
Uzņēmuma līgums Nr.   

par būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu 

 

Rīgā 2017.gada 21.novembrī 

 

 

Akciju sabiedrība „Latvijas valsts meži”, kas reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar 

reģistrācijas Nr.40003466281, tās LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūras direktora Indra Stulpāna 

personā, kurš rīkojas uz pilnvarojuma pamata (turpmāk - PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un 

Ināra Podniece, kura reģistrēta LR Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā, kā 

saimnieciskās darbības veicējs ar kodu ________________ (turpmāk tekstā – IZPILDĪTĀJS), no otras 

puses   

(PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS, kopā turpmāk – PUSES), 

 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu kārtībā veikta iepirkuma (iepirkuma identifikācijas Nr. 

AS LVM MI_2017_418_I; CPV kods 71520000-9) rezultātu un, izsakot savu brīvi radušos gribu, bez 

maldiem un viltus, noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk – LĪGUMS) par zemāk minēto: 

 

1. LĪGUMA priekšmets 

1.1. IZPILDĪTĀJS veic meliorācijas sistēmas “Painītes” (turpmāk – objekts) pārbūves darbu 

būvuzraudzību (turpmāk  – Darbs). Būvdarbu apjoms ir 634 ha (hektāri). Objekts atrodas 

Rietumvidzemes reģiona Salacgrīvas meža iecirknī Alojas novada Staiceles pagastā. 

 

2. LĪGUMA darbības laiks 

2.1.  LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir PUSĒM saistošs līdz Darbu izpildei un PUŠU 

saistību izpildei. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 2018.gada 31.oktobris. 

 

3. Līgumsumma un maksāšanas kārtība 

3.1.  Par Darba izpildīšanu un pabeigšanu PASŪTĪTĀJS apņemas samaksāt IZPILDĪTĀJAM 

līgumsummu bez PVN 1990,76 (tūkstoš deviņi simti deviņdesmit euro, 76 centi), kas izmaksājama 

LĪGUMĀ noteiktā kārtībā. 

3.2.  Maksājumi IZPILDĪTĀJAM tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas 

izteiksmē), ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā, kad 

PASŪTĪTĀJA pārstāvis saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus: 

3.2.1. Aktu par izpildīto Darbu pieņemšanu, kuru apstiprinājuši PUŠU pārstāvji, kas norādīti 

LĪGUMA 10.punktā; 

3.2.2. rēķinu (oriģinālu) par samaksas summu; 

3.2.3. Akta par izpildīto būvdarbu pieņemšanu kopiju. 

3.3.  PASŪTĪTĀJS apmaksā rēķinu 100% (simts procentu) apmērā. 

3.4. PASŪTĪTĀJS neizmaksā IZPILDĪTĀJAM pienākošos maksājumu, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis 

PASŪTĪTĀJAM kādu no LĪGUMA 3.2.apakšpunktā noteiktajiem dokumentiem vai PASŪTĪTĀJA 

pārstāvis nav tos akceptējis. 
 

 4. IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība 

4.1. Būvuzraudzību veiks Ināra Podniece, būvprakses sertifikāta Nr.5-00009. IZPILDĪTĀJAM ir 

pienākums nodrošināt, ka būvuzrauga kvalifikāciju apliecinošs dokuments – būvprakses sertifikāts ir 

derīgs visu LĪGUMA darbības laiku. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums veikt civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu normatīvajos aktos par būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto 

apdrošināšanu noteiktajā kārtībā. 
4.2. IZPILDĪTĀJAM ir jāuzsāk būvdarbu būvuzraudzība vienlaicīgi ar būvdarbu uzsākšanu.  

4.3.  Veicot būvuzraudzību IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt būvdarbu atbilstību Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam, būvprojektam un 

šādām PASŪTĪTĀJA noteiktām prasībām (dokumenti ir pieejami PASŪTĪTĀJA mājaslapā: 

http://www.lvm.lv sadaļā Biznesa partneriem - Iepirkumi - Līguma pielikumi – Darbības joma 

(Vispārīgie un Meža infrastruktūras būvniecība) vai pie PASŪTĪTĀJA pārstāvja): 

http://www.lvm.lv/lat/mezs/dabas_aizsardziba/normativie_akti/
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4.3.1. AS “Latvijas valsts meži” “Meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas/renovācijas 

specifikācijas 2008”, 

4.3.2. AS “Latvijas valsts meži” Prasības vides piesārņojuma samazināšanai,  

4.3.3. AS “Latvijas valsts meži” Dabas aizsardzības prasības meža darbos,  

4.3.4. AS “Latvijas valsts meži” norādījumi augsnes un ūdeņu aizsardzībai meža darbos; 

4.3.5. AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumi. 

4.4.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par katru nelaimes gadījumu darbā, kurš noticis būvdarbu objektā, 3 

(trīs) dienu laikā pēc akta par nelaimes gadījumu darbā sastādīšanas informēt PASŪTĪTĀJU 

rakstveidā un nosūtīt PASŪTĪTĀJAM akta par nelaimes gadījumu darbā kopiju. 

4.5.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar būvdarbiem 

saistītajās Ražošanas sanāksmēs, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, 

saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus. 

4.6.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums sniegt PASŪTĪTĀJAM nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību 

objekta būvprojekta grozījumu apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, ja tāda nepieciešamība rodas, 

un ievērot PASŪTĪTĀJA norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem vai šo LĪGUMU. 

4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums būvdarbu laikā veikt regulāru (ne retāk kā vienu reizi nedēļā) objekta 

apskati, izvērtēt būvdarbu un būvdarbiem izmantoto būvmateriālu kvalitātes atbilstību būvprojektam 

un “Meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas/renovācijas specifikācijas 2008”, kā arī sagatavot 

atskaites un rakstveidā iesniegt tās PASŪTĪTĀJAM. Atskaišu iesniegšanas kārtība ir noteikta 

LĪGUMA 6.punktā. 

4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums par katru objekta apskati veikt attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā. 

4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, 

kas ietekmē būvdarbu izpildi (kvalitāti, noteikto būvdarbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši 

būvuzņēmēja precizētajam būvdarbu izpildes grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no 

objekta būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai 

normatīvo aktu par darba aizsardzību prasības. 

4.10.  IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar meža meliorācijas 

sistēmas būvdarbu projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas 

PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar būvdarbu apjomu 

palielināšanu vai grozīšanu, vai izmaksu palielināšanu. 

4.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums LĪGUMA izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar 

Darbu saistīto dokumentāciju. 

4.12. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā 

esošie normatīvie akti. 

4.13. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto 

zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā Darba 

izpildes laikā. 

4.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas informācijas 

sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

4.15. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja 

iesniegto informāciju un dokumentāciju. IZPILDĪTĀJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs 

izmantot tikai šajā LĪGUMĀ noteiktā Darba veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un 

dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar būvdarbu veikšanu vai Darbiem. 

4.16. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarīto Darbu LĪGUMA 3.punktā noteiktā kārtībā. 

 

5. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības 

5.1. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par būvuzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu 

saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt 

IZPILDĪTĀJA veikto Darbu. 

5.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildītā Darba pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību 

pārbaudi, lai pārliecinātos par būvdarbu atbilstību būvprojektam, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus 

vai citus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildīto Darbu, ja tas ir izpildīts nekvalitatīvi 

vai nepilnīgi, ja tie neatbilst LĪGUMAM vai Darba uzdevumam, vai ja iztrūkst kāds no 

nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM par 

atteikumu pieņemt Darbu. 
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5.3. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM par padarīto Darbu LĪGUMA 3.punktā 

noteiktajā kārtībā.  

5.4. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums, saņemot IZPILDĪTĀJA rakstisku pieprasījumu, sniegt 

IZPILDĪTĀJAM informāciju un dokumentus, kas ir nepieciešami LĪGUMA izpildei, ja šāda 

informācija vai dokumenti ir PASŪTĪTĀJA rīcībā. 

5.5. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs apturēt Darba veikšanu, ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMĀ noteiktās 

prasības, līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.  

5.6. PASŪTĪTĀJS izziņo un sasauc Ražošanas apspriedes, kurās ir jāpiedalās IZPILDĪTĀJAM.  

5.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, ja tas konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic Darbu 

neatbilstoši norādītajam Darba uzdevumam vai LĪGUMA nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina 

IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus. 

5.8. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par 

paveiktajiem darbiem LĪGUMA 8.punktā norādīto līgumsodu. 

 

6. Atskaites un pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi 

6.1. IZPILDĪTĀJS sagatavo iknedēļas atskaites atbilstoši PASŪTĪTĀJA apstiprinātajam paraugam 

(3.pielikums), katras nedēļas sākumā, bet ne vēlāk kā nedēļas 3.dienā aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot 

par būvdarbu gaitu objektā un paveiktajiem būvdarbiem iepriekšējā nedēļā. Atskaiti paraksta LĪGUMA 

10.1.apakšpunktā noteiktais IZPILDĪTĀJA pārstāvis un objekta būvuzraugs atbilstoši LĪGUMA 

4.1.apakšpunktā noteiktajam. 

6.2. Kopiju no sagatavotās (parakstītās) iknedēļas atskaites IZPILDĪTĀJS LĪGUMA 6.1.apakšpunktā 

noteiktajā termiņā nosūta uz PASŪTĪTĀJA e-pastu buvuzraudziba@lvm.lv. Nosūtāmo dokumentu 

sagatavo kā pdf* vai jpg* failu. Atskaites nosūtīšanai IZPILDĪTĀJS izmantos šādu e-pasta adresi: 

__________________________.  

6.3. Attiecīgajā mēnesī sagatavotās un parakstītās iknedēļas atskaites (oriģinālus) IZPILDĪTĀJS iesniedz 

PASŪTĪTĀJA pārstāvim reizē ar Aktu par būvuzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu (LĪGUMA 

3.2.1.apakšpunkts). 

6.4. Pēc objekta būvdarbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi. 

Pārskata par būvuzraudzības plāna izpildi kopiju, aktu par paveikto būvuzraudzību un rēķinu 

(oriģinālu) par atlikušo samaksas summu IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 15 dienu laikā pēc 

būvdarbu pabeigšanas dienas. Pārskata par būvuzraudzības plāna izpildi kopiju IZPILDĪTĀJS 

nosūta uz PASŪTĪTĀJA e-pastu buvuzraudziba@lvm.lv. Nosūtāmo dokumentu sagatavo kā pdf* 

vai jpg* failu. 

 

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA 

7.1. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, ja: 

7.1.1. PASŪTĪTĀJS ir devis rīkojumus IZPILDĪTĀJAM, kuru izpilde ir bijusi par iemeslu Darbu 

neatbilstībai būvprojekta vai LĪGUMA nosacījumiem; 

7.1.2. PASŪTĪTĀJS bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu iemeslu dēļ. 

7.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt LĪGUMU, ja: 

7.1.1. IZPILDĪTĀJAM ir uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta 

kādu citu iemeslu dēļ;  

7.1.2. IZPILDĪTĀJS ir atkārtoti pārkāpis kādu no LĪGUMA 4.punktā, izņemot 4.1.apakšpunktā, 

noteiktajiem IZPILDĪTĀJA pienākumiem. 

7.3. PUSĒM rakstiski vienojoties ir tiesības izbeigt LĪGUMU kāda cita iemesla dēļ. 

7.4. Izbeidzot LĪGUMU pēc vienas PUSES iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras PUSES līgumsaistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi, PUSE, kas atkāpjas no LĪGUMA pēc savas iniciatīvas, maksā otrai 

PUSEI līgumsodu 10% apmērā no LĪGUMA 3.1.apakšpunktā noteiktās līgumsummas bez PVN. 

 

8. Līgumsods 

8.1. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda LĪGUMA 4.7.apakšpunktā noteikto pienākumu, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 140,00 EUR par katru gadījumu. 

8.2. Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 6.1.apakšpunktā noteikto atskaišu iesniegšanas termiņu vai neievēro 

atskaites sagatavošanas formu vai iesniegšanas kārtību IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM 

līgumsodu 28,00 EUR par katru gadījumu.  

mailto:buvuzraudziba@lvm.lv
mailto:inara.podniece@inbox.lv
mailto:buvuzraudziba@lvm.lv
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8.3. Ja IZPILDĪTĀJS saskaņo vai apstiprina neatbilstošus objekta būvdarbu apjomus (akts par izpildītajiem 

darbiem (forma 2), segto darbu akts) vai būvprojektam neatbilstošus parametrus vai tehnoloģiju, 

IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 280,00 EUR par katru gadījumu. 

8.4. Ja IZPILDĪTĀJS nepilda LĪGUMA 4.5. vai 4.8.apakšpunktā noteikto, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 40,00 EUR par katru gadījumu. 

8.5. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 4.14.apakšpunkta noteikumus, IZPILDĪTĀJS maksā 

PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 140,00 EUR apmērā par katru gadījumu.  

8.6. Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veikto Darbu, PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 

0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no neapmaksātajā rēķinā noteiktās samaksas summas (bez 

PVN) par katru samaksas kavējuma dienu. 

8.7. LĪGUMA 8.1. līdz 8.6.apakšpunktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un 

PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes. 

8.8. IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no LĪGUMA 3.1.apakšpunktā 

norādītās līgumsummas (bez PVN), ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no LĪGUMA 7.2.2. vai 

7.2.3.apakšpunktā noteiktajā gadījumā. 

8.9. Piemērojot LĪGUMA 8.8.apakšpunktā noteikto līgumsodu, citus šajā punktā noteiktos līgumsodus 

PASŪTĪTĀJS nepiemēros. 

 

9. Strīdu izskatīšana 

9.1. PUSES atbild viena pret otru saskaņā ar šo LĪGUMU. Citos gadījumos, kas nav paredzēti šajā 

LĪGUMĀ, PUSES rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem. 

9.2. Jebkuru strīdu, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī LĪGUMA, PUSES risina savstarpēju pārrunu 

ceļā. 

9.3. Ja PUSES nevar panākt vienošanos pārrunu ceļā, tad jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma, skar tā 

pārkāpšanu, grozīšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Baltijas Starptautiskajā 

Šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu viena šķīrējtiesneša sastāvā, vai Latvijas Republikas tiesā, pēc 

prasītāja izvēles. Baltijas Starptautiskās Šķīrējtiesas reglaments ir pieejams šķīrējtiesas mājaslapā 

internetā šādā adresē: http://www.arbitration.lv. 

 

10. PUŠU pārstāvji 
10.1. IZPILDĪTĀJA pārstāvis: Ināra Podniece, mob. tālrunis: ___________, kura ir atbildīga par šī 

LĪGUMA administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā; 

10.2. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: Edgars Krūmiņš, mob. tālrunis: ___________, kurš ir atbildīgs par šī 

LĪGUMA administrēšanu PASŪTĪTĀJA vārdā. 

10.3. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Darba pieņemšanas – 

nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, 

apstiprināšanu un nodošanu apmaksai. 

 

11.Noslēguma noteikumi 

11.1. LĪGUMS ir izstrādāts un parakstīts, divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek 

IZPILDĪTĀJAM, bet otrs – PASŪTĪTĀJAM. 

11.2. PUŠU savstarpējie paziņojumi veicami rakstveidā. Paziņojums ir spēkā tikai no tā brīža, kad tas 

nogādāts adresātam. PUŠU paziņojumi ir nosūtāmi pa pastu pēc LĪGUMĀ norādītajām PUŠU 

adresēm korespondences saņemšanai, un ir uzskatāms, ka PUSE ir saņēmusi paziņojumu septītajā 

dienā pēc tā izsūtīšanas, vai kā elektroniskie dokumenti, kas sagatavoti un parakstīti atbilstoši 

Elektronisko dokumentu likumam. IZPILDĪTĀJS apņemas pieņemt PASŪTĪTĀJA sagatavotus 

elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz IZPILDĪTĀJA 

elektroniskā pasta adresi. Mainoties PUSES juridiskajai adresei vai adresei korespondences 

saņemšanai, PUSE par to nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs dienu laikā paziņo otrai PUSEI. Ja PUSE 

par juridiskās adreses vai adreses korespondences saņemšanai maiņu nav paziņojusi otrai PUSEI vai 

nav to izdarījusi savlaicīgi, tad otras PUSES paziņojumi tiek uzskatīti par nosūtītiem. 

11.3.  PUSES vienojas, ka LĪGUMĀ paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

11.3.1. abas PUSES pirms LĪGUMĀ paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski 

vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

http://www.arbitration.lv/
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11.3.2. kādas no PUSĒM saistību tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvos 

aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā. PUSEI, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir 

pienākums nekavējoties elektroniski uz sekojošu E-pasta adresi: lvm_ms@lvm.lv (gadījumā, ja 

PUSE, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir IZPILDĪTĀJS), ___________________ (gadījumā, 

ja PUSE, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir AS "Latvijas valsts meži") un 3 (trīs) dienu laikā 

rakstiski informēt otru PUSI par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību 

pārņēmēju. 

11.4. Visi grozījumi un papildinājumi LĪGUMĀ, tajā skaitā  LĪGUMA 12.punktā norādīto IZPILDĪTĀJA 

Bankas rekvizītu maiņa, stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska abu PUŠU vienošanās. 

Visas parakstītās vienošanās jāpievieno LĪGUMAM, un visas vienošanās uzskatāmas par LĪGUMA 

neatņemamu sastāvdaļu. 

11.5. Šī LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir Darba uzdevums, kas pievienots pielikumā. 

 

12. PUŠU adreses, rekvizīti un PUŠU paraksti 

 

PASŪTĪTĀJS  

AS „Latvijas valsts meži” 

LVM Mežsaimniecība, Meža infrastruktūra 

Juridiskā adrese un adrese korespondences 

saņemšanai: 

Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 

tālr. 67805075, fakss: 67609800 

e-pasts: lvm_ms@lvm.lv 

reģ. nr.40003466281 

Bankas rekvizīti: AS „SEB banka” 

bankas kods: UNLALV2X 

konts: LV 10 UNLA 0003 0304 6754 4 

 

IZPILDĪTĀJS 

Ināra Podniece 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 

 

____________________ 

Indris Stulpāns 

 

 

 

_____________________ 

Ināra Podniece 

  

mailto:lvm_ms@lvm.lv
mailto:inara.podniece@inbox.lv
mailto:lvm_ms@lvm.lv
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Pielikums Nr.1 

 

DARBA UZDEVUMS 

 

1. Izpildītājam jānodrošina, ka līguma 4.1.apakšpunktā norādītais sertificētais speciālists - būvuzraugs uzsāk 

būvuzraudzības darbu veikšanu vienlaikus ar būvdarbu uzsākšanu objektā un veic būvuzraudzības darbu nepārtraukti, 

līdz būves pieņemšanas – nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanai. 

 

2. Prasības būvuzraugam  

Būvuzraugam jābūt sertificētam speciālistam hidromelioratīvo būvdarbu būvuzraudzībā. Spēkā esošs sertifikāts ir 

jānodrošina visu būvdarbu periodu. 

 

3.Būvuzraudzība ir jāveic saskaņā ar  

3.1. spēkā esošiem ārējiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka meliorācijas sistēmu būvdarbu veikšanas kārtību un 

būvuzraudzības veikšanas kārtību; 

3.2. AS “Latvijas valsts meži” Meža infrastruktūras objektu ekspluatācijas noteikumiem;  

3.3. AS “Latvijas valsts meži” Prasībām vides piesārņojuma samazināšanai; 

3.4. AS “Latvijas valsts meži” Dabas aizsardzības prasībām meža darbos; 

3.5. AS “Latvijas valsts meži” Norādījumiem augsnes bojājumu samazināšanai meža darbos; 

3.6. AS “Latvijas valsts meži” Meža meliorācijas sistēmu rekonstrukcijas/renovācijas specifikācijām 2008, 

3.7. objekta būvprojektu. 

 

4. Būvuzrauga pienākumi 

4.1. Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzraugs izstrādāt būvuzraudzības plānu. Būvuzraugam ir jānodrošina un jāseko, 

lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, 

PASŪTĪTĀJA plānotajā termiņā saskaņā ar objekta būvdarbu līgumu, kā arī ir jāseko, lai paveikto būvdarbu kvalitāte 

un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti un lai būvdarbu veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.  

4.2. Būvuzraugs: 

4.2.1. piedalās PASŪTĪTĀJA vai būvdarbu veicēja rīkotajās Ražošanas sanāksmēs, pēc PASŪTĪTĀJA 

pieprasījuma organizē un vadīt šādas sanāksmes, saskaņo un parakstīt sanāksmju protokolus; 

4.2.2. pārbauda un ar parakstu apstiprina darbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un paraksta segto darbu 

pieņemšanas aktus; 

4.2.3. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus; 

4.2.4. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā; 

4.2.5. piedalās kvalitātes mērījumos; 

4.2.6. veic caurteku deformācijas kontroli pirms būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas. Neatbilstības fiksē 

mērījumu protokolā un norāda attiecīgajā iknedēļas atskaitē, informē būvdarbu veicēju un PASŪTĪTĀJU un. uzdod 

būvdarbu veicējam novērst konstatētos defektus. 

4.3. Būvuzraugam nekavējoties jābrīdina būvdarbu vadītājs un PASŪTĪTĀJA pārstāvis, ja būvdarbu veikšanai 

nepieciešama PASŪTĪTĀJA rīcība. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, 

izmaksas vai pārkāpj normatīvo aktu  prasības, būvuzraugam ir jāziņo būvdarbu vadītājam un PASŪTĪTĀJA 

pārstāvim, kā arī jāpieņem lēmums par apdraudējuma novēršanu. 

4.4. Būvuzraugam jāatskaitās saskaņā ar Darba uzdevuma 5.punktā „Atskaites un pārskats par būvuzraudzības plāna 

izpildi” noteikto, kā arī pēc PASŪTĪTĀJA pārstāvja pieprasījuma jāziņo un jāsniedz papildus informāciju par saviem 

lēmumiem un būvdarbu gaitu. Ja būvuzraudzības veikšanai nepieciešamie lēmumi pārsniedz līgumā atrunātās 

pilnvaras, būvuzraugam, kopā ar būvprojekta autoru, jāsagatavo lēmuma projekts un jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM. 

 

5. Atskaites un pārskats par būvuzraudzības plāna izpildi 

5.1. IZPILDĪTĀJA pārstāvis un Būvuzraugs sagatavo un rakstiski iesniedz būvdarbu un būvuzraudzības izpildes 

iknedēļas atskaites. Atskaite tiek iesniegta PASŪTĪTĀJA pārstāvim aktīvā būvdarbu periodā, ziņojot par būvdarbu 

gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā nedēļā. 

5.2. Atskaiti sagatavo katras nedēļas sākumā, bet ne vēlāk kā nedēļas 3. dienā, aizpildot LVM MI izveidotu 

„Būvuzrauga iknedēļas atskaites veidlapu” un pievienojot šādus pielikumus: 

5.2.1. objekta apmeklējuma reizē uzņemtas fotogrāfijas (vismaz 2 (divas)), kas atspoguļo notiekošos būvdarbus un to 

kvalitāti. Pie katras fotogrāfijas norāda, kur tā uzņemta un ko tā atspoguļo. Gadījumos, kad  konstatētas neatbilstības 

būvdarbu kvalitātē, vides aizsardzības un darba drošības prasību ievērošanā vai būvdarbu izpilddokumentācijā, 

jāpievieno papildus fotogrāfijas ar neatbilstību atspoguļojumu.  

5.2.2. ja pārskata nedēļā veikti segtie darbi, atskaitei pievieno papildus fotogrāfijas par katra segtā darba izpildi un tā 

kvalitāti. Ja veikta caurteku iebūve sākot ar diametru 0,8 m pievieno vismaz 2 (divas) fotogrāfijas par katru caurteku. 

Pirmā fotogrāfija atspoguļo būvbedri ar sagatavotu pamatni, otrā fotogrāfija - būvbedres aizbēršanu, blietējot.  
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5.3.Par veikto vides aizsardzības un darba drošības prasību kontroli atskaitē jāatzīmē būvobjektā strādājošo tehnikas 

vienību valsts reģistrācijas numuri, kuras pārbaudītas. 

5.4. Ja būvdarbi objektā nenotiek, un tas nav ar PASŪTĪTĀJU saskaņots būvdarbu pārtraukums, būvuzraugs sagatavo 

atskaiti, neveicot 5.2. un 5.3.apakšpunktā noteiktās darbības. Atskaitē norāda, ka būvdarbi nenotiek. 

Kopiju no sagatavotās (parakstītās) iknedēļas atskaites IZPILDĪTĀJS nosūta uz PASŪTĪTĀJA e-pastu 

buvuzraudziba@lvm.lv. Nosūtāmo dokumentu sagatavo kā pdf* vai jpg* failu. Atskaites nosūtīšanai IZPILDĪTĀJS 

izmantos šādu e-pasta adresi: __________________.  

5.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzraugs sagatavo pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi. Pārskata par 

būvuzraudzības plāna izpildi kopija ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 15 dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas dienas. 

Pārskata par būvuzraudzības plāna izpildi kopiju IZPILDĪTĀJS nosūta uz PASŪTĪTĀJA e-pastu 

buvuzraudziba@lvm.lv. Nosūtāmo dokumentu sagatavo kā pdf* vai jpg* failu. 
  

  

mailto:buvuzraudziba@lvm.lv
mailto:inara.podniece@inbox.lv
mailto:buvuzraudziba@lvm.lv
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Pielikums Nr.2 

 

Būvuzrauga veicamo/kontrolējamo darbu saraksts MMS būvobjektos 

 

Būvuzraugam atskaites periodā (1 reizi nedēļā) jāveic visu veikto būvdarbu kvalitātes novērtējums atbilstoši 

MMS būvprojektam, MMS būvdarbu specifikācijām, pasūtītāja noteiktajām vides aizsardzības un darba drošības 

prasībām un rezultāti jāatzīmē būvuzrauga iknedēļas atskaitē. Veicot MMS būvdarbu būvuzraudzību tiek 

novērtēti šādi darbi un parametri: 
N.p.k. Darba veids Pārbaudāmais parametrs Piezīmes 

1. Ar būvdarbu uzsākšanu 

nepieciešamo dokumentu 

pārbaude 

1.1. Būvatļauja 

1.2. Būvdarbu žurnāls 

1.3. Būvdarbu vadītāja saistību raksts 

1.4. Būvobjekta pieņemšanas/nodošanas akts 

 

2. Sagatavošanas darbi 2.1. piketu atjaunošana 

2.2. reperu augstuma atzīmju pārbaude 

 

 

3. Ekskavatora ceļa 

sagatavošana 

3.1. grāvja trases atbrīvošana no apauguma (ja pielīgts 

būvniekam) 

3.2. grāvja trases atbrīvošana no celmiem 

3.3. grāvja trases attīrīšana no ciršanas atliekām un cita 

veida pielūžņojuma, kas traucē būvdarbu veikšanu 

 

4. Grāvju tīkla būvdarbi 4.1 grāvja parametri: 

        a) nogāžu slīpums 

        b) grāvja virsplatums 

        c) grāvja dibena platums 

        d) grāvja dibena augstum atzīmes 

        e) grāvja profils 

         f) grāvja garums 

4.2. nelīdzenumi grāvja nogāzē  

 

5. Izraktās grunts izlīdzināšana 5.1. izlīdzinātās grunts apjoms 

5.2. nelīdzenumi uz atbērtnes  

 

6. Virszemes noteces vagu 

izbūve 

6.1. būves veids 

6.2. apjoms 

 

7. Caurteku remonts un izbūve 7.1. caurtekas parametri: 

        a) materiāls 

        b) diametrs 

        c) garums 

        d) izbūves slīpums 

        e) augstuma atzīmes pie ieplūde un izplūdes  

7.2. izbūves darbu kvalitāte: 

        a) caurtekas pamata izbūve 

        b) zemes slāņa biezums virs caurtekas  

        c) caurtekas ass nobīde 

        d) caurtekas deformācija 

        e) caurtekas gala stiprinājumi  

7.3. ceļa segas atjaunošana virs caurtekas 

 

8.  Grāvja stiprinājumu izbūve 8.1. stiprinājuma veids 

8.2. materiāla atbilstība 

8.3. apjoms 

8.4. izbūves darbu kvalitāte 

 

9. Kājnieku laipas izbūve 9.1. konstrukcijas veids 

9.2. izmantoto materiālu atbilstība 

9.3. konstrukcijas parametru atbilstība 

9.4. apjoms 

 

10.  Ietekmes uz vidi mazināšanas 

pasākumi 

10.1. nosēdbedres izbūve 

10.2. nosēdbedres parametru atbilstība 

10.3. un citi saskaņā ar IVN un projekta prasībām 

 

11. Vides aizsardzības un darba 

drošības prasību kontrole 

11.1. bojāti paliekošie koki 

11.2. augsnes bojājumi 

11.3. neorganiskie atkritumi 

11.4. naftas produktu noplūde 

11.5. individuālo aizsardzības līdzekļu esamība 

11.6. pirmās palīdzības komplekta esamība 

11.7. vides aizsardzības komplekta esamība 

11.8. ugunsdrošības pasākumu ievērošana  

 

 



        Pielikums Nr. 3  

Būvuzrauga iknedēļas atskaite  

Nr. ______  

Pārskata periods: no _________________________________ līdz_______________________________  

          

Reģions:    Būvdarbu veicējs    

Objekta nosaukums:    Būvdarbu līguma Nr.:    

LVM iecirknis:    Būvuzraugs:    

     Būvuzraudzības līguma Nr.:    

          

D
at

u
m

s 

Darbu veids Mērāmais parametrs 

M
ēr

v
ie

n
īb

a Mērījuma vieta 

Projektētais 

lielums 

Mērījuma 

rezultāts 
Komentārs 

 

Pk Būves Nr. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Piezīme:          

Paraugformu "Būvuzrauga iknedēļas atskaite" aizpildīt vadoties pēc pielikumā pievienotā materiāla - "Būvuzraudzībā veicamo/kontrolējamo darbu saraksts".  

Atzīme par vides aizsardzības un darba drošības prasību kontroli. Norāda konstatēto pārkāpumu un pārkāpuma novēršanai nepieciešamās darbības un novēršanas termiņu.  

Konstatēts:         

   

   

Izpildītāja pārstāvis:          

          

Būvuzraugs:     Pasūtītāja pārstāvis:  

              

         

Datums:       Datums:     

          

Pielikumā: Fotogrāfijas, mērījumu protokoli, skices, u.tml.      
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AKTS par būvuzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu 

Akta Nr. ……. 

           

  Līgums:   Atskaites periods: no    līdz   

  Objekta nosaukums:   Objekta Nr.          

  Izpildītājs:   
Līguma summa (bez 
PVN):          

  
Pakalpojuma sniegšanas 
laiks:   

Līguma summa ar 
izmaiņām:         

           

Nr.p.    
k. 

Līguma dati Atskaites periodā No darbu sākuma (šo aktu ieskaitot) Atlikušo darbu 

Darbu veidi Mērv. 
Iepirkuma 

vienība 

Līguma 
summa, 

EUR 

Paveiktais 
daudzums, 

% 

Summa, 
EUR 

Paveiktais 
daudzums, 

% 
Summa, EUR 

Daudzums, 
% 

summa, 
EUR 

1 2 3 4 6 7 9 10 11 13 14 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  Kopā:                   

  PVN 21%                   

  Pavisam kopā:                   

* Aktam pievienot atskaites periodā aizpildītās būvuzrauga iknedēļas atskaites veidlapas. 

           

 Līdzekļu atlikums:            

 Samaksai(datums):            

 Izpildītājs:    Pasūtītājs: AS "Latvijas Valsts meži", LVM Mežsaimniecība Meža infrastruktūra 

           

      Reģiona vadītājs  
Atbildīgais 
speciālists 


