
BŪVDARBU LĪGUMS Nr.______________ 

 

Rīgā,           2018.gada 15.augustā 

 

AS “Latvijas valsts meži”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003466281, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, LVM 

Rekreācija un medības Biznesa kontroles vadītāja ________ personā, kurš rīkojas uz izdotā pilnvarojuma 
pamata, no vienas puses un 

SIA "BIERENS BŪVE", vienotais reģistrācijas Nr. 40103189663, turpmāk tekstā – Ģenerāluzņēmējs, 

tās valdes locekļa ________ personā, kurš rīkojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, kopā turpmāk 
tekstā kopā sauktas – Puses, katrs atsevišķi – Puse, saskaņā ar iepirkuma “Objekta “Tualešu bloks” izbūve” 
(iepirkuma identifikācijas Nr. AS LVM RM_2018_266_B), turpmāk tekstā – iepirkums, CPV klasifikators:   
45000000-7 (Celtniecības darbi) rezultātiem,  bez maldiem un viltus, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā  – 

Līgums, par zemāk minēto: 

  

1. Līguma priekšmets. 

1.1. Ģenerāluzņēmējs pēc Pasūtītāja pasūtījuma un saskaņā ar izstrādāto projektu, turpmāk tekstā – Projekta 
dokumentācija, (Līguma 1.pielikums) apņemas veikt ar saviem spēkiem un līdzekļiem objekta 
“Tualešu bloks” būvdarbus, turpmāk tekstā – Darbi vai būvdarbi,  adrese: “Tērvetes sils”, Tērvetes 
pagasts, Tērvetes novads, turpmāk tekstā – Objekts, un noteiktajā laikā Objektu nodot ekspluatācijā, 
bet Pasūtītājs apņemas atbilstoši Līgumā noteiktajam pilnībā norēķināties ar Ģenerāluzņēmēju par 

kvalitatīvi, tas ir atbilstoši prasībām un savlaicīgi,  pabeigtajiem Darbiem. 

1.2. Ģenerāluzņēmējs veic būvdarbus saskaņā ar iepirkuma nolikumā un Līguma noteiktajām prasībām, 
Ģenerāluzņēmēja iesniegto piedāvājumu iepirkumā, Projekta dokumentāciju, kā arī citiem Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecības procesu. 

1.3. Ģenerāluzņēmējs apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar Projekta dokumentāciju, tajā ietvertajām 
tehniskajām specifikācijām, Darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem, kvalitātes prasībām, kā arī 
ar būvlaukumu un citiem ar Darbu izpildi saistītiem apstākļiem, un šajā sakarā atsakās saistībā ar to 

izvirzīt Pasūtītājam jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

 

2. Līguma summa un samaksas noteikumi. 

2.1. Par visu Līgumā paredzēto Darbu kvalitatīvu izpildi Pasūtītājs maksā Ģenerāluzņēmējam                      
96 337.50 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro 50 centi) bez pievienotās 
vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, turpmāk tekstā – Līguma summa, kurā ietilpst kopējā Objekta 
būvdarbu pakalpojuma cena 91 750.00 EUR (deviņdesmit viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit euro 
00 centi) apmērā un Pasūtītāja  rezerve neparedzētiem darbiem (5% (piecu procentu) apmērā)                    
4587.50 EUR (četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit septiņi euro 50 centi) apmērā, saskaņā ar izdevumu 
tāmi, turpmāk tekstā – Tāme, (Līguma 2.pielikums). PVN par Darbiem piemēro Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

2.2. Līguma summa ietver pilnu Ģenerāluzņēmēja atlīdzību par attiecīgo Darbu veikšanu, tajā skaitā, bet 
ne tikai, ietver visas Ģenerāluzņēmēja izmaksas un izdevumus saistībā ar darbaspēka algošanu, 
materiālu iegādi, nepieciešamo transporta līdzekļu un citu mehānismu nodrošināšanu Objekta 
būvniecības vajadzībām, apakšuzņēmēju pakalpojumu izmantošanu, Objekta apsardzei, jebkādus 

nodokļus, civiltiesisko apdrošināšanu, garantijas laika apdrošināšanu, un citus obligātos maksājumus 

saistībā ar Darbu veikšanu. 

2.3. Pasūtītājs, veicot visus ikmēneša maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem, no visas 
Ģenerāluzņēmēja rēķinā uzrādītās summas samazina izmaksājamo summu par 5% (pieciem 
procentiem) garantijas perioda darbu nodrošināšanai, kuras apmaksa notiks pēc Galīgā garantijas 

perioda darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, atbilstoši Līguma 2.4.punkta 

noteikumiem. 

2.4. Pēc Darbu pabeigšanas Puses sastāda Galīgo darbu pieņemšanas - nodošanas aktu un Līguma ietvaros 
veicamo norēķinu salīdzināšanas aktu. Aktā jākonstatē norēķinu apmērus, kurus ir veicis Pasūtītājs ar 



Ģenerāluzņēmēju par Līgumā noteikto darbu, kā arī summu, kas pienākas Ģenerāluzņēmējam saskaņā 
ar Līguma noteikumiem. Vienlaikus Puses konstatē Darbu garantijas perioda termiņus. Pēc garantijas 
termiņa beigām Puses sastāda Galīgā garantijas perioda darbu aktu Objektā, tajā norādot visus veiktos 
garantijas darbus, to izmaksas, finansējuma avotus, kā arī summu, kas pienākas Ģenerāluzņēmējam 
pēc garantijas perioda izbeigšanās. Pasūtītājam jāveic pilnu norēķinu 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā pēc minētā akta abpusējas parakstīšanas un uz tā pamata Ģenerāluzņēmēja izrakstītā rēķina 
saņemšanas. Ja Ģenerāluzņēmējs pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā iesniedz ar Pasūtītāju saskaņotu 
neatsaucamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju par Objekta garantijas perioda Darbu 
izmaksu nodrošināšanu par summu ne mazāk kā 5% (pieci procenti) no Līguma kopējās summas uz 
visu Darbu garantijas periodu, Pasūtītājs izmaksā ieturēto nodrošinājumu 15 (piecpadsmit) darba dienu 

laikā pēc garantijas saņemšanas uz Ģenerāluzņēmēja izrakstītā rēķina pamata. 

2.5. Pasūtītājs Ģenerāluzņēmēja ieturēto garantijas nodrošinājumu ir tiesīgs izmantot, ja Pasūtītājam pret 
Ģenerāluzņēmēju ir naudas prasījums, kas saistīts ar Līgumu un Ģenerāluzņēmējs 5 (piecu) darba 
dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja rakstiska prasījuma nosūtīšanas dienas nav attiecīgo prasījuma 

naudas summu Pasūtītājam samaksājis. 

2.6. Ja Pasūtītājs ir izmantojis visu vai daļēju garantijas nodrošinājumu Pasūtītāja prasījumu 
apmierināšanai, tad no Ģenerāluzņēmējam maksājamām summām par izpildītajiem Darbiem 
Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji bezstrīdus kārtībā veikt ieturējumus, lai atjaunotu garantijas 
nodrošinājuma apmēru tādā apmērā, kādā tam būtu jābūt, ja Pasūtītājs to nebūtu izmantojis savu 

prasījumu apmierināšanai. 

2.7. Visus norēķinus Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Ģenerāluzņēmēja Līguma 15.punktā norādīto 
norēķina kontu. Ģenerāluzņēmēja norēķina konta maiņa Līguma darbības laikā pieļaujama tikai ar 

Pušu rakstveida vienošanos. 

2.8. Gadījumā, ja Objektā nepieciešams veikt neparedzētu darbus, Ģenerāluzņēmējs tos var veikt tikai pēc 

saskaņošanas ar Pasūtītāju un papildus vienošanās noslēgšanas par papildus darbu apjomiem, 

termiņiem un izmaksām Līgumā noteiktajā kārtībā. 

 

3. Darbu izpildes termiņi. 

3.1. Ģenerāluzņēmējs apņemas veikt Darbus līdz 2018.gada 15. novembrim. 

 

4. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība. 

4.1. Ik mēnesi veiktie darbi līdz nākamā mēneša 7. datumam tiek nodoti Pasūtītājam kopā ar visu 

nepieciešamo dokumentāciju, sastādot par to pieņemšanas - nodošanas aktu (Forma 2 un 3). Šis akts 

tiek sastādīts 2 (divos) eksemplāros un iesniegts Pasūtītājam, parakstīšanai. 

4.2. Pēc Līgumā noteikto Darbu pilnīgas izpildes Ģenerāluzņēmējs sastāda Galīgo darbu pieņemšanas - 

nodošanas aktu, kuru no savas puses parakstītu iesniedz Pasūtītājam. 

4.3. Pasūtītājs Līguma 4.1. un 4.2.punktā minētos aktus izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
attiecīgā akta saņemšanas, vai atsakās aktu parakstīt un iesniedz Ģenerāluzņēmējam rakstisku 
ziņojumu, kurā norādīti pie Darbu pieņemšanas konstatētie defekti vai nepienācīgi veiktie darbi. Pēc 

aktu parakstīšanas Pasūtītājs par to ziņo Ģenerāluzņēmējam un nodod tam vienu akta eksemplāru. 

4.4. Līdz brīdim, kad Pasūtītājs pieņēmis Darbus un/vai Objektu, par visiem riskiem un jebkādiem 
zaudējumiem saistībā ar Darbiem un/vai Objektu atbild Ģenerāluzņēmējs. Garantijas laikā pēc Darbu 
nodošanas Ģenerāluzņēmējs atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā 

kārtībā. 

4.5. Ja Pasūtītājam ir pamatoti iebildumi par Darbu izpildi, Pasūtītājs  Līguma 4.3.punktā minētajā termiņā 
iesniedz Ģenerāluzņēmējam rakstisku ziņojumu, kurā norādīti pie Darbu pieņemšanas konstatētie 

defekti un norādīti termiņi, šo defektu novēršanai.  

4.6. Līgumā noteiktos Darbu pieņemšanas-nodošanas aktus paraksta: 

4.6.1. No Pasūtītāja puses – LVM Nekustamo īpašumu pārvaldes Nekustamo īpašumu projektu 

vadītājs ________ ; 

4.6.2. No Ģenerāluzņēmēja puses – atbildīgais būvdarbu vadītājs ________ . 



4.7. Galīgo darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Ģenerāluzņēmēju no atbildības par 

slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem. 

4.8. Ja nepilnīgi vai nekvalitatīvi veiktu darbu konstatēšanai ir nepieciešama būvdarbu ekspertīze, 
neatkarīgu ekspertu pieaicina Pasūtītājs. Būvniecības ekspertīzes izdevumus sedz tā Puse, kurai par 

sliktu taisīts eksperta slēdziens. 

4.9. Ģenerāluzņēmēja izpildīto Darbu pieņemšanā Puses vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

kā arī projektētāja un Pasūtītāja Projekta dokumentācijā izvirzītajām prasībām. 

 

5. Ģenerāluzņēmēja tiesības un pienākumi. 

5.1. Ģenerāluzņēmēja pienākums ir: 

5.1.1. Veikt Darbus kvalitatīvi Līgumā paredzētajā apjomā un termiņā, ievērojot Tāmi,  Projekta 
dokumentācijā noteiktās prasības un Latvijas Republikas normatīvajos aktus būvniecības 

jomā un citu normatīvo aktu prasības. 

5.1.2. Ģenerāluzņēmējam ir pienākums veikt Darbus saskaņā ar Pasūtītāja apstiprinātu Projekta 
dokumentāciju, precizētu Darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku sadalījumā pa 
mēnešiem, kas ir Līguma 3.pielikums, un Līguma 3.1.punktā noteiktajā būvdarbu 

pabeigšanas termiņā.  

5.1.3. Darbus izpildīt ar kvalitatīviem Projekta dokumentācijā norādītiem vai ar Pasūtītāju 
rakstiski saskaņotiem materiāliem, iekārtām, izstrādājumiem, kas atbilst standartu, 

tehnisko noteikumu, un citām prasībām, kas minētas Līguma 5.1.1.apakšpunktā.  

5.1.4. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš paziņot Pasūtītājam par Darbu uzsākšanu 

būvlaukumā. 

5.1.5. Nodrošināt tīrību būvlaukumā un tam pieguļošajā teritorijā atbilstoši Latvijas Republikas 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.1.6. Veikt Objekta sakārtošanu, piemēram būvgružu, iekārtu, instrumentu, mehānismu, 
mašīnu, inventāra un citu ”Ģenerāluzņēmējam” piederošo lietu izvešanu no Objekta līdz 

Darbu nodošanai.  

5.1.7. Norīkot Objekta darba aizsardzības koordinatoru un uzņemties atbildību par darba 

drošības, vides aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu objektā. 

5.1.8. Nekavējoties ziņot Pasūtītājam par jebkādiem pārkāpumiem Darbu izpildes procesā, 
iesniegt detalizētu paskaidrojumus par šādu pārkāpumu rašanās iemesliem un personām, 

kas vainīgas šo pārkāpumu izraisīšanā.  

5.1.9. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņot Pasūtītājam par jebkādiem 
apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Ģenerāluzņēmēja un kavē Darbu pabeigšanu 

noteiktajā termiņā, un saskaņot ar Pasūtītāja tālāko rīcību. 

5.1.10. Informēt Pasūtītāju par katru nelaimes gadījumu, kurš noticis, veicot Līgumā noteiktos 
Darbus. Informācija ir jāiesniedz rakstveidā 3 (trīs) dienu laikā pēc akta par nelaimes 

gadījumu sastādīšanas. 

5.1.11. 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas sagatavot un iesniegt 

Pasūtītāja Projekta vadītājam saskaņotu Darbu veikšanas projektu. 

5.1.12. Kārtot būvdarbiem nepieciešamo dokumentāciju (piemēram, būvdarbu žurnālu, segto 
darbu aktus, u.c.) un Ministru kabineta noteikumos par darba aizsardzības prasībām, 
veicot būvdarbus, noteiktos dokumentus (piemēram, būvobjektā nodarbināto sarakstu), kā 

arī nodrošināt attiecīgo dokumentu atrašanos Darbu veikšanas vietā.  

5.1.13. Nepasliktināt pievedceļu tehnisko stāvokli, kurus Ģenerāluzņēmējs izmanto Darbu 
veikšanā. Ja Ģenerāluzņēmējs Darbu laikā veic darbības, kuru rezultātā tiek pasliktināts 
pievedceļu tehniskais stāvoklis, Ģenerāluzņēmējam ir pienākums novērst radītos 
bojājumus par saviem līdzekļiem līdz Līguma 3.1. punktā noteiktā būvdarbu pabeigšanas 

termiņa beigām. 



5.1.14. Saskaņot nepieciešamos darbus ar atbildīgām institūcijām un saņemt attiecīgās darbu 
veikšanas atļaujas, tai skaitā, pēc abpusējas Līguma parakstīšanas saņemt atzīmi 
būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Vispārīgos būvnoteikumos 

noteiktajā kārtībā. 

5.1.15. 5 (piecu) dienu laikā pēc 5.1.14.apakšpunktā minētās atzīmes Būvatļaujā saņemšanas un 
pirms darbu uzsākšanas, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, būvlaukumā izvietot 
informāciju par darbu izpildītājiem (būvtāfeli) un  rakstveidā informēt nekustamo 
īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar zemes gabalu par 
plānojamo būvi un būvatļaujas spēkā stāšanās laiku. Minētajiem paziņojumiem ir 

informatīvs raksturs.  

5.1.16. Nodrošināt Būvuzraugam, Autoruzraugam, Pasūtītāja Projekta vadītājam vai viņa 
noteiktam pārstāvim brīvu pieeju būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās tiek veikti 
Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un Darbu kvalitāti. Ģenerāluzņēmējam 
ir pienākums sniegt Būvuzraugam vai Pasūtītāja pārstāvim nepieciešamo tehnisko 

palīdzību šādu pārbaužu veikšanai. Segt visus savus ar Objekta un būvniecības vadības 
uzturēšanu, elektroapgādi un ūdensapgādi saistītos izdevumus, kā arī nodrošināt Objekta, 

tajā skaitā būvlaukuma, būvmateriālu un iekārtu apsardzi. 

5.1.17. Nodrošināt Objektu ar visām nepieciešamām iekārtām un ierīcēm savu un apakšuzņēmēju 
būvgružu aizvākšanu, kā arī nodrošināt to izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, atbilstoši 

Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.   

5.1.18. Pēc Darbu izpildīšanas nodot Pasūtītājam izpilddokumentāciju.  

5.1.19. Uzņemties pilnu atbildību par jebkuriem bojājumiem un nodrošināt kompensāciju, kas 

jāmaksā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, sakarā ar vai kā sekas 
nelaimes gadījumam, vai ievainojumiem kādam darbiniekam vai citai personai, kuru 

nodarbinājis Ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs, kā arī trešajām personām. 

5.1.20. Sākot ar Darbu uzsākšanas brīdi līdz Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas akta 
parakstīšanas brīdim uzņemties atbildību par visu Līguma izpildei nepieciešamo un 

izmantojamo īpašumu, materiāliem, iekārtām, konstrukcijām, celtnēm, projekta būvēm. 
Bojājumu vai citā veidā radītu zaudējumu gadījumā Ģenerāluzņēmējs zaudējumus sedz 

uz sava rēķina. 

5.1.21. Darbu veikšanā piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus, kā arī darbiniekus, kuriem 

ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze līdzvērtīgu Līguma 1.punktā minēto darbu veikšanā. 

5.2. Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu vai par nepatiesas informācijas 

sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

5.3. Pasūtītāja Projekta vadītājs, Būvuzraugs, Ģenerāluzņēmēja Būvdarbu vadītājs Darbu izpildes laikā 
Objektā rīko regulāras iknedēļas sanāksmes, pēc saviem ieskatiem pieaicinot citu Darbu izpildē (tajā 
skaitā apakšuzņēmējus) vai uzraudzībā iesaistīto personālu. Iknedēļas sanāksmju laikā izskatītie un 
apspriestie jautājumi tiek protokolēti un protokola kopijas tiek izsniegtas apspriedes dalībniekiem. 
Sanāksmju protokolēšanu veic Ģenerāluzņēmējs, ja vien Ģenerāluzņēmējs ar Pasūtītāju nav vienojies 

citādi. 

5.4. Ģenerāluzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Līguma summas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa 
pagarinājumu sakarā ar nepieciešamiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies 
Ģenerāluzņēmēja Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai 

netiešās sekas. 

5.5. Ģenerāluzņēmējs ir tiesīgs piedāvāt Pasūtītāja Projekta vadītājam izdarīt izmaiņas Projektā, kuras 
Ģenerāluzņēmējs uzskata par nepieciešamām vai vēlamām, lai uzlabotu Objekta kvalitāti, efektivitāti 
vai drošību. Pasūtītāja Projekta vadītājs, saskaņojot ar Projekta autoru, izvērtē Ģenerāluzņēmēja 
piedāvātās izmaiņas un apstiprina vai noraida tādu izdarīšanu. Ja Pasūtītājs akceptē izmaiņas tehniskajā 
projektā, palielinot vai samazinot darbu apjomu, par to tiek sastādīts un parakstīts Darbu daudzuma 
izmaiņu akts, kuru apstiprina Pušu pārstāvji, Būvuzraugs, Projekta autors, un kurā ir uzrādīts veicamo 
Darbu apjoms un izmaksas, un Puses ar rakstveida papildus vienošanos Līgumā noteiktajās robežās 

mainīt Līguma summu.  



5.6. Ģenerāluzņēmējs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja un Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi rakstveidā 
informēt Ģenerāluzņēmēju par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem, kas radušies Līguma 

darbības laikā un kas Ģenerāluzņēmējam traucē, vai varētu traucēt izpildīt Līguma saistības. 

5.7. Ģenerāluzņēmējs nav atbildīgs par saistību izpildes kavējumiem Līguma darbības laikā, ciktāl šāds 
kavējums ir radies Pasūtītāja vainas dēļ vai no Ģenerāluzņēmēja neatkarīgu iemeslu (Valsts un 

pašvaldību institūciju lēmumu) dēļ. 

5.8. Ģenerāluzņēmējs apņemas informēt Līguma izpildē iesaistītos darbiniekus par viņu personas datu 

apstrādi šajā Līgumā noteiktajiem mērķiem. 

5.9. Ģenerāluzņēmējs ir atbildīgs, lai laikā, kad Būvlaukumā tiek veikti Darbi, tie tiktu veikti nepārtrauktā 

atbildīgā Būvdarbu vadītāja ________ ) klātbūtnē un pārraudzībā. Tikai izņēmuma gadījumā Darbi 
Būvlaukumā var tikt veikti Būvdarbu vadītāja nozīmēta vietnieka vai viņa pilnvarotas personas 

pārraudzībā. Ģenerāluzņēmējs Būvdarbu vadītāju ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju 

rakstisku piekrišanu. 

5.10. Lai ātrāk un kvalitatīvāk veiktu Līguma 1.1.punktā minētos Darbus, Ģenerāluzņēmējs ir tiesīgs Darbu 
izpildē iesaistīt: 

5.10.1.  šādus apakšuzņēmējus:  

Nosaukums Reģistrācijas numurs Veicamie darbi 

________  ________  15% no Darbiem (pamatu izbūves darbi) 

5.10.2. šādu kvalificētu personālu:  

Vārds Uzvārds Sertifikāta numurs Sertificēšanas joma 

________  ________  ________  
________  ________  ________  

________  ________   

________  ________  ________  

 

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi. 

6.1. Pasūtītāja pienākums ir: 

6.1.1. Savlaicīgi veikt visus Līgumā noteiktos maksājumus. 

6.1.2. Nodrošināt (ciktāl tas atkarīgs no Pasūtītāja) brīvu un netraucētu piekļūšanu Darbu 

izpildes vietai. 

6.1.3. Pieņemt no Ģenerāluzņēmēja kvalitatīvi izpildītos Darbus, parakstot Darbu nodošanas – 

pieņemšanas aktu, saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

6.1.4. Pirms Darbu uzsākšanas nodot Ģenerāluzņēmējam būvlaukumu, sastādot par to 

nodošanas – pieņemšanas aktu. 

6.2. Pasūtītājs ir tiesīgs: 

6.2.1. Jebkurā laikā pieprasīt Ģenerāluzņēmējam un saņemt no Ģenerāluzņēmēja rakstisku 
informāciju par Objekta būvniecības procesu, termiņu ievērošanu, problēmām, kas 
Ģenerāluzņēmējam radušās Darbu veikšanas laikā, kā arī jebkādas citas atskaites un 

paskaidrojumus, kas Pasūtītāja ieskatā varētu būt nepieciešami saistībā ar 

Ģenerāluzņēmēja Līgumā paredzēto saistību izpildi un tās pārbaudi. 

6.2.2. Nepieciešamības gadījumā dot norādījumus Ģenerāluzņēmējam sakarā ar Darbu izpildi, 

pamatojoties uz Līgumu un Projekta dokumentāciju.  

6.2.3. Nepieņemt atsevišķus darbus, ja tie veikti nekvalitatīvi vai arī to izpildē nav ievērota 
Projekta dokumentācija, vai pamatoti Pasūtītāja vai tā pārstāvju norādījumi, vai Latvijas 

Republikas normatīvie akti. 

6.2.4. Ierasties Objektā jebkurā laikā, lai veiktu Darbu kontroli vai iepazītos ar Darbu norises 

gaitu. 

6.2.5. Piesaistīt citus uzņēmējus tādu darbu veikšanai, kas neietilpst Darbu sastāvā. Par šādu citu 

uzņēmēju un ekspertu piesaistīšanu Pasūtītājs informē Ģenerāluzņēmēju. 



6.2.6. Nepieciešamības gadījumā Līguma 11.3.punktā noteiktajā kārtībā pagarināt Līguma 
3.1.punktā noteikto Darbu izpildes termiņu, ja Darbu kavējuma iemesls ir pamatots un 

apstākļi radušies neatkarīgi no Ģenerāluzņēmēja. 

6.2.7. Līguma izpildes kontroles ietvaros veikt fotografēšanu un/vai filmēšanu ar mērķi 

konstatēt pārkāpuma esamību Līguma izpildē. 

6.2.8. Organizatorisku un tehnisku jautājumu ātrākai risināšanai, kā arī būvdarbu izpildes 
kontroles veikšanai un paātrināšanai Pasūtītājs nozīmē projektu vadītāju, kas veic izpildīto 

un izpildāmo Darbu, izmantojamo materiālu, konsultāciju un iekārtu kvalitātes pārbaudi, 

kā arī pārbauda to atbilstību Līguma noteikumiem un būvnormatīvu prasībām. 

 

7.  Garantijas. 

7.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem un Objektam ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši, sākot no akta par 
Objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. Garantijas termiņš izmantotajiem materiāliem 
un iekārtām ir noteikts saskaņā ar konkrētā materiāla un iekārtas ražotāja noteikumiem, tomēr materiālu 

un iekārtu garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par Darbu un Objekta garantijas termiņu, kas noteikts 
šajā punktā. Ja Garantijas termiņa laikā atklājas defekti, kuri traucē normālu ekspluatāciju, garantijas 

termiņš vietai, kur konstatēts defekts tiek pagarināts atbilstoši laika periodam, kurā tiek novērsti defekti. 

7.2. Ģenerāluzņēmējam ir pienākums Līguma 7.1.punktā norādītajā garantijas termiņā uz sava rēķina un 
Līgumā noteiktajā kārtībā novērst visus tos bojājumus, kas radušies Ģenerāluzņēmēja vainas dēļ, 

izpildot remontdarbus, tai skaitā slēptos defektus, kas netika konstatēti parakstot darbu nodošanas –

pieņemšanas aktu.  

7.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē defektus, par to rakstveidā tiek paziņots Ģenerāluzņēmējam, 
norādot laiku un vietu, kad Ģenerāluzņēmējam jāierodas uz akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais 
termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defekta 

akta sastādīšanai. 

7.4. Ja Ģenerāluzņēmējs Līguma 7.3.punktā norādītajā termiņā neierodas uz akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir 
tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs Ģenerāluzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots 

Ģenerāluzņēmējam, norādot arī vietu, laiku, kad akts sastādīts. 

7.5. Gadījumā, ja Līguma 7.1.norādītajā termiņā atklājas defekti, kuru esamībā nav vainojams Pasūtītājs, 
Ģenerāluzņēmējam ir pienākums defektus novērst par saviem līdzekļiem, uzsākot darbus ne vēlāk, kā 
3 (trīs) darba dienu laikā pēc akta sastādīšanas dienas. Ja defektu novēršanu nav iespējams uzsākt 3 

(trīs) darba dienu laikā, Puses vienojas par novēršanas termiņu, kuru norāda aktā. 

7.6. Ja Ģenerāluzņēmējs neveic garantijas darbus, Pasūtītājam ir tiesības par saviem līdzekļiem veikt 
garantijas darbus, pieprasot garantijas darbu izdevumu segšanu no bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības, izmantojot Līguma 8.3.punktā noteikto garantijas laika garantiju. 

 

8. Līguma saistību un Garantijas perioda nodrošinājums. 

8.1. Ģenerāluzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas iesniedz Pasūtītājam 
neatsaucamu beznosacījuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu (bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības galvojuma veidā, oriģināls), 10 % apmērā no kopējās Līguma summas, tajā paredzot 

pienākumu izmaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu, ja: 

8.1.1. Ģenerāluzņēmējs nav izpildījis no Līguma izrietošās saistības pilnā apjomā vai kādā daļā; 

8.1.2. Ģenerāluzņēmējs vienpusēji atkāpies no Līguma, izņemot, ja Ģenerāluzņēmējs vienpusēji 

atkāpies no Līguma pirms termiņa Pasūtītāja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ; 

8.1.3. Pasūtītājs izmantojis Līgumā pielīgtās tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pirms 

termiņa Ģenerāluzņēmēja līgumsaistību nepienācīgas izpildes dēļ;  

8.1.4. nepieciešams pilnībā vai daļēji dzēst Ģenerāluzņēmēja saistību neizpildes gadījumā 

nodarītos zaudējumus.  

8.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā no tā izsniegšanas dienas līdz Galīgā darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienai.  



8.3. Ģenerāluzņēmējs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Galīgā pieņemšanas - nodošanas akta 
abpusējas parakstīšanas iesniedz neatsaucamu beznosacījuma garantijas laika garantiju (bankas vai 
apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, oriģināls) vai iemaksā depozītu 5% apmērā no kopējās 
Līguma summas 36 (trīsdesmit sešu)  kalendāro mēnešu laika posmam uz garantijas laiku, tajā paredzot 
pienākumu izmaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu, ja Ģenerāluzņēmējs atbilstoši Līguma noteikumiem 

nenovērš garantijas laikā konstatētos defektus un/vai trūkumus. 

8.4. Garantijas laika garantijai, ja to iesniedz, ir jābūt spēkā no tā izsniegšanas dienas līdz Ģenerāluzņēmēja 
piedāvājumā norādītajam būvdarbu garantijas termiņa beigām atbilstoši Līguma nosacījumiem. Ja 
garantija tiek izsniegta par īsāku termiņu nekā noteiktais, tad Ģenerāluzņēmējam 6 (sešus) mēnešus 

ātrāk par garantijas noteikto termiņu ir jāiesniedz jauna garantijas laika garantija vai jāiemaksā depozīts 

5 % apmērā no kopējās Līguma summas. 

  

9. Pušu atbildība. 

9.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses 
vai tās darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai 

skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā. 

9.2. Ja Ģenerāluzņēmējs savas vainas dēļ nokavē Līguma izpildes termiņu, tas maksā līgumsodu                        
100,00 EUR (simts euro 00 centi) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma 

summas.  

9.3. Ja Pasūtītājs bez atbilstoša tiesiska pamatojuma kavē Līgumā noteikto samaksu, tas maksā kavējuma 

naudu 0,5% apmērā no nesamaksātās daļas, bet ne vairāk kā 10%  no nesamaksātā rēķina summas. 

9.4. Ģenerāluzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000.00 (viens tūkstotis euro un nulle centi), ja 
tiek konstatēts, ka izpildītie darbi neatbilst Objekta tehniskajam projektam un izmaiņas nav saskaņotas 

normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.  

9.5. Ja Ģenerāluzņēmējs nenodrošina būvdarbiem nepieciešamās dokumentācijas (būvdarbu žurnāla, segto 
darbu aktu, u.c.) kārtošanu vai dokumentu, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos par darba 
aizsardzības prasībām, veicot būvdarbus kārtošanu (būvobjektā nodarbināto sarakstu, u.c.), vai 
dokumenti neatrodas būvobjektā, un to ir konstatējis Pasūtītājs, Būvuzraugs vai valsts vai pašvaldību 
institūcija, Ģenerāluzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 200.00 (divi simti euro un nulle centi) 

par katru gadījumu. 

9.6. Ja Ģenerāluzņēmējs neievēro Līguma 5.1.7.punktā minētās prasības, Ģenerāluzņēmējs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu EUR 200.00 (divi simti euro un nulle centi) par katru gadījumu. 

9.7. Ja Ģenerāluzņēmējs nepilda Darbus saskaņā ar Darbu izpildes un naudas plūsmas grafiku                           
vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām, Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu (Līguma 

11.5.punkts). 

9.8. Ja Ģenerāluzņēmējs neveic garantijas darbus noteiktajā termiņā, tad Ģenerāluzņēmējs samaksā 

Pasūtītājam līgumsodu EUR 300.00 (trīs simti euro un nulle centi) apmērā par katru gadījumu.  

9.9. Reizi mēnesī, pieņemot Darbus, Pasūtītājs konstatē Darbu izpildes atbilstību precizētajam Būvdarbu 
izpildes un naudas plūsmas grafikam Objektā. Ja neizpilde naudas izteiksmē no Būvdarbu izpildes un 
naudas plūsmas grafikā paredzētās darbu uzsākšanas līdz konkrētajam mēnesim (ieskaitot) ir vairāk par 
20% (divdesmit procentiem), Ģenerāluzņēmējs maksā līgumsodu EUR 200.00 (divi simti euro un nulle 

centi). 

9.10. Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Ģenerāluzņēmēju un Pasūtītāju no saistību izpildes. 

9.11. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, nokavējuma procentu vai līgumsoda samaksai, ja Līguma 

izpilde ir nokavēta vai Līgums nav ticis pienācīgi izpildīts nepārvaramas varas apstākļu gadījumā. Šā 
punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumu, kad nepārvarama vara ir iestājusies jau pēc tam, kad 

attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi. 

9.12. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, kurš nevarēja tikt paredzēts un 
kuru attiecīgā Puse nevar iespaidot, un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par 

šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt pienācīgu Līguma izpildi, 

piemēram, kari, dabas katastrofas. 



9.13. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puse, kura nevar veikt Līguma izpildi, nekavējoties, bet ne 
vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīgo apstākļu iestāšanās brīža, rakstiski paziņo otrai Pusei par 
šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses 
turpina pildīt Līguma saistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 
Attiecībā uz pārējām Līguma saistībām to izpildes laiks tiek pagarināts par laika periodu, kas 

nepārsniedz termiņu, kādā darbojās nepārvaramas varas apstākļi. 

9.14. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 3 (trim) kalendārajiem 
mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības pārtraukt 
Līgumu, nosūtot rakstisko paziņojumu otrai Pusei un nodrošinot veikto darbu pieņemšanu – 

nodošanu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.  

9.15. Ja kāda no Pusēm ir tiesīga un vēlas prasīt no otras Puses līgumsoda samaksu, tā iesniedz otrai Pusei 
attiecīgu rēķinu par līgumsoda summu, kas apmaksājams 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rēķina 
saņemšanas. Ja rēķins netiek apmaksāts rēķinā norādītajā termiņā, tiesīgā Puse var ieturēt līgumsoda 
summu no jebkādiem maksājumiem, kas saistībā ar Līgumsoda izpildi Pusei būtu jāveic par labu 

otrai Pusei. 

 

10. Konfidencialitāte. 

10.1. Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, kas iegūta no otras Puses Līguma darbības laikā. 
Par konfidenciālu informāciju Līguma izpratnē tiek uzskatīta visa veida informācija, kura saistīta ar 
Līguma izpildi, tai skaitā personu dati, komercnoslēpums, jebkura rakstiska, mutiska, elektroniski 
uzglabāta vai jebkura cita veida informācija. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, 
ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas, 

kurām uz to ir likumīgas tiesības un kura ir bijusi iepriekš vai konfidenciāls informācijas nodošanas 

brīdi publiski zināma. 

10.2. Puses ir atbildīgas par savu Līguma izpildē iesaistīto darbinieku personas datu apstrādes tiesiskā 
pamata nodrošināšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses 
iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar 

mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības šādu datu 
apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu 

aizsardzības regula) prasības. 

10.3. Puses nodrošina Līguma ietvaros saņemto personas datu izmantošanu tikai Līguma izpildei un 
neizpauž tos trešajām personām bez iepriekšējas otras Puses piekrišanas, izņemot gadījumus, kad 
personu datus pieprasa kompetenta institūcija vai amatpersona normatīvajos aktos paredzētajos 

gadījumos. 

10.4. Ģenerāluzņēmējs ievieš attiecīgas tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas 
nepieciešami personas datu apstrādes drošībai un apņemas pārskatīt esošās prasības atbilstoši 
personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem, kā arī sadarbojas ar Pasūtītāju 
gadījumā, ja informāciju par personas datu apstrādi Pasūtītājam ir pieprasījušas uzraudzības iestādes 

vai datu subjekts. 

10.5. Ģenerāluzņēmējs iekļauj līgumā vai citā saistošā dokumentā ar Ģenerāluzņēmēja nodarbinātajām 
personām saņemtās informācijas un personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, 
nosakot nodarbināto pienākumu bez atsevišķas Ģenerāluzņēmēja atļaujas neapstrādāt, neizmantot un 
neizpaust apstrādājamo informāciju un personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību 

ievērošanas uzraudzību. 

11. Līguma spēkā esamība, grozījumi un izbeigšana. 

11.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī. 

11.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir pienācīgi izpildījušas visas savas Līgumā paredzētās 

saistības, vai līdz brīdim, kad Līgums saskaņā ar tā noteikumiem tiek izbeigts. 

11.3. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc abpusējas parakstīšanas 

kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  



11.4. Pasūtītājam ir tiesības, saskaņojot ar Ģenerāluzņēmēju, samazināt vai palielināt Līguma apjomu 15% 
(piecpadsmit procentu) robežās no Līguma 2.1. punktā noteiktās kopējās Līguma summas, nemainot 
vienību izcenojumus. Tāpat Pasūtītājam ir tiesības, saskaņojot ar Ģenerāluzņēmēju, mainīt Līgumā un 
projektā norādītās iekārtas ar citām, attiecīgi mainot vienību izcenojumu. Šādos gadījumos Pusēm 

jāizdara Līgumā nepieciešamās izmaiņas Līguma 11.3.punkta kārtībā. 

11.5. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: 

11.5.1. Projekta dokumentācijā tiek atklātas neprecizitātes vai ir radusies nepieciešamība iekļaut 

papildus Darbus, kas ir tehnoloģiski nepieciešami Objekta īstenošanai; 

11.5.2. būvdarbu laikā tiek konstatēti apstākļi vai tiek konstatēts, ka nepieciešami papildus darbu 
apjomi, kurus pirms būvniecības uzsākšanas nebija iespējams konstatēt vizuālās apskates 

laikā. Šādu papildu darbu apjomu izmaksas sedz Ģenerāluzņēmējs. 

11.5.3. Projekta dokumentācijā ir paredzēti darbi, kas nav iekļauti darbu apjomos, taču būvdarbu 

laikā tos nolemts īstenot;  

11.5.4. dabas katastrofu rezultātā ir nodarīti bojājumi objektam, kā rezultātā nepieciešams iekļaut 

papildus darbu apjomus zaudējumu novēršanai; 

11.5.5. iepriekš plānoto, novecojušo materiālu un tehnoloģisko risinājumu aizstāšana ar jauniem, 

tādējādi, sasniedzot kvalitatīvāku darba rezultātu, kā rezultātā ir radies sadārdzinājums. 

11.6. Visi papildus darbi ir obligāti saskaņojami ar Autoruzraugu un visas būtiskās izmaiņas ir saskaņojamas 

attiecīgajā būvvaldē. 

11.7. Līgums var tik izbeigts ar savstarpēji rakstisku Pušu vienošanos vai citādi saskaņā ar Latvijas 

republikas normatīvajiem aktiem.  

11.8. Pasūtītājs var ar rakstisku paziņojumu Ģenerāluzņēmējam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes:  

11.8.1. ja Ģenerāluzņēmējs 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā termiņa nav uzsācis Darbu 

izpildi vai netiek pildīts Darbs vispār;  

11.8.2. ja Ģenerāluzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā nav iesniedzis civiltiesiskās 

apdrošināšanas polisi; 

11.8.3. ja pret Ģenerāluzņēmēju tiesā ir iesniegts prasības pieteikums par atzīšanu par maksātnespējīgu 

vai par zaudējumu vai parāda piedziņu tādos apmēros, ka tas var būtiski ietekmēt 

Ģenerāluzņēmēja finansiālo stāvokli, vai ir uzsākta Ģenerāluzņēmēja likvidācija. 

11.9. Līguma 11.8. punktā minētā Līguma pārtraukšana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu 

atlīdzību vai līgumsodu. 

11.10. Ģenerāluzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma paziņojot 30 (trīsdesmit) dienas 
iepriekš par to Pasūtītājam, ja veicamie darbi vai darbu daļa ir pieņemti bez pretenzijām, bet Pasūtītājs 
nepilda ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem maksājuma saistības. Minēto apstākļu iestāšanās gadījumā 
Pasūtītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojumā norādītās Līguma izbeigšanas 

dienas samaksāt Ģenerāluzņēmējam noteikto atlīdzību par veiktajiem darbiem un noteikto līgumsodu. 

11.11. Līguma izbeigšanas gadījumā Ģenerāluzņēmējs nekavējoties nodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, 
kura ir attiecināma uz Objektu, kā arī nodod Pasūtītājam Objektu, pabeigtos Darbus, sastādot atsevišķu 
aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs Objektu, Darbus pieņem tādā apjomā, 
kādā tie ir pabeigti, atbilst Līguma noteikumiem, ir kvalitatīvi, un kurus Pasūtītājs var turpmāk 
izmantot, kā arī samaksā par pieņemto Objektu, Darbiem saskaņā ar pieņemšanas aktu 15 (piecpadsmit) 

dienu laikā, skaitot no akta abpusējas parakstīšanas dienas, atskaitot no šīs summas Pasūtītājam 
pienākošos līgumsodus. Minētā pieņemšana tiek noformēta ar Pušu parakstītu darbu pieņemšanas – 
nodošanas aktu. Ja Objekts netiek nodots Pasūtītājam piecu dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas, 
tad Ģenerāluzņēmējs maksā līgumsodu 0,5 % no kopējās Līguma summas par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk kā 10 % no kopējās Līguma summas. 

11.12. Līguma izbeigšanas gadījumā Ģenerāluzņēmējs nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktajā termiņā 
pārtrauc visus Darbus, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā 
stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, satīra (sakārto) būvlaukumu, nodod Pasūtītājam uz 
Objektu attiecināmos dokumentus un pašu Objektu, nodrošina, lai Ģenerāluzņēmēja personāls un 

apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 



 

12. Strīdu atrisināšanas kārtība. 

12.1. Visi strīdi, domstarpības un jebkura rakstura jautājumi, kas rodas starp Pasūtītāju un 
Ģenerāluzņēmēju, kā arī jebkuri strīdi, kas iziet no Līguma satura vai secinājumiem, vai strīdiem, 
kas saistīti ap līgumslēdzējpušu pienākumiem un atbildību, tiek risināti pārrunu ceļā, ja nepieciešams, 

papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

12.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, Puses to risina Baltijas starptautiskajā 
šķīrējtiesā saskaņā ar tās reglamentu, latviešu valodā, viena šķīrējtiesneša sastāvā, vai Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā - tiesā, pēc prasītāja izvēles. 

 

13. Saistību tiesību pārņemšana. 

13.1. Puses vienojas, ka šajā Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 

iespējami, ja: 

13.1.1. abas Puses pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski 

vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

13.1.2. 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@lvm.lv (gadījumā, ja 
Puse, kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir Ģenerāluzņēmējs), e-pasts (gadījumā, ja Puse, 
kuras saistību tiesības tiek pārņemtas ir Pasūtītājs un 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstiski 
informēt otru līgumslēdzējpusi par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību 

tiesību pārņēmēju. 

 

14. Apakšuzņēmēji/ personāls. 

14.1. Pirms Darbu uzsākšanas Būvlaukumā Ģenerāluzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Būvlaukumā 

nodarbinātā Ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēju personāla, kā arī apakšuzņēmēju sarakstu. 

14.2. Pēc Līguma noslēgšanas Ģenerāluzņēmēja (pretendenta) Iepirkumam iesniegtajā kvalifikācijas 

informācijā norādītā Ģenerāluzņēmēja (pretendenta) pieteiktā(-o) apakšuzņēmēja(-u) un/vai 
personāla nomaiņa (attiecas arī uz jauna personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 

ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus) notiek pēc šādas kārtības: 

14.2.1. Ģenerāluzņēmējs (pretendents) sagatavo un iesniedz Pasūtītājam iesniegumu, ar kuru lūdz 
Pasūtītājam atļauju nomainīt apakšuzņēmēju(-us) un/vai personālu, kas ir iesaistīts(-i) 

Līguma izpildē. Kopā ar iesniegumu, ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktās prasības 
attiecībā uz Līguma izpildē iesaistītā personāla un/vai                                                   
apakšuzņēmēju nomaiņu, Ģenerāluzņēmējs (pretendents) iesniedz Pasūtītājam visus 
lēmuma par personāla un/vai apakšuzņēmēja(-u) nomaiņu pieņemšanai nepieciešamos 

dokumentus; 

14.2.2. Pasūtītājs, izvērtējot no Ģenerāluzņēmēja (pretendenta) saņemto lūgumu nomainīt 

Līguma izpildē iesaistīto personālu un/vai apakšuzņēmēju, pārbauda: 

14.2.2.1. vai Ģenerāluzņēmēja (pretendenta) piedāvātais personāls un/vai 
apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma nolikuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 

Ģenerāluzņēmēja (pretendenta) personālu un/vai apakšuzņēmēju; 
14.2.2.2. piedāvātajam apakšuzņēmējam un/vai personālam ir vismaz tāda pati 

kvalifikācija, uz kādu iepirkuma izraudzītais Ģenerāluzņēmējs (pretendents) 

atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma noteiktajām prasībām; 

14.2.2.3. vai piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajiem 

Ģenerāluzņēmēju (pretendentu) izslēgšanas nosacījumiem. 

14.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā Ģenerāluzņēmēja (pretendenta) 
Līguma izpildē iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēja(-u) nomaiņu (attiecas arī uz jauna personāla 
un apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus) ne 
vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 



nepieciešami šāda lēmuma pieņemšanai.  

14.4. Apakšuzņēmēju pieaicināšana neatbrīvo Ģenerāluzņēmēju no atbildības par Līguma                                 

izpildi kopumā vai kādā no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un                           

saistības.  

14.5. Ģenerāluzņēmējam pēc Pasūtītāja motivētas prasības ir pienākums mainīt apakšuzņēmēju. 

 

15. Citi noteikumi. 

15.1. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas 

normatīvie akti. 

15.2. Fakts, ka kāds no Līguma noteikumiem izrādās daļēji vai pilnīgi spēkā neesošs vai nav izpildāms, 
vai nav iekļauts Līgumā, lai gan to paredz vai paredzēs normatīvie akti, vai ir neatbilstošs spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem, nav uzskatāms par šķērsli pārējā Līguma spēkā esamībai un nav 

pamats Līguma izbeigšanai. Puses apņemas izdarīt grozījumus Līgumā, aizstājot tajā ietvertos 
normatīviem aktiem neatbilstošos Līguma noteikumus ar normatīvajiem aktiem atbilstošiem 

noteikumiem. 

15.3. Jebkāds paziņojums, pieprasījums vai informācija, kas sniedzama vai pieprasāma, vai atļauta saskaņā 
ar Līgumu, nododama rakstveidā un vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un tādā gadījumā 

uzskatāma par nodotu nosūtot uz Līgumā Pušu norādīto juridisko adresi un/vai e-pastu. 

15.4. Par savu rekvizītu maiņu, Pusei jāinformē otra Puse vienas nedēļas laikā no rekvizītu maiņas dienas. 

15.5. Līgums sastāv no 25 (divdesmit piecām) lapām Līguma teksta un pielikumiem, un tas ir parakstīts 

divos eksemplāros, pa vienam katrai no Pusēm. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 

15.6. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: 

15.6.1. Projekta dokumentācija (1.pielikums); 

15.6.2. Tāme (2.pielikums); 

15.6.3. Darbu izpildes un naudas plūsmas grafiks (3.pielikums); 

15.6.4. Līgumpartnera rīcības kodekss (4.pielikums). 
 

16. Pušu rekvizīti 

Pasūtītājs Ģenerāluzņēmējs 

AS “Latvijas valsts meži” 

Vaiņodes iela 1, Rīgā, LV 1004 

PVN maksātāja Nr. LV40003466281 

________ 
 
 

SIA "BIERENS BŪVE" 

Brīvības iela 10B - 10, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 

Bankas rekvizīti: 

________  

 


