 

sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu. 

11.20.Ne akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas, ne arī Būvdarbu pilnīgas izpildes 

pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu 

defektiem, kuri var atklāties pēc Objekta pieņemšanas. 



12. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅI 

12.1.Būvdarbu izpilde jāuzsāk ar Līguma spēkā stāšanās dienu. Būvdarbi jāpabeidz līdz 2015.gada 

31.janvārim. Teritorijas labiekārtošanas darbu izpildes termiņš ir atkarīgs no klimatiskiem 

laikapstākļiem un tādēļ var tikt pagarināts. 

12.2.Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos. 

12.3.Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt Līguma saistību izpildes termiņa pagarinājumu, ja Līguma 

saistību izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ: 

12.3.1.Pasūtītājs liedz Būvuzņēmējam piekļūšanu Objekta vietai; 

12.3.2.Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Līguma saistību izpildi no Būvuzņēmēja 

neatkarīgu iemeslu dēļ; 

12.3.3.Līguma saistību izpildi ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas 

nav radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ; 

12.3.4.Līguma izpildi ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi 

klimatiskie apstākļi; 

12.3.5.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā; 

12.3.6.Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar 

Būvdarbu izpildes apturēšanu; 

12.3.7.Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību 

izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (2 (divu) darba dienu laikā no 

brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu 

Līguma saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma saistību izpildes termiņiem; 

12.3.8.Līguma 12.3.punkta 12.3.1., 12.3.2., 12.3.3., 12.3.4., 12.3.5., 12.3.6., 12.3.7.apakšpunktos 

minēto Līguma izpildes termiņa pagarinājumu Pasūtītājs pieļauj, ja Pasūtītājs iepriekš 

saņēmis atļauju Līguma izpildes termiņa pagarināšanai no Klimata pārmaiņu finanšu 

instrumenta finansētā projekta virsuzraudzības iestādes. 

12.4.Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un/vai šķēršļiem, 

kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos. 

12.5.Būvuzņēmējam nav tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri 

viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo 

Līgumu. Tas pats attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai 

novērst. 

12.6.Ja Būvuzņēmējs Līguma 12.4.punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa 

pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties 

pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa 

Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt 

termiņa pagarinājumu tiek zaudētas. Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt 

Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu. 

12.7.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas savstarpējās 

saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi. 

 

13. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA LAUŠANA 

13.1.Līguma pirmstermiņa laušana iespējama: 

13.1.1.Pusēm vienojoties; 

13.1.2.Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt šī Līguma darbību vai tā daļu rakstveidā par to 

paziņojot Būvuzņēmējam, gadījumos: 

13.1.2.1.Ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Būvdarbu izpildi vai nav 

izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Vienkāršoto 

renovācijas karti vai Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, vai 

nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 

15 (piecpadsmit) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis 

izdarīto pārkāpumu; 

13.1.2.2.Ja Būvuzņēmējam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad 

maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu 

kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas 

atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība 

par tā bankrotu vai līdz Līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs 

likvidēts; 



13.1.2.3. Ja Būvdarbus veic Pasūtītāja neakceptēts apakšuzņēmējs, kas saskaņā ar spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem Būvuzņēmējam bija jāsaskaņo. 

13.1.3.Citos Līgumā un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos 

gadījumos un kārtībā. 

13.2. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai 

līgumsodu. 

13.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski 

izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie 

veikti, atbilst Līgumam un ir tālāk izmantojami. 

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

Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām, ar sakoptu būvlaukumu, kas jānodod Pasūtītājam un jānodrošina lai 

Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām 

Puses ir vienojušās. 

13.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājuma veikšanas termiņu vairāk kā par 30 (trīsdesmit) darba 

dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir 

tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, 

brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) 

darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža neveic nokavēto maksājumu, tad 

Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, 

kas radušies Līguma laušanas rezultātā.  

 

14. ĪPAŠUMA TIESĪBAS 

14.1.Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Būvuzņēmēja paveiktajiem Būvdarbiem, visiem izmantotajiem 

materiāliem, pēc Būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, kā arī sagatavēm, un ar 

pasūtījumu saistīto dokumentāciju (Vienkāršotās renovācijas kartes, aprēķinu, rasējumu, 

tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Būvdarbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Būvdarbu 

izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības 

uz dokumentāciju un visiem izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā. 

14.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst izpildes 

procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

14.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvuzņēmēja vai iegūst izpildes 

procesā, ir izmantojama vienīgi Būvdarbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir 

pieļaujama vienīgi ar Būvuzņēmēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 

 

15. CITI NOTEIKUMI 

15.1.Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu un atceļ visas 

iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī Līguma 

parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu. 

15.2.Visi Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, 

kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumi, vienošanās un papildinājumi ir 

veicami ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās prasības. 

15.3.Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses pirmkārt cenšas 

atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek izskatīti saskaņā 

ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un tajos 

noteiktajā kārtībā. 

15.4.Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas spēkā esošas Latvijas 

Republikas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību 

normas. 

15.5. Pušu pārstāvji šī Līguma izpildes laikā: 

 

No Pasūtītāja puses:                   No Būvuzņēmēja puses:                                 

Vārds, uzvārds : Kaspars Stūrmanis            Vārds, uzvārds: Sandris Apsīts 

Tālrunis: 27036514                                          Tālrunis: 29268241 

Fakss:64202596                                           Fakss: 64207990 

E-pasts:kaspars.sturmanis@vidzemesslimnica.lv         E-pasts: sco@sco.lv 

mailto:kaspars.sturmanis@vidzemesslimnica.lv
mailto:sco@sco.lv


15.6.Ja kāds no šī Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē Līguma 

darbību kopumā. 

15.7.Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām Pušu 

juridiskajām adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses maiņa kļūst saistoša otrai Pusei 

tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu vai dokumentu, kas 

apstiprina šādas izmaiņas. 

15.7.1.Paziņojums, kuru Puses, Līgumā minēto saistību izpildei, nosūtījušas viena otrai izmantojot 

pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka Pusei paziņots 7 (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā. 

15.8.Visi Līgumā minētie pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 

15.9.Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas noslēgt tieši 

šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.  

15.10.Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības noslēgt šo Līgumu un uzņemties tajā 

paredzētos pienākumus.  

15.11.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir 

izmantojams Līguma pārskatāmībai un atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai 

ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu. 

15.12.Puses ievēro vispārpieņemtos nepārvaramas varas (Force majeure) noteikumus. 

15.13.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 10 (desmit) lapas pusēm 2 (divos) identiskos eksemplāros ar 

vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Būvuzņēmēja, otrs – pie 

Pasūtītāja. 

16.PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

Pasūtītājs:  Būvuzņēmējs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

„Vidzemes slimnīca” 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003258333 

Juridiskā adrese: 

Jumaras iela 195, Valmiera, LV - 4201 

Banka: A/S „DNB Banka” 

Konts: LV87 RIKO 0002 0107 1435 2 

Kods: RIKOLV2X 

SIA „SCO CENTRS” 

Vienotais reģistrācijas Nr.: 44103002148 

Juridiskā adrese: 

Vanagu iela 2, Valmiermuiža,  

Valmieras pagasts, Burtnieku novads,  

LV-4219 

Banka: AS SEB banka 

Konts: LV69 UNLA 001 80014 67531 

Kods: UNLALV2X 

 

Valdes priekšsēdētājs: 

 

_____________________ Uģis Muskovs 

            

 

Valdes locekle: 

 

 

____________________Guna Poikāne 

 

 

Līguma parakstīšanas datums: 

2014.gada ____.______________ 

Valdes priekšsēdētājs: 

 

___________________Jānis Matisons 

 

 

 

 

 

 

 

 

Līguma parakstīšanas datums: 

2014.gada ____.______________ 

 


