
LĪGUMS 

par apgaismojuma izbūves tehniskā projekta izstrādi 
 

RPA „Rīgas gaisma” piešķirtais Līguma reģ.Nr. RG-20-31-lī 

SIA „REM PRO” piešķirtais Līguma reģ.Nr. 20/05-51lig/PR 

 

Rīga          2020.gada 27.maijā 

 

Rīgas pašvaldības aģentūra “Rīgas gaisma”, Brīvības ielā 145, Rīgā, LV-1012, direktora Jāņa 

Drulles personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Rīgas domes 2010.gada 14.decembra nolikumu Nr.84, „Rīgas 

pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” nolikums” un Rīgas domes priekšsēdētāja 2016.gada 8.novembra 

lēmumu Nr.4449 „Par Jāņa Drulles iecelšanu Rīgas pašvaldības aģentūras „Rīgas gaisma” direktora amatā”, 

turpmāk tekstā – Pasūtītājs, un 

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REM PRO”, reģ.Nr. 41503041904, 18.novembra iela 37A, 

Daugavpils, LV-540, valdes locekļa Mihaila Rjabokona personā, kurš darbojas uz sabiedrības statūtu 

pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs kopā saukti – Puses, katrs 

atsevišķi – Puse, pamatojoties uz iepirkuma procedūras „Ielu apgaismojuma izbūves tehniskā projekta 

izstrāde un autoruzraudzība Jaunciema gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam, Rīgā” 

(iepirkuma id.Nr, RPA “Rīgas gaisma” 2020/08/M) rezultātiem (turpmāk – Iepirkuma 

procedūra/Iepirkums), noslēdz sekojošu līgumu (turpmāk – Līgums): 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta “Ielu apgaismojuma izbūve Jaunciema 

gatvē no Jaunciema 10.šķērslīnijas līdz Juglas kanālam” izstrādi (turpmāk – Būvprojektēšana) 

saskaņā ar Līguma 1.pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju (Tehniskais piedāvājums-veicamo 

darbu apraksts), Izpildītāja Iepirkuma procedūras ietvaros iesniegto piedāvājumu (turpmāk – 

Piedāvājums) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pirms Būvprojektu 

izstrādes Izpildītājs atbilstoši Tehniskajā specifikācijā un Piedāvājumā norādītajam veic 

Būvprojektēšanas sagatavošanas darbus, arī, ja tie nav uzskaitīti Līgumā, bet nepieciešami veiksmīgai 

Būvprojektēšanas uzsākšanai, izpildei un pabeigšanai. 

2. BŪVPROJEKTĒŠANAS IZPILDES UN NODOŠANAS TERMIŅŠ 

2.1. Izpildītājs uzsāk Būvprojektēšanu 5 (piecu) darbu dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. 

Būvprojektu izstrādes un nodošanas termiņš – 9 (deviņi) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. 

2.2. Līguma 2.1.punktā noteiktajā termiņš Izpildītājs ar Būvprojektēšanas pieņemšanas-nodošanas aktu, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādātus un ar valsts un pašvaldības institūcijām saskaņotus 

būvprojektus nodod Pasūtītājam. 

3. BŪVPROJEKTĒŠANAS IZPILDES PAMATPRASĪBAS 

3.1. Izpildītājs Būvprojektēšanu veic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Piedāvājumu 

(2. pielikums) un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.2. Būvprojektēšana sevī ietver Līgumā noteikto Būvprojektēšanas sagatavošanas darbu veikšanu, visu 

Būvniecības īstenošanai nepieciešamo izpētu, dokumentu, rasējumu, teksta materiālu (turpmāk – 

Būvprojektu dokumentācija) izstrādi, būvprojektu saskaņošanu atbilstoši spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem, un citas darbības, kuras izriet no Līguma, tā pielikumiem un Latvijas 

Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

3.3. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, no dienas, kad apstākļi ir 

iestājušies, brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem un šķēršļiem, kādi radušies pēc Līguma 

noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē Būvprojektēšanas izpildi, rakstiski 

iesniedzot situācijas aprakstu un risinājuma priekšlikumus. 

 

4. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA 

4.1. Līguma summa par veikto Būvprojektēšanu tiek noteikta 13589,51 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci 

simti astoņdesmit deviņi eiro 51 centi), kas sastāv no summas bez pievienotās vērtības nodokļa 

(turpmāk tekstā – PVN) - 11231,00 EUR (vienpadsmit tūkstoši divi simti trīsdesmit viens eiro un 00 
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centi) un PVN summas 21% (divdesmit viens procents) apmērā - 2358,51 EUR (divi tūkstoši trīs 

simti piecdesmit astoņi eiro un 51 cents). 

4.2. Līguma summa ietver Būvprojektēšanai nepieciešamās izmaksas un citus maksājumus, kas būs 

jāizdara Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvprojektēšanu, t. sk. (bet ne tikai) 

izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņojumu un akceptu saņemšanu, dažādu dokumentu 

iesniegšanu un saņemšanu, nodokļus un nodevas, kā arī atlīdzību par Būvprojektu sagatavošanas 

darbiem. 

4.3. Pasūtītājs Līguma summas apmaksu veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas 

kontu 100% (simts procenti) apmērā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Līguma izpildes, 

Būvprojektēšanas pieņemšanas  - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina 

saņemšanas. 

4.4. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktie darbi netiek pieņemti un netiek apmaksāti 

līdz defektu novēršanai un šo darbu pieņemšanai atbilstoši Līguma 8.sadaļā minētājiem 

nosacījumiem. 

4.5. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība: 

4.5.1.Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinu, - elektroniskā formātā 

(turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu; 

4.5.2. elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no sekojošiem 

rēķina piegādes kanāliem: 

- izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto 

informācijas sistēmu (WEB API); 

- augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu 

iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā; 

- izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu  portālā http://www.eriga.lv, sadaļā 

„Rēķinu iesniegšana”. 

4.5.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes 

autentiskumu un satura integritāti; 

4.5.4. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši 

pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par 

elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka 

Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un 

Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai; 

4.5.5. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv  sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina 

apstrādes statusam; 

4.5.6. ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko 

rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt 

atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, 

elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto 

elektronisko rēķinu. 

 

5. BŪVPROJEKTĒŠANAS IZPILDES NOTEIKUMI 
5.5. Izpildītājs veic Būvprojektēšanu ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku u.c. 

resursiem. 
5.6. Izpildītājs apņemas Būvprojektēšanu veikt atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un, ievērojot 

Pasūtītāja izsniegtos Tehniskos noteikumus un norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, 

būvniecības un citu normatīvo aktu prasības un ņemot vērā industriālo risku izvērtējumu visās 

būvprojektēšanas stadijās. 

5.7. Izpildītājs nodrošina būvprojekta autoruzraudzību, saskaņā ar noslēgto Autoruzraudzības līgumu. 

5.8. Būvprojektam jābūt izstrādātam un saskaņotam, un tas jāiesniedz Pasūtītājam, saskaņā ar Līguma 

8. sadaļu. 

5.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, jebkurā laikā veikt Būvprojektēšanas izpildes pārbaudes 

un sniegt savus komentārus un ieteikumus. Izpildītājam saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu, ir 

pienākums uzrādīt izstrādes stadijā esošo Būvprojektu dokumentāciju. 

http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
http://www.eriga.lv/
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6. BŪVPROJEKTA SASKAŅOJUMI, AKCEPTS UN INFORMĒŠANA 
6.5. Izpildītājs nodrošina normatīvajos aktos, Tehniskajā specifikācijā noteikto valsts un pašvaldību 

institūciju tai skaitā Būvvaldes (vai citā normatīvajos aktos noteiktā institūcijā) saskaņojumu 
saņemšanu, kā arī būvprojektu saskaņošanu ar inženiertīklu un nekustamā īpašuma īpašniekiem, 
pirms tā nodošanas Pasūtītājam. 

6.6. Ja tālāka Būvprojektu izstrādes gaita nav iespējama Līguma 3.3.punkta gadījumā, Pasūtītājs vienojas 
ar Izpildītāju par paveiktā darba apjomu un izbeidz Līgumu, parakstot Būvprojektēšanas nodošanas-
pieņemšanas aktu un, veicot darbu apmaksu par faktiski izpildītajiem darbiem, ņemot vērā Līguma 
4.sadaļā noteikto. 

7. BŪVPROJEKTĒŠANAS PIEŅEMŠANA-NODOŠANA 
7.5. Būvprojektēšana uzskatāma par pabeigtu un nodotu Pasūtītājam, ja ir abpusēji parakstīts 

Būvprojektēšanas pieņemšanas-nodošanas akts.  
7.6. Izpildītājs pēc Būvprojektēšanas izpildes nodod Pasūtītājam ar Būvprojektēšanas pieņemšanas – 

nodošanas aktu visu Būvprojektu dokumentāciju, t.sk. būvprojektu sešos eksemplāros (viens 
oriģināls) papīra formātā un digitāli, vektordatu formā (.dwg, .dgn un PDF datņu formātā) Latvijas 
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā. 
Būvprojektu darbu apjomiem, materiālu specifikācijai (ar cenām) un tāmei jābūt Microsoft Excel 
formātā. Visai projektu dokumentācijai jābūt izstrādātai latviešu valodā. 

7.7. Izpildītājs nekavējoties pēc Būvprojektēšanas izpildes rakstiski paziņo Pasūtītājam par gatavību 
nodot Būvprojektēšanas izpildi, vienlaikus iesniedzot no savas puses parakstītu Būvprojektēšanas 
pieņemšanas-nodošanas aktu. 

7.8. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no Būvprojektēšanas pieņemšanas, ja veiktā Būvprojektēšana 
(Būvprojekts) neatbilst Līguma, Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tā veikta nekvalitatīvi un/vai 
nav pilnībā pabeigta, vai, ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, saskaņojumiem u.c. 

7.9. Gadījumā, ja Pasūtītājs piecu darba dienu laikā no paziņojuma (kopā ar dokumentiem) saņemšanas 
dienas nav parakstījis aktu, tas informē par to Izpildītāju, vienlaicīgi norādot termiņu, kādā 
Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Šāds termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām 
no paziņojuma saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs neierodas uz akta sastādīšanu, Pasūtītājs noformē 
aktu bez tā klātbūtnes, un akts ir saistošs Izpildītājam. 

7.10. Aktā konstatētos trūkumus novērš Izpildītājs uz sava rēķina šajā aktā noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk 
kā 10 (desmit) darba dienu laikā no akta sastādīšanas dienas. Aktā norādītais trūkumu novēršanas 
termiņš nav uzskatāms par Būvprojektēšanas izpildes termiņa pagarinājumu. 

7.11. Atkārtota Būvprojektēšanas izpildes nodošana-pieņemšana tiek veikta Līgumā noteiktajā kārtībā. 
7.12. Gadījumā, ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā nenovērš trūkumus, tad Pasūtītājam ir 

tiesības to izdarīt patstāvīgi vai, pieaicinot trešās personas, un šajā gadījumā visus Pasūtītāja 
izdevumus, kas saistīti ar trūkumu novēršanu, pilnā apmērā apmaksā Izpildītājs saskaņā ar 
Pasūtītāja iesniegtiem maksājumu dokumentiem. 

7.13. Būvprojektēšanas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par 
akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem trūkumiem. 

8. ATBILDĪBA 
8.5. Ja Izpildītājs neievēro, saskaņā ar Līguma 2.1.punktā noteiktos Būvprojektēšanas termiņus, kas 

radies Izpildītāja vainas dēļ, vai Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā nav informējis Pasūtītāju par 
apstākļiem, kas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ ir radījuši izpildes termiņa kavējumu, 
Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto 
dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.  

8.6. Ja Pasūtītājs neveic Līguma summas apmaksu atbilstoši 4.3. punktā noteiktajai kārtībai, tad viņš 
maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma 
kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētā maksājuma summas. 

9. AUTORTIESĪBAS 
9.5. Izstrādātie būvprojekti ir Pasūtītāja īpašums. Mantiskās tiesības pāriet Pasūtītājam ar 

Būvprojektēšanas pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanu. 
9.6. Autora personiskās tiesības pieder Izpildītājam. Visos gadījumos, kad pret Pasūtītāju vērstos trešās 

personas par būvprojekta autortiesību pārkāpumiem, Izpildītājs apņemas pārņemt no Pasūtītāja 
strīdu risināšanu, lai novērstu minēto pārkāpumu un segtu Pasūtītājam un/vai trešajai personai 
radītos zaudējumus. 
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10. APAKŠUZŅĒMĒJI UN SPECIĀLISTU AIZSTĀŠANA 

10.5. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista savā Iepirkuma piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus. 

10.6. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju veikto darbu atbilstību Līguma prasībām, t.sk. to veikto darbu 

izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. Līguma noteikumu ievērošanu.  

10.7. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. 

10.8. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus 

plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to 

pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja 

apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām 

minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek 

vēlāk iesaistīts Līguma izpildē. 

10.9. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā 

apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu daļas vērtība ir 10% (desmit procenti) no kopējās Līguma 

vērtības vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamo darbu daļa plānota 10% 

(desmit procenti) no kopējās Līguma vērtības vai lielāka, tad jāiesniedz rakstveida iesniegums 

Pasūtītājam un jāsaņem rakstveida piekrišana.  

10.10. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja pastāv kāds 

no šādiem nosacījumiem: 

10.10.3. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 

apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

10.10.4. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents 

balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma 

procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda 

pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu 

atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā Publisko iepirkumu 

likuma 42.panta pirmajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos 

minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

10.10.5. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 

10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu 

likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā, paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras 

dokumentos minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

10.10.6. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu veikti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kas, ja 

sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras 

dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

10.11. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav 

attiecināmi 10.6.punkta nosacījumi, šādos gadījumos: 

10.11.3. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties Līguma 

izpildē; 

10.11.4. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā 

minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. 

10.12. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 

42.pantu. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, 

kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 

10.13. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut, vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 

apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu 

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

saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 
10.14. Izpildītājs Līgumā noteikto darbu veikšanai nodrošina Piedāvājumā norādītos galvenos speciālistus.  
10.15. Speciālista aizstāšanu var ierosināt: 

10.15.3. Izpildītājs, ja Speciālistu nepieciešams aizstāt tādu iemeslu dēļ, ko Izpildītājs nespēj ietekmēt, 

10.15.4. Pasūtītājs, ja Speciālists nepilda savus pienākumus. 
10.16. Speciālista aizstājējam jāatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Speciālistu 

kvalifikācijas prasībām un ir jābūt ar aizstājamajam Speciālistam līdzvērtīgu kvalifikāciju. 

https://likumi.lv/ta/id/288730#p48
https://likumi.lv/ta/id/288730#p48
https://likumi.lv/ta/id/288730#p48
https://likumi.lv/ta/id/288730#p48
https://likumi.lv/ta/id/288730#p48
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11. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI 
11.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja 

saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 
pēc Līguma parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. 

11.6. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas 
stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti. 

11.7. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīts apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto 
personu saistību neizpilde, vai nesavlaicīga izpilde. 

11.8. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs dienu laikā par tiem 
jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu. Nepārvarama, ārkārtēja apstākļu 
iestāšanās jāpierāda tai Pusei, kura uz tiem atsaucas.  

11.9. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk nekā par 30 
(trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek 
lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras puses zaudējumu atlīdzību. 

12. LĪGUMA TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA 
12.5. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību izpildei. 

Izpildītājs Būvprojekta izstrādi veic 9 (deviņu) kalendāro mēnešu laikā, skaitot no līguma spēkā 
stāšanās dienas, atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam darbu izpildes grafikam. 

12.6. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī Līgumā noteiktajā kārtībā. 
12.7. Pasūtītājs, nosūtot Izpildītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja 

iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem: 

12.7.3. Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto Būvprojektēšanas uzsākšanas un/vai izpildes (nodošanas) 

termiņu, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas; 

12.7.4. Izpildītājs nav novērsis defektus Līguma 7.6.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā; 

12.7.5. Izpildītājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Izpildītājs šādu 

neizpildi nav novērsis 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma 

saņemšanas; 

12.7.6. Ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai arī ar tiesas spriedumu Izpildītājs ir pasludināts par 

maksātnespējīgu. 

12.7.7. Izpildītājs vai jebkurš no Izpildītāja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem Latvijas 

Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā 

rīcībā; 

12.7.8. Tiek konstatēts, ka Izpildītājs vai jebkurš no Izpildītāja personāla, pārstāvjiem vai 

apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada interešu konflikta situāciju attiecībā uz 

Līguma izpildi. 

12.7.9. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai 

nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas 

Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
12.8. Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja 

Pasūtītājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis Līguma summas apmaksu un Pasūtītāja 
nokavējums ir sasniedzis vismaz 60 (sešdesmit) dienas. 

12.9. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts 12.2., 12.4.punktos minētajā gadījumā, tad Izpildītājs Līguma 
13.3.punktā minētajos gadījumos, bet Pasūtītājs Līguma 13.4.punktā minētajā gadījumā maksā otrai 
Pusei līgumsodu par saistību neizpildi 10% apmērā no Līguma summas. 

  Līguma izbeigšana 13.2. un 12.4.punktā noteiktajos gadījumos neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu 

atlīdzības un līgumsoda (t.sk. par nokavējumu) samaksas. 
12.10. Izbeidzot Līgumu 12.2.-12.4.punktos noteiktajā gadījumā, Puses sastāda un abpusēji paraksta 

atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvprojektēšanas darbu apjomu un to vērtību, ar nosacījumu, ka 
līdz Līguma izbeigšanai faktiski izpildītie darbi (Būvprojekts vai tā daļas) ir izmantojams (var tikt 
izmantots). Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvprojektēšanas darbu kvalitāti. Pasūtītājs 
samaksā (ja izpildījies šajā punktā minētais nosacījums) Izpildītājam par saskaņā ar Līguma 
noteikumiem izpildītajiem Būvprojektēšanas darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam, atbilstoši 
Līguma 2.pielikumā pievienotajai tāmei. Izdarot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt aprēķināto 
līgumsodu un/vai zaudējumu atlīdzību. Puses savstarpējo norēķinu šajā punktā minētajā gadījumā 
veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā punktā minētā akta parakstīšanas.  
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13. APDROŠINĀŠANA 
13.5. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam 

būvspeciālistu, kas veiks būvprojektu vadītāju pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas līgumu, un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. 
Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā projektēšanas un būvdarbu izpildes 
laikā. 

13.6. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl 
turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām 
iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā 
esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. 

14. CITI NOTEIKUMI 
14.5. Būvprojekts tiek izstrādāts vienā stadijā. 
14.6. Par Līguma izpildi atbildīgās personas, kuras tiesīgas parakstīt Būvprojektēšanas pieņemšanas-

nodošanas aktu un risināt ar Līguma izpildi saistītus jautājumus: 

14.6.3. no Pasūtītāja puses RPA “Rīgas gaisma” Tehniskais direktors Edmunds Krēsle, tel.: 67181212, e-

pasts: Edmunds.Kresle@riga.lv ; 

14.6.4. no Izpildītāja puses: Būvprojekta vadītājs: Inga Tereskina, sertifikāts Nr.3-00219, tel.: 27711900, 

e-pasts: inga.tereskina@rem.lv . 
14.7. Puses vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir 

konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma summu un Puses, un šī informācija 
nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz 
gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošiem normatīvajiem aktiem. 

14.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu izmaiņu 
gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārejos punktos, un šādā gadījumā Pusēm pienākums ir piemērot 
Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.9. Līguma 4.1. un 4.3.punktā ietvertais noteikums par Būvprojektēšanas samaksu Līguma darbības laikā 
paliek nemainīgs, izņemot Līguma 14.6. punktā noteiktajā gadījumā. Līguma 2.1. punktā ietvertais 
noteikums par Būvprojekta izpildes termiņu Līguma darbības laikā paliek nemainīgs, izņemot 
Līguma 14.6.punktā noteiktajā gadījumā. Pārējie Līguma noteikumi var tikt grozīti un papildināti, 
Pusēm savstarpēji par to rakstveidā vienojoties. Vienošanās pēc tam, kad to ir parakstījušas abas 
Puses, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

14.10.  Ar šī Līguma spēkā stāšanos spēku zaudē visas citas iepriekšējās vienošanās un līgumi, neatkarīgi 
no to formas un veida, kas attiecas uz šī Līguma priekšmetu.  

14.11. Līguma 4..1. un 4.3.punktā ietvertais noteikums par Būvprojekta samaksu un Līguma 2.1. punktā 
ietvertais noteikums par Būvprojekta izpildes termiņu Līguma darbības laikā var tikt mainīts Pusēm 
savstarpēji rakstiski vienojoties, ja Būvprojekta izstrādes laikā tiek izvirzītas trešo pušu (piemēram, 
būvvaldes, inženierkomunikāciju turētāju u.c. iepriekš neparedzētas) jaunas prasības, kas nebija 
paredzētas Tehniskajā specifikācijā un kas būtiski ietekmē Būvprojektēšanas izpildi, būtiski 
palielinot Būvprojektēšanas apjomu. Atsaucoties uz šo punktu, Izpildītājam ir pienākums pamatot 
un pierādīt izmaiņu ietekmi uz Būvprojektēšanas izpildi un apjomu. 

14.12. Apspriežot attiecības un jautājumus, kas Līgumā nav regulēti, Puses vadās no Latvijas Republikas 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

14.13. Šis Līgums ir noslēgts saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Visi strīdi saistībā ar šo Līgumu 
tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdu nav iespējams atrisināt 30 (trīsdesmit) dienu laikā, 
strīds tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. 

14.14. Saziņa starp Pusēm notiek latviešu valodā. Saziņas dokumenti (apstiprinājumi, norādījumi, 
paziņojumi, un citi saziņas dokumenti) sagatavojami, ietverot Līguma nosaukumu un numuru. 

14.15. Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lapām un parakstīts divos eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. 
Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

15. LĪGUMA PIELIKUMI 

15.5. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija (Tehniskais piedāvājums-veicamo darbu apraksts) uz 6 (sešām) 

lapām. 

 

mailto:Edmunds.Kresle@riga.lv
mailto:inga.tereskina@rem.lv
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16. PUŠU REKVIZĪTI: 

 

Pasūtītājs: 

Rīgas pilsētas pašvaldība 

NMR kods Nr. 90011524360 

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 

 

Iestāde: RPA „Rīgas gaisma” 

Adrese: Brīvības iela 145, Rīga, LV-1012 

Iestādes kods: 230 

Tālrunis: +371 67371185, 

Fakss: +371 67372080 

e-pasts: rg@riga.lv 

 

Banka: AS „Luminor Bank” 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV02NDEA0021200020010 

 

 

 

___________________________________  

Direktors Jānis Drulle 

 

Izpildītājs: 

SIA “REM PRO” 

Reģ. Nr. 41503041904 

18.novembra iela 37A, Daugavpils, LV-5401 

 

Telefons: 65421398 

E-pasts: info@rem.lv  

 

Banka: AS „Luminor Bank” Latvijas filiāle 

Bankas kods: NDEALV2X 

Norēķinu konts: LV26NDEA0000082470357 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________  

Valdes loceklis Mihails Rjabokons 
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1.pielikums 

2020.gada ____.maija Līgumam Nr. RG-20-     -li / 20/05-51lig/PR 
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