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1. Pasūtītājs – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, vienotais reģistrācijas  

Nr.40003929148,  juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164.   

2. Kontaktpersona – iepirkumu komisijas loceklis Jānis Veinbergs, tālrunis 26405891. 

3. Iepirkuma priekšmets: Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu Ādažos, Ādažu novadā jaudas 

palielināšanas izpēte un projektēšanas darbu veikšana (turpmāk tekstā – projektēšana). 

4. Iepirkuma identifikācijas Nr.ĀŪ-2020/1. 

5. Informācija par iepirkumu: 
5.1. Informāciju par iepirkumu pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.adazuudens.lv 

– informatīvajā daļā, sadaļā “Iepirkumi” un Iepirkumu Uzraudzības Biroja mājas lapā.  

5.2. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot minētajās mājas lapās publicētajai 

informācijai. 

5.3. Ieinteresētais piegādātājs Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosuta pa pastu ierakstītā 

sūtījumā iepirkuma komisijai līdz 2020.gada 05.maijam plkst.10:00, adrese: Gaujas iela 

16, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164. Piedāvājums tiek atvērts tūlīt pēc piedāvājuma 

iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot 

Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Piedāvājumu atvēršana ir 

atklāta.   

6. Piedāvājumi iesniedzami: 

6.1. Iesniegšanas termiņš – līdz 2020.gada 05.maijam, plkst.10:00; 

6.2. Piedāvājumi jāiesniedz personīgi iepriekš telefoniski zvanot pa tālruņa numuru:26405891  

vai nosūtot pa pastu līdz 6.1. punktā noteiktajam termiņam. 

6.3. Iesniegšanas vieta – Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, Gaujas ielā 16, 

Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164. 

6.4. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 6.3.punktā norādītajā adresē līdz 6.1.punktā noteiktajam 

termiņam un par to pilnu atbildību uzņemas iesniedzējs. 

6.5. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ 

iesniedzējam. 

7. Piedāvājumu noformēšana: 

7.1. Piedāvājums jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz tās norādot iepirkuma identifikācijas numuru un 

nosaukumu, kā arī pretendenta nosaukumu un adresi. 

7.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautos dokumentus var iesniegt 

citā valodā. Šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar 

apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā komisija ir tiesīga noraidīt 

pretendenta piedāvājumu. 

7.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt caurauklotiem tā, lai tos nebūtu iespējams atdalīt. 

7.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta 

amatpersona, kuras pārstāvības tiesības ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, jeb 

pilnvarotā persona, pievienojot attiecīgās pilnvaras oriģinālu. 

8. Prasības pretendentam: 

8.1. Pretendents ir reģistrēts komercreģistrā. Personu apvienībai, attiecībā uz kuru pieņemts 

lēmums slēgt līgumu, līdz līguma slēgšanas brīdim obligāti jāreģistrējas kā pilnsabiedrībai 

vai līgumsabiedrībai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
8.2. Pretendents līguma izpildei var piedāvāt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektētāju, kuram ir spēkā esošs kompetentas sertificēšanas institūcijas (sk. Ministru 

kabineta 2003.gada 8.jūlija noteikumus Nr.383 “Noteikumi par būvprakses un arhitekta 

prakses sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”) izsniegts būvprakses 

sertifikāts ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanas jomā.  

8.3. Pretendents ir piedalījies vismaz divu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objektu projektēšanā ar 

ražotspēju virs 750m³/dienā.   

8.4. Pretendents var nodrošināt projektēšanu saskaņā ar tehnisko specifikāciju (1.pielikums). 

8.5. Prasības Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem: 

8.5.1. Pretendentam jānodrošina atbildīgais būvprojekta vadītājs/i, kuram/iem pēdējo trīs 

gadu laikā (no piedāvājuma atvēršanas dienas) ir pieredze vismaz 2 (divu) notekūdeņu 

attīrīšanas ietaišu būvprojekta izstrādē, kuram/iem ir spēkā esošs Latvijas būvinženieru 

savienības būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcijas vai citas kompetentas 

iestādes izsniegts būvprakses sertifikāts. 

http://www.adazuudens.lv/


 

8.5.2. Ārvalstu speciālistam ir jābūt izsniegtai licencei, sertifikātam vai citam dokumentam 

attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 

ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu speciālisti atbilst izglītības un profesionālās 

kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā 

un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu 

uzsākšanai ārvalstu speciālisti iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai 

reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

8.5.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli – Pretendenta 

gada vidējais finanšu apgrozījums projektēšanas jomā Pretendenta darbības pēdējo trīs 

gadu laikā, t.i., 2017., 2018., 2019.gads, ir vismaz piedāvātās Pakalpojuma kopējās 

cenas bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) apmērā. Jaundibinātiem 

uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu 

darbības periodu. 

8.6. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām Pretendents pēdējo 

trīs gadu laikā ir izstrādājis vismaz: 

8.6.1. Pretendents ir piedalījies vismaz divu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objektu 

projektēšanā ar ražotspēju virs 750m³/dienā.   

8.6.2. Minētie darbi var būt projektēti dažādu tehnisko projektu/līgumu ietvaros (nav 

pieļaujama darbu un apjomu summēšana no vairākiem tehniskajiem 

projektiem/līgumiem viena apakšpunkta ietvaros). 

8.6.3. Jaundibinātiem uzņēmumiem, kas tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija 

jāiesniedz par visu darbības periodu. 

8.7. Pretendents var nodrošināt šādus galvenos speciālistus: 

8.7.1. Projektētāju kurš pēdējo trīs gadu laikā ir vadījis vismaz: 

8.7.1.1. Vienu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objekta projektēšanas darbus ar ražotspēju 

virs 750 m³/dienā. 

8.7.1.2. Minēto pieredzi var apliecināt arī ar dažādu tehnisko projektu/līgumu ietvaros 

sniegtajiem pakalpojumiem (nav pieļaujama darbu un apjomu summēšana no 

vairākiem tehniskiem projektiem/līgumiem viena apakšpunkta ietvaros). 

8.7.1.3. Pretendents Pakalpojumu sniegšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties 

uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām pretendents 

balstās) iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta 

kvalifikācijas prasībām. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs 

nepieciešamie resursi. 

9. Iesniedzamie dokumenti: 

Iesniedzamie dokumenti Pretendenta piedāvājumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 

šajā punktā: 
9.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā: 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei: Finanšu 

piedāvājums (2.pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: 

9.1.1. Atlases dokumentiem (dokumentiem, kas apliecina Pretendenta atbilstību 

Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas 

dokumentiem), 

9.1.2. Dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, 

kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas 

tiesības pārstāvēt Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas 

attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 

paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai 

personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, 

kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai 

personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 

pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 

amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.  

9.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti: 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei: Kvalifikācija 

(3.pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā ar: 



 

9.2.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu 

iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību 

reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas vai Pretendenta 

sagatavota informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var 

pārliecināties par Pretendenta atbilstību nolikuma prasībām. 

9.2.2. Ārvalstu Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja 

piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja 

Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) attiecīga 

profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas 

institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja 

Pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 

reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu iesniegšanu, vai 

Pretendenta sagatavota informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs 

var pārliecināties par Pretendenta atbilstību nolikuma prasībām.  

9.2.3. Pretendenta parakstīta izziņa par Pretendenta gada vidējo finanšu apgrozījumu 

projektēšanas jomā pēdējo trīs gadu laikā (2017., 2018. un 2019.gads). Pretendenti, 

kuriem saimnieciskā darbība ir ar īsāku termiņu iesniedz izziņu par savu finanšu 

apgrozījumu. 

9.2.4. Par Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem Pretendents norāda informāciju, kura 

apliecina Nolikuma 8.punktā norādīto speciālistu prasīto pieredzi. Papildus pievieno 

speciālistu atbilstošo sertifikātu kopijas vai Pretendenta sagatavota informācija par to, 

kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta piedāvāto 

speciālistu atbilstību nolikuma 8.punktam. 

9.2.5. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Pakalpojuma 

sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un 

profesionālajām iespējām) pēdējos trijos gados izstrādāto tehnisko projektu sarakstu. 

Papildus pievieno minēto pasūtītāju atsauksmes. Par nolikuma prasībām atbilstošām 

tiks uzskatītas tikai pozitīvas atsauksmes. Jaundibinātiem uzņēmumiem, kas tirgū 

darbojas mazāk par trīs gadiem, informācija jāiesniedz par visu darbības periodu. 

Sniegto pakalpojumu sarakstā Pretendents norāda tādu informāciju par sniegtajiem 

pakalpojumiem, kas apliecina Nolikuma 8.punktā prasīto pieredzi.  

9.2.6. Ārvalstu speciālista licences, sertifikāta vai cita dokumenta attiecīgo pakalpojumu 

sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie 

tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka ārvalstu speciālists atbilst izglītības un 

profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai 

Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz 

Būvdarbu uzsākšanai ārvalstu speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 

apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 

9.2.7. Ja Pretendents Pakalpojuma sniegšanai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz 

apakšuzņēmēju vai citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija 

atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, piedāvājumā jāietver visu apakšuzņēmējiem 

nododamo Pakalpojuma daļu apraksts. 

9.3. Finanšu piedāvājums 

9.3.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena – kopējā cena, par kādu tiks sniegts 

Pakalpojums (Pakalpojuma kopējā cena) kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu 

pozīciju izmaksas. 

9.3.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda 

Pakalpojuma kopējā cena bez uz ar PVN (iepirkuma līguma summa). 

9.3.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu. 

10. Piedāvājuma derīguma termiņš. 

10.1. Piedāvājuma jābūt spēkā vismaz 90 (deviņdesmit) dienas sākot no 5.3. punktā minētā 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

10.2. Ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms piedāvājuma derīguma termiņa beigām Pasūtītājs 

var rakstiski lūgt, lai Pretendents pagarina piedāvājuma derīguma termiņu. Ja Pretendents 

piekrīt pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu, tad līdz esošā piedāvājuma derīguma 

termiņa beigām viņš par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. 

11. Informācijas sniegšana 



 

11.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem notiek 

latviešu valodā elektroniski. Saziņas dokumentu, nosūtot par e-pastu, tā oriģināls paralēli 

nosūtāms pa pastu. Dokuments, kas tiek nosūtīts elektroniski un ir parakstīts ar drošu 

elektronisko parakstu, nav jāsūta pa pastu. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu 

nosūta uz Pasūtītāja pasta adresi: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164, vai 

Nolikumā norādītās Pasūtītāja kontaktpersonas iepirkuma procedūras jautājumos e-pastu. 

11.2. Pieprasīto papildus informāciju Pasūtītājs sniedz iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 

piecas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, nosūtot to ieinteresētajam 

piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto to Pasūtītāja mājas lapā 

www.adazuudens.lv sadaļā Iepirkumi. 

12. Piedāvājuma vērtēšana un lēmuma pieņemšana 

12.1.   Piedāvājumu vērtēšanā tiek vērtēta: 

12.1.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija pārbauda pretendentu atbilstību noteiktajām 

pretendentu kvalifikācijas prasībām, kā arī pārbauda piedāvājuma atbilstību tehniskās 

specifikācijas prasībām un citām pasūtītāja prasībām. 

12.1.2. Pretendentiem, kas atbilst visām prasībām, vērtē piedāvājumu atbilstību Nolikuma 7. 

un 8.punkta prasībām, ja pretendents neatbilst kādai no prasībām, pretendents tiek 

noraidīts.  

12.1.3. Pretendentiem, kas atbilst visām prasībām, vērtē finanšu piedāvājumus. Piedāvājumi, 

kas neatbilst finanšu piedāvājuma prasībām tiek noraidīti. 

12.2. Publiskajā datu bāzes internetā pārliecinās, vai Pretendents, personālsabiedrības biedri, 

personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu 

apvienība) un apakšuzņēmējiem (ja Pretendents būvuzraudzībai plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Komercreģistrā 

vai līdzvērtīgā reģistra ārvalstīs, ir reģistrēti Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

Ja iepirkuma komisija šo informāciju nevar iegūt attiecīgajā valsts reģistrā, pēc iepirkuma 

komisijas pieprasījuma Pretendents iesniedz pretendenta reģistrācijas apliecības, ko 

izdevušas pretendenta reģistrācijas valsts kompetentas iestādes, apliecinātas kopijas.   

12.3. Būvkomersantu reģistra mājaslapā internetā pārliecinās, vai Pretendents, 

personālsabiedrības biedri, personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz 

personālsabiedrība vai personu apvienība) un apakšuzņēmēji (ja Pretendents būvprojekta 

izstrādei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks darbus, kuru veikšanai nepieciešama 

reģistrācija Būvkomersantu reģistrā, ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā. Ja iepirkuma 

komisija šo informāciju nevar iegūt attiecīgajā valsts reģistrā, pēc iepirkuma komisijas 

pieprasījuma Pretendents iesniedz pretendenta reģistrācijas apliecības vai sertifikāta ko 

izdevušas pretendenta reģistrācijas valsts kompetentas iestādes, apliecinātas kopijas. Ārvalsts 

Pretendents pēc komisijas pieprasījuma, ja nav par viņu iespējams iegūt informāciju 

pieejamās datu bāzēs, iesniegts attiecīgas iestādes izsniegta līdzvērtīgajā iestādē. 

12.4. Iepirkuma komisija publiskās datu bāzēs pārbauda vai Pretendenti atbilst Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (turpmāk - SPSI–) 48.panta pirmajā 2. un 3.punktā 

noteiktie izslēgšanas noteikumi, lai to pārbaudītu iepirkuma komisija rīkojas atbilstoši 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta nosacījumiem.  

12.5. Kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Sabiedrisko pakalpojumu 

sniedzējs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms iesniegšanas dienas. 

12.6. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka Pretendenta kvalifikācijas dokumentos ietvertā 

informācija ir neskaidra vai nepilnīga, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija 

izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju. 

12.7. Par uzvarētāju tiek atzīts tas pretendents kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu, kas 

atbilst Nolikuma prasībām. 

12.8. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēg līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu 

slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu vai pārtraukt procedūru, 

neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, 

kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs pieņem lēmumu 

pārtraukt tirgus izpēti, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

12.9. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš 

piedāvājis zemāko cenu, Pasūtītājs izvērtē vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku 

kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš attiecās slēgt līgumu ar Pasūtītāju. Ja 

nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja 

http://www.adazuudens.lv/


 

nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar 

sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus 

dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt 

iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

12.10. Komisija par pieņemot lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vienlaicīgi (vienā 

dienā) informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma noslēgšanu.  

13. Līguma slēgšana un apmaksas nosacījumi 

13.1. Starp uzvarētāju un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” tiks noslēgt līgums 

atbilstoši tehniskai specifikācijai un pretendenta piedāvājumam tādā redakcijā kā tas ir 

redzams Līgumprojektā (4.Pielikums).  

13.2. Līgums stājas spēkā Līgumā noteiktajā kārtībā. Samaksa par darbu izpildi tiek veikta 

Līgumā noteiktajā kārtībā.  

14. Līguma saistību izpildes nodrošinājums  
14.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas Pretendenta ir jāiesniedz 

Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājums, ko beznosacījumu garantijas veidā 

izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas 

dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība (atbilstoši Līguma specialo 

noteikumu pielikumā dotajai veidnei) 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN. 

Līguma saistību izpildes nodrošinājums tiek atgriezts līgumslēdzējam pēc objekta pieņemšanas 

ekspluatācijā, kā arī pēc tam, kad līgumslēdzējs ir iesniedzis Pasūtītājam garantijas laika 

garantiju ko beznosacījumu garantijas veidā izsniegusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas 

Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas 

sabiedrība (atbilstoši Līguma specialo noteikumu pielikumā dotajai veidnei) 5% (piecu 

procentu) apmērā no  faktiski veikto darbu summas bez PVN. Garantijas laika garantijai ir 

jābūt spēkā  vēl 30 dienās pēc pretendenta piedāvājumā norādītā  garantijas termiņa (defektu 

paziņošanas perioda)  beigām. 

15. Piedāvājuma nodrošinājums 
15.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 1000.00 EUR 

viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā. Piedāvājuma nodrošinājumu beznosacījumu 

garantijas veidā izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas 

Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu 

Latvijas Republikas teritorijā un tam ir jāatbilst piedāvājuma nodrošinājuma veidnei vai 

piedāvājuma nodrošinājuma veidnē paredzētajiem noteikumiem. Ja Pretendents iesniedz 

apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu piedāvājuma nodrošinājumu, piedāvājumam pievieno 

maksājuma dokumentu, kas apliecina, ka Pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas 

samaksu. 

15.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā: 

15.3. līdz piedāvājuma derīguma termiņa beigām; 

15.4. līdz dienai, kad Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar iepirkuma 

līguma noteikumiem, iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu. 

15.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja: 

15.5.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, 

un  ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums (nav beidzies Nolikumā noteiktais 

piedāvājumu derīguma termiņš); 

15.5.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam Iepirkuma dokumentos un iepirkuma 

līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu; 

15.5.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

15.6. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atgriež pretendentam pēc pretendenta pieprasījuma 

šādā kārtībā: 

15.6.1. pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu - pēc iepirkuma 

līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas; 

15.6.2. pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un līguma izpildes 

nodrošinājuma saņemšanas; 

15.6.3. pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai - pēc 

piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 



 

16. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi 

16.1. Komisijas tiesības: 

16.1.1. pieprasīt papildu informāciju no pretendentiem, kas piedalās iepirkumā tā 

izskatīšanas laikā; 

16.1.2. veikt grozījumu Nolikumā, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas 

vai citas būtiskas prasības; 

16.1.3. noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikuma prasībām; 

16.1.4. neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz šim nolikumam izdalītos 

finanšu līdzekļus; 

16.1.5. nekomentēt tirgus izpētes procedūras norises gaitu. 

16.2. Komisijas pienākumi: 

16.2.1. izskatīt visus pretendentu piedāvājumus: 

16.2.2. rakstiski informēt tirgus izpētes procedūras pretendentus par iesniegto materiālu 

vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām. 

16.2.3. dokumentu atdošana pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šī nolikuma 

5.3.punktā noteiktā iesniegšanas kārtība. 

16.2.4. noteikt uzvarētāju. 

16.2.5. pirms  līguma slēgšanas informēt visus Pretendentus vienlaicīgi (vienā dienā) par 

iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, kā arī 

publicēt Pasūtītāja mājas lapā www.adazuudens.lv, sadaļā iepirkumi.  

17. Nolikuma pielikums 

17.1. Nolikums sagatavots kopā uz __ lapām. Visi pielikumi ir Nolikuma neatņemamas 

sastāvdaļas: Nolikumam pievienoti sekojoši pielikumi: 

 

1. Pielikums – Tehniskā specifikācija; 

2. Pielikums – Finanšu piedāvājums; 

3. Pielikums – Kvalifikācija; 

4. Pielikums – Līguma projekts; 

5. Pielikums – Finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas; 

6. Pielikums – Līguma izpildes garantijas veidne. 

 

 

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs       Aivars Dundurs         
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1.Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

iepirkuma komisijas  

2020.gada 31.marta sēdē 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

 

Ādažu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas nodrošina notekūdeņu primāro (mehānisko) un 

sekundāro (bioloģisko) notekūdeņu attīrīšanu. Attīrītie notekūdeņi tiek novadīti Gaujā. 

Ādažu NAI jauda 

Neattīrītu notekūdeņu parametri: 

 

Ādažu NAI notekūdeņu attīrīšanu nodrošina ar mehāniskās priekšattīrīšanas bloku (3 

gab) un bioloģiskās attīrīšanas aeortenkiem (3 gab).  Katra aerotenka tilpums 1125 m³. 

Katras anoksās zonas tilpums 375m³. Darba dziļums 4,5m. Katra otreizējā nostādinātāja 

virsmas laukums 177m². Darba dziļums no 4,3 m līdz 45,5m tilpnes vidū (dziļākā vieta). 

Kopā uzstādīti 3 (trīs) aerotenki. 

 Nitrifikācijas un dentrifikācijas procesus uztur ar substrāta recirkulāciju no aerobās 

zonas izplūdes sekcijas un ieplūdi denitrifikātorā. Projektētā recirkulācijas intensitāte līdz 

264% no notekūdeņu ieplūdes. Bioloģiskās attīrīšanas procesu optimizācijai paredzēts 

nodrošināt aktīvo dūņu recirkulācija (atgriešanu) no otrreizējā nostādinātāja uz ieplūdes 

sekciju anerobā baseinā. Projektētā šīs recirkulācijas intensitāte 120% no notekūdeņu 

pieplūdes. Atgriežot aktīvās dūņas anaerobā zonā, tiek nodrošināta dūņu stabilizācija (>20 

dienaktīm) un panākta denitrifikācija un nitrifikācijas procesu efektīva norite. Projektētā 

dūņu koncentrācija aerotenkos 4,2 g/l.  

 Denitrifikācijas procesā piedalās anaerobās baktērijas, kuras spēj nitrātus pārvērst 

molekulārā slāpeklī. Baktērijas dzīvības uzturēšanai nepieciešamo skābekli atšķeļ nitrātam. 

Ogļskābā gāze un slāpeklis, kas radušies denitrifikācijas procesā, izdalās atmosfērā, un 

kopējā slāpekļa un oglekļa saturs notekūdenī samazinās. Praktiski, nodrošinot nitrifikācijas 

un denitrifikācijas procesus, slāpekļa daudzumu notekūdenī var samazināt par 95%. 

Denitrifikācijas laikā ūdenī nedrīkst būt izšķīdušais skābeklis, jo denitrifikācējošās 

baktērijas (tās pašas, kas norāda oglekļa savienojumus) tad izmanto brīvo izšķīdušo 

skābekli, bet ne nitrātos saistīto skābekli. Denitrificēšanas laikā baktērijām jāpiegādā barības 

vielas – bioloģiski viegli noārdāms substrāts (oglekļa organiskie savienojumi). 

 

Vienkāršota procesa diagramma 

Aerobie (nitrificējošie) Neorg.C (CO2) > Org.C NH4 + O2 >NO3 

Maksimālā dienas plūsma 
2250 m³/d 

93.75 m³/h 

Maksimālā stundas plūsma 290 m³/h 

ĶSP 2693 kg/d 1197 mg/l 

BSP5 1384 kg/d 615 mg/l 

SV 1449 kg/d 644 mg/l 

TN 158 kg/d 70.3 mg/l 

TP 30 kg/d 13.5 mg/l 

Temperatūra (max) 10 – 20  *C  mg/l 

Cilvēku ekvivalents pēc BSP5 23066 PE 



 

Autotrofi B (Biomassa) 

Heterotrofi B 

BSP5 Redukcija (aerobie) 

Denitrifikācija (anoksie) 

 

Org.C(BSP)>Org.C 

(Biomassa) 

Org.C(BSP)>Org.C 

(Biomassa) 

 

 

Org.C + 02> CO2 

Org.C + NO3> CO2 + 

N2 

Šie procesi būs nodrošināti trijās paralēlās denitrifikātoru/nitrifikātoru tehnoloģiskās līnijās. 

 

Galvenie tehniskie dati katrai no neatkarīgām paralēlām bioloģiskās attīrīšanas procesu 

līnijām (katra ar slodzi 1/3 no kopējās slodzes uz NAI): 

 

Kopējais bioreaktora tilpums 

(dziļums 4,5 m diametrs 26 m) 
1500 m³ 

Nitrifikācijas zonas tilpums 1125 m³  
Denitrifikācijas zonas tilpums 375 m³ 
Otrreizējā nostrādātāja diametrs   15,00 m 

Otrreizējā nostādinātāja virsmas platība 176,70 m² 
Otrreizējā nostādinātāja dziļums 4,26 m 

Kopējās dūņu vecums (maksimālā slodze)  14 dienas 

tiek nodrošināta pilna nitrifikācija, denitrifikācija un dūņu stabilizācija 

 

Izpildāmo darbu apjoms 

 

 Pretendentam jāizstrādā Ādažu NAI pārbūves būvprojekts, kura galvenie mērķi ir: 

 palielināt Ādažu NAI jaudu par 35%; 

 pielāgot Ādažu NAI darbību nākotnes biogāzes stacijas izbūvei, 

 atūdeņoto dūņu kvalitātes uzlabošana. 

Pretendentam jāveic Ādažu NAI esošās tehnoloģijas izpēti. 

 

Pēc Pretendenta pieprasījuma, tam tiks nodrošināta iespēja iepazīties ar detalizētiem Ādažu 

NAI darbības datiem par 2019.gadu. 

 

Pretendentam jāveic sekojoši projektēšanas darbi: 

 

 jāveic visas Ādažu NAI teritorijas, kurā paredzami būvdarbi, topogrāfiskā izpēte 

(topogrāfija); 

 Pretendentam Pasūtītāja vārdā jāpieprasa un jāsaņem tehniskos noteikumus 

būvprojektēšanai; 

 Pretendentam jāveic būvēm nepieciešamo ģeotehnisko izpēti; 

 Jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un visām atbildīgajām institūcijām būvniecības 

iecere; 

  Jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un visām atbildīgajām institūcijām pārbūves 

darbu būvprojekts; 

 Jāizprojektē paplašināts priekšattīrīšanas bloks, paredzot jaunu smilšu un atsiju 

atdalīšanu; 

 Jāizprojektē notekūdeņu sadales mezgls, cauruļvadi, aizbīdņi lai spētu nodrošināt 

vienādu ienākošo notekūdeņu sadali uz 3 (trīs) bioloģiskajiem baseiniem; 

 Jāizprojektē pirmreizējā nostādinātāja tvertne ar vismaz 130 m³ tilpumu, paredzot 

tajā visu nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu pirmreizējo dūņu savākšanu; 

 Jāizprojektē sūknētavas notekūdeņu apmaiņai starp jaunām un esošām tvertnēm. 



 

 Jāizprojektē jauna dūņu maisīšanas tvertne ar vismaz 30 m³ tilpumu. 

 Jāizprojektē jauna digistēto dūņu tvertne ar vismaz 30 m³ tilpumu.  

 Notekūdeņu apstrādes ēka aptuveni 153 m²; 
 Elektroapgādes sistēma jāizprojektē atbilstoši projekta prasībām; 

 Jāizprojektē nepieciešamās izmaiņas Ādažu NAI automātiskajā vadības sistēmā un 

jauno iekārtu salāgošanai ar esošo sistēmu SCADA; 

 Norādīt Biogāzes ražošanas paredzēto būvju un ēku novietni ģenerālplānā un 

komunikāciju pieslēgumu vietas. 

 

Neparedzētie darbi: 

Ja atklājas, ka Līguma izpildei ir nepieciešams veikt darbus, kas nav paredzēti Līguma 

dokumentos, un Inženieris ir apstiprinājis šādus darbus, Būvuzņēmējs pirms darbu 

uzsākšanas sagatavo un iesniedz Inženieriem un Pasūtītājam šo darbu izmaksu 

novērtējumu. 

 

Būvuzņēmējs var uzsākt šos darbus tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis 

Būvuzņēmēja izmaksu aprēķinu šiem darbiem. 

 

Tehnoloģiskais risinājums: 

Pretendentam projektā jānorāda informācija par notekūdeņu attīrīšanas ietaišu (NAI) 

procesa tehnoloģiskajiem parametriem pirms un pēc rekonstrukcijas darbu veikšanas, 

iekārtu un būvju lielumu, plūsmām, plūsmas diagrammu, virsmas slodzēm, procesa 

skābekļa vajadzību (AOR, SOTE utt), dūņu pieaugumu, nogulšņu daudzumu, 

hidraulisko profilu utt.    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

iepirkuma komisijas  

2020.gada 31.marta sēdē 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem) 
Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu 

Ādažos, Ādažu novadā jaudas palielināšanas izpēte un projektēšana”, Ident. Nr.2020/1. 

 

Nr.p.k. Darbu nosaukums  Darbu izmaksas 

bez PVN (eur) 

Izpildes laiks  Atbildīgais speciālists 

(norādīt vārdu, uzvārdu, 

būvprakses sertifikāta Nr.) 

1. Būvprojekts pilnā sastāvā  līdz 8 (astoņiem) 

mēnešiem no 

līguma 

noslēgšanas brīža  

 

2. Autoruzraudzība  24 mēneši vai līdz 

nodošanai 
 

3. Kopējā līgumcena bez 

PVN 

 Nav jāaizpilda Būvprojekta vadītājs 

_______________ 

 

 

4. PVN 21%   

5. Summa kopā ar PVN 21%  

Apliecinām, ka: 

1. Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentus, tostarp, arī iepirkuma nolikuma 

4.pielikumu “Līguma projekts”, turpmāk – “līguma projekts”, noteikumus un piekrītam 

izpildīt darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu. 

2. Esam veikuši līguma projekta, 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” novērtēšanu un 

detalizācijas pakāpes izvērtēšanu. Esam apzinājušies visus darbus un aprēķinājuši to 

izmaksas, lai noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu līgumu. 

3. Darbi tiks veikti atbilstoši tirgus izpētes dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā 

esošām tiesību normām. 

4. Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamās darbu izpildei nepieciešamās izmaksas un tajās 

ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāmaksā 

Piegādātājam, izņemot tikai PVN. 

5. Mums ir pieejami darbu izpildei vajadzīgie materiāli, finanšu, darbaspēka un citi resursi, lai 

kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu līgumu. 

6. Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu 

personu iekļaušana notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un ievērojot līguma projektā 

paredzēto. 

7. Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos iz izvirzītas. 

8. Piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no konkurentiem tirgū un bez konsultācijām, līgumiem 

vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem par: cenām; par cenas aprēķināšanas 

metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; par nodomu vai lēmumu iesniegt vai 

neiesniegt piedāvājumu vai par piedāvājuma saturu, vai par tādu piedāvājuma iesniegšanu, 

kas neatbilst iepirkuma prasībām; par kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildi, piegādes vai 

citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, par tiem produktiem vai 

pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums. 

Vārds, uzvārds, amats  

Paraksts  

Datums  

 

 

 



 

3.Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

iepirkuma komisijas  

2020.gada 31.marta sēdē 

 

KVALIFIKĀCIJA 

Projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projektam “Notekūdeņu attīrīšanas 

ietaišu Ādažos, Ādažu novadā jaudas palielināšanas izpēte un projektēšana”, Ident. 

Nr.2020/1. 

1. Pretendenta struktūra un iesaistīto personu juridiskais statuss 

 

Norādīt ziņas (nosaukums 

un reģ. Nr.) par 

pretendentu un par citām 

līguma izpildē paredzētām 

personām (piegādātāja 

apvienības dalībniekiem 

un/vai par 

apakšuzņēmējiem), ja ir 

 

Norādīt valsti kurā 

personai ir 

reģistrēta 

saimnieciskā 

darbība vai atrodas 

tās patstāvīgā 

dzīvesvieta 

 

Juridiskām personām norādīt reģistrācijas 

numuru Būvkomersantu reģistrā vai, ja 

persona ir reģistrēta ārvalstī vai tās 

pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārvalstī, tad 

norādīt attiecīgā oficiālā reģistra 

nosaukumu un reģistrācijas numuru tajā, 

vai ierakstīt attiecīgu apliecinājumu, ja 

konkrētajā ārvalstī attiecīga reģistra nav 

 

Pretendents -    

   

  Papildināt rindas, ja nepieciešams 

2. Pretendents norāda Līguma izpildē paredzēto attiecīgā būvniecības jomā sertificēto 

būvspeciālistu personālu 

Nr.p.k. Sertificētā būvspeciālista darbības sfēra Vārds Uzvārds Sertifikāta numurs 

1. Arhitekts   

2. Ēku konstrukciju projektēšana   

3. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

projektētāju 

  

3. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis: 

Darbu veikšanas gads Summa bez PVN euro Pasūtītājs, objekts, 

izpildīto darbu veids 

Darbu veicējs 

    

   Papildināt 

rindas, ja 

nepieciešams 

4. Apakšuzņēmēju sarakst 

Apakšuzņēmēja nosaukums, 

kontaktinformācija un 

pārstāvēttiesīgā persona  

Sniedzamo pakalpojumu daļa 

Darbu daļas nosaukums vai 

īss apraksts 

% no kopējās līguma vērtības 

   

  Papildināt rindas, ja 

nepieciešams 

 Kopā (%)  

Ja pretendents neplāno Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tabulā ir jānorāda: 

“Apakšuzņēmēji nav paredzēti”.  

Pretendents:          

   (amats, paraksts, vārds, uzvārds) 

 



 

 

4.Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

iepirkuma komisijas  

2020.gada 31.marta sēdē 

 

 

LĪGUMS Nr.___________________ 

“Projektēšanas un autoruzraudzības darbi Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu Ādažos, 

Ādažu novadā jaudas palielināšanas izpēte un projektēšana” 

 

Ādažos, Ādažu novadā, 2020.gada __.___________ 

 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr.40003929148, 

juridiskā adrese: Gaujas iela 16, Ādaži, Ādažu novads, LV – 2164 turpmāk saukts Pasūtītājs, tās 

valdes locekļa Aivara Dundura personā, kurš rīkojas uz kapitālsabiedrības statūtu pamata un  

 _________________________________, kuras vārdā, saskaņā ar _____________________, 

rīkojas ___________________________, turpmāk saukts Izpildītājs, no otras puses, abas kopā 

turpmāk sauktas Puses vai Puse, 

 pamatojoties ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” Iepirkumu komisijas 

2020.gada ___.___________ lēmumu izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus 

un spaidiem, noslēdz šādu līgumu ar pielikumiem (turpmāk – Līgums): 

1. DEFINĪCIJAS 

1.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Būvdarbu veicēja norīkota persona, kas vada 

Būvdarbu izpildi būves vietā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un 

Līgumu. 

1.2. Autoruzraugs vai projektētājs – Izpildītāja pārstāvis attiecīgā būvniecības posmā, 

kurš uzrauga būves realizāciju atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Būvniecības 

dokumentācijai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu. 

1.3. Būves vieta vai objekts – Būvdarbu tiešās izpildes vieta, kuru veido būvlaukums un 

būve. 

1.4.  Būvlaukums – atbilstoši būvniecības dokumentācijai darbā norobežota vai nosacīta 

būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija būves vietā un citas teritorijas, kurās notiks 

vai notiek Būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas 

utt.). 

1.5. Būve -  notekūdeņu attīrīšanas ietaises, tās sistēma …….. 

1.6. Būvniecības dokumentācijas vai Būvprojekts pilnā sastāvā – Līguma 

projektēšanas posmā Izpildītāja izstrādātais būvprojekts pilnā sastāvā būvei atbilstoši 

Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums). 

1.7. Defekts – jebkura neatbilstība Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies 

Līguma izpildes laikā vai Būvdarbu jas periodā. 

1.8. Darba dienas – darba dienas atbilstoši Pasūtītāja darba laika uzskaites sistēmai 

(normālais darba laiks). 

1.9. Dienas – kalendārās dienas, neskaitot Latvijas Republikā noteiktās svētku dienas. 

1.10. Tehnoloģiskais pārtraukums – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu pārtraukums 

Būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem līdzekļiem, darbaspēku un citiem resursiem 

apņemas izstrādāt būvprojektu pilnā sastāvā, turpmāk tekstā – Būvprojekts vai 

Projektēšanas darbi, un veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā, turpmāk tekstā – 

Autoruzraudzības darbi, viss kopā turpmāk tekstā – Darbi, atbilstoši Izpildītāja 

piedāvājumam. 



 

2.2. Līguma objekts Projektēšanas darbiem ir atbilstoši normatīvo aktu prasībām 

izstrādāts kvalitatīvs Būvprojekts, par kuru būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par 

projektēšanas nosacījumu izpildi. 

2.3. Līguma objekts Autoruzraudzības darbiem ir kontrole objektā, lai nodrošinātu būves 

realizāciju atbilstoši Būvprojektam, tostarp Būvprojekta dokumentācijas izskaidrošana 

būvniecības dalībniekiem un konstatēto neskaidrību, nepilnību vai kļūdu novēršana, 

sākotnēji neparedzamu situāciju risināšana. Autoruzraudzību veic atbilstoši Latvijas 

Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, būvnoteikumiem un Līguma 

noteikumiem.  

2.4. Izpildītājs uzņemas risku par visiem darbiem, kas ir vajadzīgi Līguma pienācīgai 

izpildei, tostarp arī par Būvprojekta konstatēto nepilnību vai kļūdu novēršanu, kļūdainu 

risinājumu labošanu, par skaidrojumu sniegšanu par Būvprojektu, par detalizēto 

risinājumu, zīmējumu izstrādi, kuru nepieciešamību Līguma izpildē nosaka Pasūtītājs, 

par būvdarbiem piedāvāto būvizstrādājumu, iekārtu atbilstības noteikšanu, citiem 

darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma arī tad, ja tās nav tieši nosauktas, bet ir 

nepieciešams Līguma pilnīgai izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un 

termiņā. Šādu neparedzētu darbu dēļ līgumcena netiek grozīta. 

3. LĪGUMCENA 

3.1. Līgumcena par Projektēšanas darbiem ir _______________ (________________) un 

PVN 21% _________ (_____________________________) apmērā, kopējā summa 

par Projektēšanas darbiem ir ___________ (_______________). 

3.2. Līgumcena par Autoruzraudzības darbiem ir _________________ EUR 

(______________________) un PVN 21% ________ EUR (__________________) 

apmērā, kopējā summa par Autoruzraudzības darbiem ir _____________ EUR 

(___________________). 

3.3. Kopējā Līgumcena par Līguma 2.1.punktā minēto Darbu izpildi (par Projektēšanas 

darbiem un par Autoruzraudzības darbiem kopā), kas pamatota ar Izpildītāja 

piedāvājumu, ir _______________ (_____________) un PVN 21% apmērā ir 

___________ EUR, kas veido kopējo Līguma summu ________________ EUR. 

3.4. Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansa maksājumu 15% apmērā 10 (desmit) darba 

dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.  

3.5. Līgumcena ir pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu, ņemot vērā veikto aritmētisko 

kļūdu labojumu. (Piedāvājumā nav konstatētas aritmētiskās kļūdas). 

3.6. Līgumcenā par Autoruzraudzības darbiem ir iekļautas izmaksas par detalizēto 

risinājumu, zīmējumu izstrādi. Šādu risinājumu, zīmējumu nepieciešamību Līguma 

izpildē nosaka Pasūtītājs un Būvuzraugs. 

3.7. Līgumcena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas tam rodas saistībā ar Līguma 

izpildi, un visus piemērojamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas 

Izpildītājam ir jāmaksā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumcena 

ir noteikta par pilnīgu Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un tiek grozīta 

tikai atbilstoši Līgumā paredzētajam. 

3.8. Pievienotās vērtības nodoklis par Darbiem tiek ieskaitīts valsts budžetā saskaņā ar 

likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu, ja konkrētajā gadījumā tas ir 

piemērojams.  

3.9.  Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par noteiktajā termiņā faktiski kvalitatīvi 

veiktiem un Līgumā noteiktā kārtībā nodotiem Darbiem atbilstoši Līguma līgumcenai 

vai ar grozījumiem noteiktai līgumcenai. 

3.10. Līguma grozījumu gadījumā cenas nosaka sekojoši: 

3.10.1. Projektēšanas darbiem – Pasūtītāja atbildīgā persona izvērtē Izpildītāja 

piedāvāto un pamatoto cenu, salīdzinot ar līdzīga rakstura darbu cenām citos 

Pasūtītāja līgumos vai ar tirgū esošajām cenām; 

3.10.2. Par grozījumiem, kurus nav apstiprinājis Pasūtītājs, samaksa nepienākas. 

 



 

 

 

4. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA 

4.1. Pasūtītājs Līgumā noteikto līgumcenu samaksā ar starpmaksājumiem – par katru 

Darba daļu atsevišķi tikai pēc pilnīgas attiecīgās Darba daļas izpildes un izpildījuma 

pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.2. Izpildīto Darbu daļas par Projektēšanas darbiem un par Autoruzraudzības darbiem 

tiek pieņemtas ar Nodošanas un pieņemšanas aktu, to abpusēji parakstot. Izpildītājs 

ikreiz pie Darbu daļas nodošanas sagatavo Nodošanas un pieņemšanas aktu un no 

savas puses parakstītu iesniedz Pasūtītājam kopā ar pavadvēstuli un aktam 

pievienotajiem attiecīgajiem dokumentiem, piemēram, Būvprojekta dokumenti, 

būvniecības dokumenti, atzinumi, iesniegumi u.c., un tiem pievienojamie dokumenti. 

4.2.1. Pasūtītājs Nodošanas un pieņemšanas aktu par Projektēšanas darbiem 

paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvatļaujas, kurā būvvalde ir 

izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, saņemšanas no 

būvvaldes. 

4.2.2. Pasūtītājs Nodošanas un pieņemšanas aktu par Autoruzraudzības darbu daļu 

paraksta 5 (piecu) darbdienu laikā pēc attiecīgā akta saņemšanas vai attiecīgi 

– rakstiski sniedz pamatojumu veikto darbu daļas neatbilstībai vai citai 

neatbilstībai Līguma noteikumiem un norāda uz nepieciešamajām darbībām 

situācijas risināšanai. 

4.2.3. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā neiesniedz Izpildītājam parakstītu 

Nodošanas un pieņemšanas aktu par Autoruzraudzības darbu daļu vai 

rakstiski nav sniedzis pamatojumu veikto darbu daļas neatbilstībai vai citai 

neatbilstībai Līguma noteikumiem, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam rēķinu 

attiecīgās darbu daļas apmaksai, izņemot pēdējo Darbu daļas samaksu. 

4.3. Pasūtītājs līguma 3.1.punktā noteikto līgumcenu par Projektēšanas darbiem 

samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvatļaujas saņemšanas no būvvaldes, kurā ir 

veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. 

4.4. Pasūtītājs Līguma 3.2.punktā noteikto līgumcenu par Autoruzraudzības darbiem 

samaksā ar starpmaksājumiem – tikai par izpildītu Darbu daļu pēc izpildījuma 

pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā: proporcionāli pieņemto Būvdarbu apjomā. 

4.4.1. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgā akta saņemšanas veic 

starpmaksājumu vai attiecīgi – rakstiski sniedz pamatojumu veikt darbu daļas 

neatbilstībai vai citai neatbilstībai Līguma noteikumiem un norāda uz 

nepieciešamajām darbībām situācijas risināšanai. 

4.4.2. Ja par Autoruzraudzības darbiem Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā 

neiesniedz Izpildītājam parakstītu Nodošanas un pieņemšanas aktu un 

rakstiski nav sniedzis pamatojumu veikto darbu daļas neatbilstībai vai citai 

neatbilstībai Līguma noteikumiem, Izpildītājs var iesniegt Pasūtītājam rēķinu 

attiecīgo darbu apmaksai, izņemot pēdējo Darba daļu. 

4.4.3. Pasūtītājs veic pēdējās Autoruzraudzības Darbu daļas samaksu Izpildītājam 

15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc parakstīta akta par objekta pieņemšanu 

ekspluatācijā saņemšanas, Izpildītāja dokumentācijas sakārtošanas. 

4.5. Līguma darbības izbeigšanās gadījumā pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas visi 

maksājumi tiek apturēti un tiek veikti gala aprēķini par Pušu savstarpējām saistībām un 

Līguma izbeigšanas dienu, tostarp arī par līgumsodiem. Gala maksājumus Puses veic 

par faktiski izpildītiem un pieņemtiem darbiem, ko apliecina darbu pieņemšanas akts. 

Gala maksājumi ir jāveic 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc savstarpējas vienošanās 

parakstīšanas vai, ja nav vienošanās, tad pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas. 

4.6. Pasūtītājam ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar 

prasībām pret Izpildītāju, kuras izriet no Līguma neievērošanas, ieturot attiecīgo 



 

summu no jebkura maksājuma, informējot par to Izpildītāju, vai, ja ieturējums vairs 

nav iespējams, Izpildītājs to atmaksā saskaņā ar Pasūtītāja rēķinu. 

4.7. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam rēķinus maksājumu veikšanai par 

pieņemtiem Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, kas ir 

pamatotas ar Projekta ieviešanas noteikumiem. Maksājuma termiņu neskaita, ja rēķins 

nav iesniegts vai ja tas ir nepareizs. Izpildītājs nepareizu rēķinu labo un nepamatoti 

izrakstītu rēķinu anulē, ja Pasūtītājs to ir pamatoti pieprasījis. 

4.8. Samaksu pārskaita uz Līgumā vai attiecīgi rēķinā norādīto norēķinu kontu 

kredītiestādē. Par samaksas dienu ir uzskatāma veiktajā maksājuma uzdevumā norādītā 

diena. 

5. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ 

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. 

5.2. Darbu izpildes termiņi tiek noteikts projektēšanas darbiem 8 (astoņi mēneši) no 

līguma noslēgšanas dienas, autoruzraudzība 24 mēneši vai līdz būvdarbu pabeigšanai.  

5.3. Laiks, kas Pasūtītājam ir vajadzīgs Izpildītāja izstrādāto dokumentu saskaņošanai un 

būvvaldes lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas 

termiņā. Tāpat Projektēšanas termiņā netiek ieskaitīts laiks, kad projektētājs nevar 

pildīt Darbus Pasūtītāja vainas dēļ. 

5.4. Autoruzraudzības darbi notiek būvdarbu laikā. Pasūtītājs pēc Būvprojekta izstrādes 

pārskatīs būvdarbu izpildes periodu atbilstoši Projekta ieviešanas grafikam un tādēļ var 

mainīties Autoruzraudzības darbu izpildes periods. 

5.5. Darbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos: 

5.5.1. Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja 

atkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, pēc Pasūtītāja ierosinājuma ir jāizstrādā 

jauni tehniskie risinājumi. 

5.5.2. Ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma (kuru Pasūtītājs 

noslēdzis ar citu izpildītāju) izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ 

Izpildītājs nav varējis veikt darbus noteiktajos termiņos. 

5.5.3. Ja ir pārtraukta vai kavēta Projekta ieviešana, kura ietvaros noslēgts Līgums. 

5.5.4. Ja ir pārtraukta vai kavēta citas iestādes īstenotā ārvalstu finanšu instrumenta 

finansētā projekta ieviešana un tas ir saistīts ar Līguma izpildi. 

5.5.5. Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti grozījumi un/vai citos 

gadījumos, kad Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem. 

5.5.6. Ja Darbu izpildi termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir 

nepieciešama nepārvaramas varas dēļ. 

5.5.7. Ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies cita 

objektīva no Izpildītāja vai attiecīgi Pasūtītāja gribas vai darbības neatkarīga 

iemesla dēļ, kuru Izpildītājs vai attiecīgi Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt 

un novērtēt, piemēram, Darbu izpildi kavējusi trešo personu vai iesaistīto 

institūciju saskaņojumu neesamība noteiktajā termiņā. 

5.5.8. Darbu izpildes terminā pagarināšanai par objektīvu pamatojumu nav 

uzskatāmi, piemēram, Līgumā iesaistīto personu darbnespēja vai prombūtne, 

valstī noteiktā svētku diena. 

5.6. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi 

pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus 

darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru 

nosaka atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā 

konkrēto tehnoloģisko procesu, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. 

apstākļus, tomēr ievērojot Projekta ieviešanai paredzētos termiņus. 

5.7. Darbu izpildes termiņa pagarināšana nekādā gadījumā nenotiek automātiski. Līguma 

izpildes gaitā Puses dokumentē apstākļus, kuri ir par pamatu Darbu izpildes termiņa 

pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu 

atbilstoši Līguma noteikumiem. 



 

 

 

6. APDROŠINĀŠANA 

6.1. Izpildītājam atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu”, to 3 .un 6.punktam, ir jāveic apdrošināšana. 

6.2. Izpildītājam ir pienākums pie līguma parakstīšanas iesniegt būvspeciālista, kurš veic 

Būvprojekta vadītāja pienākumus, kā arī citu personu, ja to paredz iepriekšējā punktā 

minētie noteikumi, apdrošinātāja izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās 

atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas 

samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu, - izziņu, kas 

apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā un konkrēto objektu. 

6.3. Pirms autoruzraudzības darbu uzsākšanas Izpildītājam atbilstoši Ministru kabineta 

19.08.2014. noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, to 5. un 6.punktam, ir jāveic 

apdrošināšana. 

6.4. Izpildītājam ir pienākums iesniegt būvspeciālista, kurš veiks atbildīgā autoruzrauga 

pienākumus, kā arī citu personu, ja to paredz minētie noteikumi, apdrošinātāja 

izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas 

polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums 

tiks noslēgts uz noteiktu termiņu, - izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības 

esību attiecībā uz konkrēto objektu. 

6.5. Izpildītājam ir jānodrošina, ka attiecīgais apdrošināšanas līgums par civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu atbilst Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu 

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

obigāto apdrošināšanu” prašibām. 

7. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

7.1. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi un tiesības 

saistībā ar Darbiem: 

7.1.1. Izpildītājam ir pienākums no Būvprojekta sagatavošanā un īstenošanā 

iesaistītajām atbildīgajām institūcijām pieprasīt un saņemt nepieciešamos 

tehniskos noteikumus un saskaņojumus, sagatavot būvniecības iesniegumu ar 

pielikumiem, veikt tehnisko apsekošanu un izstrādāt atzinumu, veikt 

Būvprojekta pilnā sastāvā izstrādi, ievērojot būvatļaujā noteikto, saskaņot 

izstrādātos dokumentus ar Pasūtītāju un iesaistītajām institūcijām, izpildot 

visus dokumentu noteikumus. 

7.1.2. Veikt Projektēšanas un Autoruzraudzības saskaņā ar visiem attiecīgo jomu 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā arī, Latvijas būvnormatīviem, 

labas prakses vadlīnijām, standartiem u.c., un izpildīt līguma noteikumus. 

7.1.3.   Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas Būvprojekta izstrādātājam un 

autoruzraugam noteikti Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos Nr.500 

“Vispārīgie būvnoteikumi” un citos normatīvajos aktos. 

7.1.4. Izpildītājs būvniecības dokumentācijā iekļauj Ministru kabineta 20.06.2017. 

noteikumusNr.355 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 

piemērošanas kārtība” paredzēto prasību īstenošanu jomās, kurās tas ir 

obligāts.  

7.1.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai Būvprojekta izstrādi un 

Autoruzraudzību veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un 

reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti piedāvājumā, vai citi 

Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar 

Pasūtītāju. 



 

7.1.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecības 

iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līgumu Darbību izpildi saistītās 

sapulcēs gan Projektēšanas, gan Autoruzraudzības darbu izpildes laikā. 

7.1.7. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt informācijas 

apmaiņu gan telefoniski, gan elektroniski, savlaicīgi sniedzot informāciju, lai 

nekavētu būvniecību vai Projekta ieviešanu. 

7.1.8. Izpildītājam ir pienākums Būvprojekta dokumentācijā noteikt prasības 

būvdarbiem, būvizstrādājumiem atbilstoši būvniecības jomas normatīvo aktu 

regulējumam, ievērojot arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma 

likuma regulējumu, ir īpaši attiecībā uz prasībām tehniskajā specifikācijā, 

marķējumiem (likuma 23. – 25.pants), ņemot vērā arī Pasūtītāja vajadzības 

vai izvēles. 

7.1.8.1. Jo īpaši ir jāvēro sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 

23.panta sestā daļa. 

7.1.8.2. Ja tas nav izšķiroši līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās 

specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kuras raksturo 

tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, 

patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteikti piegādātājiem vai 

precēm rada priekšrocības vai nodrošināšanas iemeslu. Izņēmuma 

gadījumā šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami 

precīzu un skaidru līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar šā panta piekto 

daļu. Šādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem “vai ekvivalents”. Ja 

pastāv izņēmuma gadījums, tad Izpildītājam kopā ar būvprojektu 

Pasūtītājam ir jāiesniedz rakstisks objektīvs profesionāls pamatojums 

(skaidrojums), kādēļ pastāv konkrētais izņēmuma gadījums un pēc kādiem 

parametriem tiek pārbaudīta (nosakāmā) ekvivalence. Šie dokumenti kļūst 

par Būvprojekta neatņemamu sastāvdaļu. 

7.1.9. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas 

sniegt informāciju par Līguma Darbu izpildes gaitu. 

7.1.10. Gadījumos, kad tiek konstatētas nepilnības vai kļūdas Būvprojektā vai tā 

risinājumos, Izpildītājam ir pienākums tās novērst iespējami īsā termiņā, 

ievērojot līguma 7.1.11., 7.1.12.punktā un 7.2.9.punktā noteikto termiņu, 

pārējos gadījumos ievērojot Līguma 16.10.punktu. 

7.1.11. Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā sniegt 

skaidrojumus, precizējumus par Būvprojektu vai labot nepilnības būvprojektā, 

kuras konstatētas būvdarbu laikā. 

7.1.12. Visas izmaiņas, kas Būvprojektā tiek veiktas pēc būvvaldes lēmuma 

pieņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi, tiek veiktas 

Autoruzraudzības kārtībā. Izmaiņas Būvprojektā ir jānoformē izmaiņu sējumā 

Tehniskajā specifikācijā Būvprojektam paredzētajā eksemplāru skaitā. 

7.1.13. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas nedrīkst pieņemt 

lēmumus, kuri ir saistīti ar sākotnēji noteikto būvdarbu apjomu un/vai 

būvniecības izmaksu grozīšanu. 

7.1.14. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Darbiem pienācīgu kvalitāti un ievērot 

Projektēšanas darbu un Autoruzraudzības darbu izpildes termiņus atbilstoši 

Līgumam, tā pielikumiem vai tā grozījumiem.  

7.1.15. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par pienācīgi veiktajiem Darbiem 

atbilstoši Līgumā paredzētajam. 

7.2. Izpildītāja pienākumi autoruzraudzības posmā: 

7.2.1. Veikt Būvobjekta Autoruzraudzību, norīkojot Autoruzraudzības darbu 

veicēju/s.    

7.2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā iesniegt 

Autoruzraudzības žurnālu un rīkojumu par autoruzrauga norīkošanu. 



 

7.2.3. Ierasties Objektā Autoruzraudzības veikšanai 24 (divdesmit četru) stundu 

laikā pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja uzaicinājuma. 

7.2.4. Autoruzraudzības laikā, neatkarīgi no pasūtītāja vai Būvuzņēmēja 

uzaicinājuma, veikt Objekta apsekošanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā. 

Objekta apmeklējuma biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā 

no situācijas būvobjektā. 

7.2.5. Pirms Autoruzraudzības uzsākšanas pārliecināties un visā Autoruzraudzības 

laikā kontrolēt, vai Objektā būvuzņēmēja rīcībā ir pareiza Būvprojekta 

dokumentācija aktuālā redakcija. 

7.2.6. Savlaicīgi žurnālā reģistrēt konstatētos apsekojuma rezultātus (neatbilstības, 

atkāpes vai pārkāpumus, vai cits), kā arī projektētāja pieņemtos un Pasūtītāja 

akceptētos lēmumus, norādot konkrētos risinājumus. Ievērot, ka Autoruzrauga 

norādījumi un apsekojuma rezultāti ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam 

no brīža, kad tie ir ierakstīti žurnālā.  

7.2.7. Sadarboties ar būvuzraugu un būvdarbu veicēju, cik tālu tas nav pretrunā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

7.2.8. Piedalīties to būvdarbu pieņemšanā, kuros Autoruzraugam ir jāpiedalās 

saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai Pasūtītāja pieprasījuma. Piedalīties 

segto darbu pieņemšanā, parakstot attiecīgos veikto būvdarbu aktus. 

7.2.9. Sniegt būvniecības dalībniekiem rakstiskas atbildes uz pamatotiem 

jautājumiem par Būvprojektu, kas tiem radušies saistībā ar būvdarbiem. 

Katrai atbildei ir jābūt pēc būtības un pamatotai. Atbilde uz konkrētu 

jautājumu jādod pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā 

no jautājuma saņemšanas vai citā samērīgā termiņā, ja par to ir vienojušās 

atbildīgās personas. 

7.2.10. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildē sniegt atzinumus par konkrētu 

būvniecībā piedāvāto būvizstrādājumu un/vai iekārtu atbilstību Būvprojektam 

un to ietekmi uz Projektā sasniedzamajiem mērķiem. 

7.2.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, informēt 

Pasūtītāju par būvdarbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm 

vai neatbilstībām Būvprojektam, vai citiem apstākļiem, kuri var negatīvi 

ietekmēt būvniecības procesu, kā arī sniegt priekšlikumus par iespējamiem 

risinājumiem. 

7.2.12. Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja 

nomaiņu, ja šī persona ir nekompetenta vai nolaidīga, pildot Līgumā noteiktās 

saistības. 

8. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

8.1. Papildus citos Līguma punktos minētajam Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības 

saistībā ar Darbiem: 

8.1.1. Pasūtītājam ir pienākums pirmajā būvsapulcē nodrošināt Izpildītāju ar visu 

Būvprojekta izstrādi nepieciešamo informāciju, kura ir atkarīga no Pasūtītāja. 

8.1.2. Pasūtītājs 2 (divu) nedēļu laikā izskata Izpildītāja iesniegtā Būvprojekta 

dokumentāciju un vajadzības gadījumā rakstiski informē Izpildītāju par 

nepieciešamām izmaiņām vai labojumiem. Pēc Būvprojekta saskaņošanas 

Pasūtītājs Būvprojektu iesniedz būvvaldē atzīmes izdarīšanai par 

projektēšanas nosacījumu izpildi. 

8.1.3. Pasūtītājam ir pienākums sniegt vai pamatoti atteikt Līgumā paredzētos 

saskaņojumus, kā arī veikt Līgumā paredzētās izvēles vai citas darbības. 

8.1.4. Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi ir tiesības dot saistošu 

norādījumus par līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai 

nepadara neiespējami Līguma izpildi. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt 

veikto Darbu atbilstību visām Prasībām būvprojekta izstrādei noteiktajām 

prasībām un Līgumam. 



 

8.1.5. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaiņas saskaņotā Būvprojekta dokumentācijā, 

iesniedzot Izpildītājam rakstisku pieprasījumu un norādot izmaiņu 

nepieciešamību (pamatojumu). Ja normatīvie akti paredz attiecīgo izmaiņu 

Būvprojekta dokumentācijā saskaņošanu būvvaldē, saskaņošanu nodrošina 

Pasūtītājs. 

8.1.6. Pasūtītājs visu Autoruzraudzības Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju 

Izpildītājam nodod pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par 

iesniegtās informācijas pareizību, Izpildītājs to pieņem kā pareizu un nav 

atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. 

8.1.7. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt veikto Darbus, ja tie ir izpildīti atbilstoši 

Līguma noteikumiem, un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto 

apmaksas kārtību un apmēru. 

8.1.8. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt visus Būvprojektam nepieciešamos 

saskaņojumus, kurus saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem 

normatīvajiem tiesību aktiem nevar veikt Projektētājs. 

8.1.9. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus 

par Darbu izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem. 

8.1.10. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Būvprojekta dokumentāciju vai 

attiecīgi Autoruzraudzību, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma 

noteikumiem vai satur kļūdainus risinājumus, neatbilst Prasībām būvprojekta 

izstrādei, Būvnormatīviem vai normatīvajiem aktiem, labas prakses 

vadlīnijām, standartiem, kā arī Pasūtītāja rakstiski noformētām prasībām, 

ciktāl tās nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma 

izpildi. 

8.1.11. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja 

nomaiņu, ja šī persona ir nekompetenta vai nolaidīga, pildot Līgumā noteiktās 

saistības. 

8.1.12. Lai nodrošinātu Līguma Darbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma 

noteikumiem, jomā, kurā Pasūtītājam nav kompetentu speciālistu vai 

pieredzes, Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt neatkarīgu trešo personu atzinumu 

gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas par izpildīto darbu kvalitāti vai 

atbilstību Projekta mērķim un noteikumiem. 

8.1.13. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt darbus, ja tie neatbilst Līguma noteikumiem. 

8.1.14. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam iekļūšanu objektā Līguma 

izpildes laikā. 

9. APAKŠUZŅĒMĒJI 

9.1. Darba veikšanai Izpildītājs var piesaistīt apakšuzņēmējus/personālu. 

9.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai apakšuzņēmēju veiktie darbi pilnībā 

atbilst Līguma un tā pielikumu prasībām. 

9.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka apakšuzņēmēji ir konkrēto darbu veikuši 

atbilstoši , kvalificēti un viņiem ir nepieciešamie saskaņojumi. 

10. LĪGUMA GROZĪŠANA 

10.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie 

nemaina Līguma vispārējo raksturu. Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji 

neparedzētiem darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības 

gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj normatīvie akti un Līguma noteikumi. 

10.2. Saņemot Izpildītāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot 

nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē grozījumu pieļaujamību. 

10.3. Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma 

grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par 

Līguma grozījumiem. Līguma grozījumi tiek secīgi numurēti.  

10.4. Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi Projekta dokumentācijā tiek 

dokumentēti ar izmaiņu aktu. Pasūtītāja apstiprināts izmaiņu akts ir Līguma sastāvdaļa 



 

un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Pasūtītājs pirms izmaiņu akta apstiprināšanas 

izvērtē aktā iekļauto izmaiņu pamatojumu, finansiālo ietekmi un pieļaujamību. 

11. LĪGUMA APTURĒŠANA, ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA UN IZBEIGŠANA 

11.1. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Projektā vai gadījumā, kad Pasūtītājam 

tiek samazināts vai atsaukts Projekta finansējums, vai citu objektīvi pamatotu iemeslu 

dēļ, Pasūtītājas var vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, kas nepieciešams 

konkrēto risku izvērtēšanai, novēršanai vai samazināšanai, vai attiecīgi lēmuma 

pieņemšanai par Līguma darbības izbeigšanu pirms termiņa. 

11.2. Līguma darbība pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja termiņš ir beidzies, 

var tikt izbeigta ar Pušu savstarpēju vienošanos. 

11.3. Pasūtītājam ir tiesības pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja termiņš ir 

beidzies, vienpusēji atkāpties no Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem 

gadījumiem:    

11.3.1. Izpildītājs ir būtiski nokavējis Projektēšanas darbu izpildes termiņu un 

termiņa kavējumā nav vainojams Pasūtītājs . Par būtisku kavējumu ir 

uzskatāms periods, kas pārsniedz 1 (vienu) mēnesi pēc izpildes termiņa 

beigām. 

11.3.2. Izpildītājs ir būtiski nokavējis Autoruzraudzības darbu izpildes termiņu un 

termiņa kavējumā nav vienojies ar Pasūtītāju. Par būtisku kavējumu ir 

uzskatāms periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas no attiecīgā 

termiņa. 

11.3.3. Darba izpildījums neatbilst Līgumam, šī neatbilstība nav vai nevar tikt 

novērsta Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats 

Pasūtītājs. 

11.3.4.  Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas 

vai apliecinājumus.  

11.3.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai izpildes laikā ir pārkāpis normatīvo aktu 

normas attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi. 

11.3.6.  Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, 

kas liedz vai liegs turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem 

vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma. 

11.3.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda kādu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, 

piemēram, attiecībā uz apakšuzņēmēju vai norādīto būvspeciālistu nomaiņu 

vai uz apakšuzņēmēju nomaiņu vai piesaisti u.c.. 

11.3.8.  Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, 

kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz pasūtītāja vēstulēm, 

iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas 

aicinājumiem un izpildītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē. 

11.3.9. Ja Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus. 

11.3.10. Ja ārvalstu finanšu instrumenta īstenošanas institūcija nav 

apstiprinājusi Projekta pieteikumu un, līdz ar to, Pasūtītājam nav vajadzīgā 

finansējuma Projekta īstenošanai; 

11.3.11. Ja ārvalstu finanšu instrumenta īstenošanas institūcija ir noteikusi 

Projekta izmaksu korekciju 25% vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā 

korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma; 

11.3.12. Ja ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi 

normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un tādēļ 

tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% apmērā. 

11.3.13. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam ir noteiktas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ir piemērotas līguma 



 

izpildes laikā vai pirms Līguma noslēgšanas, bet pasūtītājam tas nebija 

zināms. 

11.3.14. Ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos. 

11.3.15. Turpmāk Līguma izpildi padara neiespējama nepārvaramā vara. 

11.4. Izpildītājam  ir tiesības vienpusēji pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja 

izpildes termiņš ir beidzies, atkāpties no Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk 

minētajiem gadījumiem: 

11.4.1. Pasūtītājs ir būtiski nokavējis samaksas termiņu par vairāk kā 15 

(piecpadsmit) dienām pēc maksājuma termiņa beigām un kavējumā nav 

vainojams Izpildītājs.  

11.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

11.4.3. Pasūtītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, 

kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Izpildītāja vēstulēm, 

iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas 

aicinājumiem un tai skaitā Pasūtītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā 

adresē. 

11.4.4. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējam nepārvarama vara. 

11.5. Iestājoties kādam no Līguma 11.3., 11.4.punkta apakšpunktos paredzētajiem 

gadījumiem, Puse ir tiesīga vienpusēji pirms termiņa atkāpties no Līguma un ar to 

Līgums tiek izbeigts pirms pabeigšanas, ja tā vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš 

par plānoto Līguma izbeigšanu ir brīdinājusi otru pusi un, savukārt, otra puse 10 

(desmit) dienu laikā vai citā termiņā, par ko Puses iepriekš vienojušās, nav novērsusi 

Līguma pirmstermiņa atkāpšanās iemeslu. Līgums pirms termiņa tiek izbeigts 

paziņojuma kārtībā un ir uzskatāms par izbeigtu paziņojumā norādītajā dienā, jo otra 

Puse līdz tai nav paziņojusi pamatotus iebildumus. 

11.6. Izbeidzot Līgumu pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, Izpildītājs nodod 

Pasūtītājam faktiski veiktos darbus un sakārto dokumentāciju, ciktāl tos ir iespējamas 

pieņemt, un patur tiesības izpildītos darbus nodot tālāk citai personai Līguma pilnīgai 

izpildei.  

11.7. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu un izbeidzas, kad Puses ir pilnībā izpildījušas 

Līguma saistības. 

11.8. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas 

materiālu, iekārtu, darbspēka un citā tirgū, izpildes grūtības vai citi līdzīgi apstākļi nav 

pamats, lai kāda Puse atkāptos no Līguma, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. 

12. PUŠU ATBILDĪB 

12.1. Puses ir atbildīgas par Līguma pārkāpuma dēļ otrai Pusei vai trešajām personām 

nodarītiem zaudējumiem atbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā 

esošajām tiesību normām. 

12.2. Par Darba daļas izpildes termiņu kavēšanu Izpildītājs makā līgumsodu 0,2% apmērā 

no Darba daļas līgumcenas (bez PVN) par katru nokavēto dienu. 

12.3. Par apmaksas termiņa kavēšanu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% 

apmērā no kavētā maksājuma apmēra (bez PVN) par katru nokavēto dienu.  

12.4. Puses atsakās no iepriekšminētā līgumsoda gadījumā, ja otra Puses pierāda, ka pastāv 

objektīvs kavēšanās iemesls, ko izraisījusi trešā persona vai cita viegla neuzmanība, vai 

nepārvarama vara un to minētā Puse nebūtu varējusi iepriekš paredzēt un novērst. 

12.5. Līgumsoda kopējā summa nedrīkst pārsniegt 10% no Darba daļas līgumcenas (bez 

PVN). 

12.6. Līgumsoda piemērošana un aprēķins tiek veikts pirms katra atsevišķā maksājuma. 

12.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu atlīdzības pienākuma, kas 

otrai Pusei radušies Līguma saistību pārkāpuma dēļ. 

12.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes. 

 

 



 

13. AUTORTIESĪBAS 

13.1. Saskaņā ar Līgumu Izpildītāja veikto Darbu rezultātā radītie materiālie objekti ir 

autortiesību objekts (turpmāk – Autortiesību objekts) un to aizsargā Autortiesību 

līkums un citi Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti. Autortiesību objekts, ir 

Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas 

Izpildītāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz Autortiesību 

objektiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot Būvprojektu vai tā 

daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, 

izmantojot to jaunu darbu radīšanai. Pasūtītājam ir tiesības pielāgot Būvprojektu savām 

vajadzībām un grozīt to. Izpildītājs piekrīt jebkādu izmaiņu vai grozījumu veikšanai 

Būvprojektā pēc Pasūtītāja ieskatiem. Izpildītājs nodrošina no citām Būvprojekta 

izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešams, 

lai Būvprojektu nodotu Pasūtītājam.  

13.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, neatsaucami bez papildus samaksas un bez termiņa 

ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar Līgumu radīto 

materiālā formā izpausto Autortiesību objektu, t.sk. arī tiesības to izziņot, detalizēt, 

izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Autortiesību 

objekta atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, nodot un/vai pārdot 

tās citām personām. 

13.3. Veicot Darbus, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu 

personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūt autortiesību 

objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu 

autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no Darbu autoriem un 

jebkurām citām Darbu izpildē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, 

kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam Līgumā noteiktās tiesības uzturēt tās spēkā. 

13.4. Izpildītāja vainas dēļ radīto trešo personu tiesību aizskāruma gadījumā Izpildītājam 

pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz sava rēķina ir jāaizstāv Pasūtītājs, ja trešās personas 

cēlušas prasījumus par autortiesību aizskārumu, kā arī jāsedz izdevumi un zaudējumi, 

kas rodas saistībā ar trešo personu autortiesību aizskārumu vai celtajiem prasījumiem 

šajā sakarā. 

13.5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā 

arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektu, kas saskaņā ar Līgumu 

atzīstams par Pasūtītāja īpašumu. 

13.6. Puses vienojas, ka Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem saskaņā ar Līgumu 

ietver arī autoratlīdzību, un Izpildītājs nav tiesīgs atsevišķi pieprasīt 

autoratlīdzību/honorāru. 

14. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA 

14.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt Pusēm 

vienojoties. 

14.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums ir risināms 

Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

15. NEPĀRVARAMĀ VARA 

15.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu 

un pie viņas nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot līguma 

nepildīšanā, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, stihiskas 

nelaimes, ārējie normatīvie akti vai valsts institūcijas lēmumi, kas tieši ietekmē Līguma 

izpildi.  Iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus var uzskatīt par 

nepārvaramas varas apstākļiem tikai tad, ja tie tieši izriet no nepārvaramas varas 

darbības. 

15.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstams notikums, kas atbilst visām turpmāk 

minētajām pazīmēm: 

15.2.1. No kura nav iesējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; 

15.2.2. Kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; 



 

15.2.3. Kas nav radies līdzēja vai tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; 

15.2.4. Kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. 

15.3. Līgumslēdzēja pusei, kurai ir iestājusies nepārvarama vara, nekavējoties rakstiski ir 

jāinformē par to otra puse, kā arī dokumentāli jāpierāda nepārvaramas varas apstākļi. 

16. SADARBĪBAS KĀRTĪBA UN KONTAKTPERSONA 

16.1. Būvdarbu izpildē visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, 

apliecinājumiem, saskaņojumiem, iesniegumiem, vienošanām un lēmumiem, kas izriet 

no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 

rakstiski. Tā kā visa Līguma ieviešana ir jādokumentē, tad Pusēm savstarpējā saziņa un 

visa informācija, priekšlikumi u.c. ir jānoformē rakstiski un atbildes ir jāsniedz 

rakstiski. 

16.2. Visi oficiālie paziņojumi, lūgumi, prasības saistībā ar Līgumu ir uzskatāmi par 

nodotiem otrai Pusei, ja tie ir nodoti otras Puses kontaktpersonai personīgi vai nosūtīti 

pa pastu ierakstītā vēstulē, vai nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko 

parakstu. Personiski izsniegts dokuments ir uzskatāms par saņemtu tā izsniegšanas 

dienā; elektroniski nosūtīts dokuments vai informācija ir uzskatāma par saņemtu 

nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas; pa pastu nosūtīts dokuments ir uzskatāms par 

saņemtu termiņā atbilstoši pasta noteikumiem un sūtījuma veidam. 

16.3. Līguma Darbu izpildē Būvprojekta dokumentu un citu dokumentu iesniegšanas vieta 

Izpildītājam ir Pasūtītāja adrese. 

16.4. Savstarpējā saziņa par Darbu izpildi notiek, izmantojot Līgumā norādīto 

kontaktinformāciju vai citu kontaktinformāciju, par kuru ir paziņojusi otra puse. 

16.5. Darbu izpildē visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, 

apliecinājumiem, saskaņojumiem, iesniegumiem, vienošanām un lēmumiem, kas izriet 

no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 

rakstiski. Tā kā visa Projekta ieviešana ir jādokumentē, tad Pusēm savstarpējā saziņa 

un visa informācija, priekšlikumi u.c. ir jānoformē rakstiski un atbildes ir jāsniedz 

rakstiski. 

16.6. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs norīko atbildīgo personu 

(kontaktpersonu), kura risina ar Līguma izpildi saistītos jautājumus. Pusēm ir tiesības 

nomainīt kontaktpersonu, iepriekš rakstiski par to brīdinot otru Pusi. 

16.7. Pušu kontaktpersonas: 

Pasūtītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi: 

Izpildītāja atbildīgā persona par 

Līguma izpildi: 

Amats: Amats: 

Vārds uzvārds: Vārds uzvārds: 

Tālrunis: Tālrunis: 

e-pasts e-pasts 

16.8. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sanāksmēs (tekstā arī – 

būvsapulces). Sanāksmes darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek 

fiksēti protokolā. Parasti sanāksmes sasauc un organizē Pasūtītāja pārstāvis. Izpildītājs 

ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt sanāksmes. Par sanāksmju laiku un protokola 

sagatavošanu Projektēšanas darbu posmā nodrošina Izpildītājs, bet būvdarbu posmā – 

būvuzraugs. 

16.8.1. Projektēšanas darbu izpildes laikā būvsapulces tiek rīkotas Pasūtītāja telpās ik 

pēc 2 (divām) nedēļām. Būvsapulces laikā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

paveikto darbu sarakstu un tiek izskatīti aktuālie jautājumi ar Pasūtītāju. 

16.8.2. Projektēšanas darbu būvsapulcēs obligāti piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja 

atbildīgā persona par Līguma izpildi. Būvsapulcē ir jāpiedalās arī citām 

pieaicinātajām attiecīgajā jautājumā kompetentām personām. 

16.8.3. Pusēm ir pienākums nodrošināt atbildīgo kontaktpersonu un kompetento 

personu piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā 



 

rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Līguma 

Puse, kuras intereses šī persona pārstāv. 

16.8.4. Autoruzraudzības darbu izpildes laikā būvsapulces tiek rīkotas orientējoši 2 

(divas) reizes mēnesī vai pēc vajadzības atkarībā no situācijas būvobjektā. 

16.9. Puses apņemas savlaicīgi informēt viena otru par iespējamiem vai paredzamiem 

kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kad ietekmē 

Līguma precīzu un pilnīgu izpildi noteiktajā laikā, kā arī par Līgumā minētiem 

apstākļiem un notikumiem, kuru dēļ var tikt ietekmēta Līguma precīza un pilnīga 

izpilde vai izpilde noteiktajā laikā. 

16.10. Situācijā, kad ir iestājies iepriekš noteiktais termiņš vai starptermiņš, bet 

attiecīgie darbi vai to daļa nav izpildīti vai nodoti, vai nav veikta kāda cita noteikta 

darbība, Pusēm pēc attiecīgā terminā izbeigšanās ir pienākums dokumentēt situāciju 

(pieprasīt no otras Puses informāciju un saņemt pamatotu skaidrojumu). 

16.11. Puses atbild uz otras Puses iesniegtajiem dokumentiem cik ātri vien 

iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas vai citā 

samērīgā termiņā, par ko vienojušās atbildīgās personas. 

17. CITI NOTEIKUMI 

17.1. Līgums tiek slēgts un visi ar Līgumu saistītie jautājumi tiek risināti saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

17.2. Līguma valoda un Darbu izpildes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda – 

latviešu. 

17.3. Darba Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda – latviešu. 

17.4. Līgums kopā ar pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par 

Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un pārrunas, ja tādas ir 

bijušas. 

17.5. Puses apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, izmantot informāciju tikai 

Līgumā noteikto saistību un uzdevumu izpildīšanai. Puses ir tiesīgas izpaust 

informāciju tādā veidā un/vai personām, kurām saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto 

uzdevumu un funkciju izpildi ir tiesības to pieprasīt un saņemt. Tas paliek spēkā arī 

pēc Līguma darbības izbeigšanās. 

17.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma 

noteikumu spēkā esamību. 

17.7. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā 

noteikumiem.  

17.8. Līgums sagatavots latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 14 (četrpadsmit) 

lapaspusēm, ar 1 vienu pielikumu, kur visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais 

spēks, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs glabājas pie Izpildītāja. 

17.9. Līguma pielikumi: 

… 

…. 

17.10. Līguma slēgšanas brīdī un izpildes laikā Līgumam tiek pievienoti citi Līgumā 

paredzētie dokumenti, piemēram, būvspeciālistu obligāto apdrošināšanu apliecinoši 

dokumenti, u.c. dokumenti. 

18. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
5.Pielikums 

APSTIPRINĀTS 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

iepirkuma komisijas  

2020.gada 31.marta sēdē 

 

 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANAS VADLĪNIJAS 

 

iepirkuma procedūras 

“Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu Ādažos, Ādažu novadā jaudas palielināšanas izpēte un 

projektēšanas darbu veikšana” 

ietvaros 
 

1. Tāme, kas aizpildīta saskaņā ar šo prasīto informāciju, veido finanšu piedāvājumu. 

2. Pretendentam ir jāsagatavo finanšu piedāvājums un jāaizpilda visas piedāvājuma 

norādītās pozīcijas. Pozīcijas iekļautām cenām jābūt punktos aprakstīto darbu pilnām 

vērtībām, ieskaitot visas izmaksas, kas varētu būt nepieciešamas darbu uzsākšanai un 

organizēšanai. 

3. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert piedāvājuma atsevišķu 

pozīciju vai šī finanšu piedāvājuma veidnes formulējumi, pretendentam jāsaprot, ka 

summas, ko pretendents ierakstījis finanšu piedāvājuma pozīcijās, attiecināmas uz 

pilnībā pabeigtu darbu – tīru darba apjomu, tas ir gatavo projektu. 

4. Finanšu piedāvājuma cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, jābūt iekļautiem visiem 

plānotajiem izdevumiem par darbu, pakalpojumiem, materiāliem un iekārtām, kas 

nepieciešamas līguma izpildei pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem, atbildīgo institūciju prasībām un līguma 

noteikumiem, tai skaitā tehniskai specifikācijai. 

5.  Vienības cenās ir jāietver visas tādas tiešas un netiešas izmaksas, ja nav noteiktas 

atsevišķi, kas saistītas ar līguma prasību ievērošanu, piemēram, izpildes 

dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana, darbinieku algas, nodokļi (izņemot 

PVN) un nodevas, izdevumi darbiem un materiāliem, kuru izpilde vai pielietojums 

nepieciešams darbu pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. 

6. Summām, ko pretendents cenas sadalījumā norādījis attiecībā uz katru pozīciju, jābūt 

atbilstošām līgumā aprakstītā darba izpildei nepieciešamajām izmaksām. Visas 

izmaksas, kas attiecināmas uz visu līgumu kopumā un kuras minētas šo vadlīniju 

5.punktā, jāietver finanšu piedāvājuma kopsavilkuma summā. 

7. Visas izmaksas tāmē jāizsaka euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

Finanšu piedāvājuma izdevumu pozīcijas uzrādīt, kā arī vienību izmaksas un 

izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķināt, cenu norādot ar diviem cipariem komata. 

8. Vienības cenas ir fiksētas un nav maināmas līguma izpildes laikā. 

9. Finanšu piedāvājums iesniedzams papīra formā. 

10. Pretendentam finanšu piedāvājumā jaietver Pretendenta piedāvātās līgumcenas 

sadalījums pa izmaksu pozīcijām. 

11. Iepirkuma procedūras piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendents var tikt lūgts iesniegt 

detalizētāku piedāvājumā minēto cenu pozīciju atšifrējumu. 

12. Ja iepirkuma dokumentos ir minētas pretrunīgas prasībās, pretendentam ir jāplāno 

izdevumi un jāīsteno vienošanās izpilde, vadoties no stingrākām prasībām. 

 

 

 



 

 

 

    6.Pielikums 
Līguma izpildes  garantijas veidne 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” 

Vienotais reģ.nr.40003929148 

Gaujas iela 16, Ādaži 

Ādažu novads, LV – 2164  

 

 

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 

 

Līguma <Līguma nosaukums> (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 

 

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

 

Mēs, <Bankas, vai Apdrošināšanas sabiedrības  nosaukums> reģistrācijas numurs un adrese>, 

neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 

 

<Uzņēmēja nosaukums> 

<reģistrācijas numurs> 

<adrese> 

(turpmāk – Uzņēmējs)  

 

nav izpildījis <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma <Līguma nosaukums> (Nr.<līguma 

numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju 

(turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar Līgumu 

[Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot, ko Uzņēmējs 

nav izpildījis, 

 

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā 

pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa 

vārdiem> latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 

 

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu 

datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>1. 

 

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 

iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 

parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 

 

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no 

Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to 

nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  

 

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 

par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 

Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 

saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 

 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

<Bankas zīmoga nospiedums> 

 

                                                 
  


