LĪGUMS Nr. 5-38.3/2021/192
par būvuzraudzību
Bauskas novada Vecumnieku pagastā
Līguma datums ir pēdējā pievienotā
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums
Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr. 90009115957, adrese: Rīgas iela 29,
Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933, kā vārdā saskaņā ar
Vecumnieku novada domes nolikumu rīkojas izpilddirektore Aiga Saldābola (turpmāk –
Pasūtītājs), no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”RS Būvnieks”, reģistrācijas
Nr. 43603030500, juridiskā adrese: Zirgu iela 12-65, Jelgava, LV-3001, kā vārdā saskaņā
ar statūtiem un ierakstiem Latvijas Republikas komercreģistrā rīkojas valdes loceklis Raivo
Soks (turpmāk – Pasūtītājs), no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties
uz Vecumnieku novada domes rīkotā iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojums
būvdarbiem „Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve”, iepirkuma identifikācijas
Nr. VND 2018/19, rezultātiem un Pretendenta iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu
(turpmāk - Līgums):

1.1.

1.2.

2.1.
2.2.

2.3.

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt būvuzraudzību būvdarbiem
„Vecumnieku vidusskolas ēkas pārbūve” (turpmāk – darbs vai Objekts) saskaņā
ar būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, Objekta būvprojektu, šī
Līguma noteikumiem un citām Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām.
Līguma 1.1. punktā noteiktos būvdarbus objektā „Vecumnieku vidusskolas ēkas
pārbūve”, pamatojoties uz 30.06.2021. būvdarbu līgumu Nr. 5-38.1/2021/1, veic
personu apvienība “Kvintets M un REMCE”, kas sastāv no SIA „Kvintets M”
(reģistrācijas Nr.43603027515, juridiskā adrese: "Rumbas", Rītausmas, Īslīces pag.,
Bauskas nov., LV-3901) un SIA „REMCE” (reģistrācijas Nr.40003542778, juridiskā
adrese: Gaismas iela 2 - 29, Stūnīši, Olaines pag., Olaines nov., LV-2127), kā vārdā
rīkojas SIA „Kvintets M” (reģistrācijas Nr.43603027515, juridiskā adrese:
"Rumbas", Rītausmas, Īslīces pag., Bauskas nov., LV-3901) (turpmāk –
Būvuzņēmējs).
2.
Līguma darbības laiks
Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir Pusēm saistošs līdz šajā Līgumā
Pusēm noteikto saistību pilnīgai izpildei.
Izpildītājs darbu, kas norādīts Līguma 1.1.punktā, sāk veikt Līguma spēkā stāšanās
dienā un būvuzraudzību veic līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta
parakstīšanas un Objekta nodošanas ekspluatācijā brīdim.
Plānotais būvdarbu izpildes termiņš Objektā ir 24 mēneši no būvdarbu Līguma
noslēgšanas dienas, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, ja tāds tiks noteikts.
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.
Līguma summa un maksāšanas kārtība
Līguma summa par Līgumā noteiktā darba izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un
citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta 41500 EUR (četrdesmit
viens tūkstotis pieci simti euro) un PVN. PVN tiek maksāts normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā un apmērā.
Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām vairākos maksājumos, Līguma
3.1. punktā minēto līguma summu proporcionāli sadalot pa mēnešiem atbilstoši
līguma 2.3. punktā noteiktajam darba izpildes termiņam. Kārtējais maksājums tiek
veikts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc ikmēneša darba atskaites un atbilstoša rēķina
saņemšanas no Izpildītāja. Pēc Izpildītāja izvēles rēķinu var iesniegt un apmaksu
veikt arī vienu reizi 3 mēnešos.
Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc
Būvdarbu galīgās pieņemšanas saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem, Darba
pieņemšanas- nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina
saņemšanas no Izpildītāja. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 30 %
(trīsdesmit procentiem) no Līguma 3.1. punktā minētās līguma summas.
Izpildītājs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt ikmēnēša
rēķinu apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa
ir sasniegusi 70 % (septiņdesmit procentus) no Līguma 3.1. punktā noteiktās līguma
summas. Izpildītājs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot līguma 7.3. punktā minēto
līgumsodu vai celt jebkādas citas pretenzijas.
Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu ir veicis savā
bankā.
Izpildītājs par izpildīto darbu 15 (piecpadsmit) dienu laikā sagatavo un iesniedz
Pasūtītājam apstiprināšanai pieņemšanas–nodošanas aktu. Pasūtītājs ne vēlāk kā 5
(piecu) darbdienu laikā pēc Darba pieņemšanas–nodošanas akta saņemšanas to
apstiprina vai sniedz rakstveidā savus motivētus iebildumus to apstiprināt. Pēc
trūkumu novēršanas Pasūtītājs atkārtoti pārbauda darba atbilstību Līgumam un veic
atkārtotu darba pieņemšanu Līgumā noteiktajā kārtībā. Termiņš trūkumu novēršanai
nevar būt garāks par 5 (piecām) darba dienām.

4.Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. Izpildītājs būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai ar Pasūtītāju saskaņotus
sertificētos speciālistus, to maiņu Izpildītājs drīkst veikt tikai ar Pasūtītāja rakstisku
atļauju. Izpildītājs nodrošina, ka būvuzraudzības izpildē iesaistīto speciālistu
kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu Līguma darbības laiku.
Speciālistu saraksts Līguma 1.pielikumā.
4.2. Izpildītājam nekavējoties ir jānomaina ikviens būvuzraudzības izpildē iesaistīts
sertificēts speciālists, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem
iemesliem:
4.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;
4.2.2. nekompetenci vai nolaidību;
4.2.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
4.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides
aizsardzībai.
4.3. Izpildītājam ir pienākums:
4.3.1. iesniegt Pasūtītājam vienu būvuzrauga saistību raksta eksemplāru 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas;
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4.3.2. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt Pasūtītājam
atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502
„Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības
obligāto apdrošināšanu”;
4.3.3. uzraudzīt būvdarbu atbilstību Objektā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam, tai skaitā,
bet ne tikai, apsekot Objektu vismaz 2 (divas) reizes nedēļā, pārbaudīt būvdarbu
tehnoloģisko procesu secības un kvalitātes atbilstību Latvijas būvnormatīvu
prasībām un būvprojektam, kā arī būvdarbos izmantojamo materiālu,
konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu ražotāju deklarācijas, sertifikātus,
testēšanas pārskatus un to atbilstību būvprojektam;
4.3.4. piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās
sanāksmēs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes,
saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus;
4.3.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas ietekmē
darba izpildi (kvalitāti, noteikto darbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši
Būvuzņēmēja darbu izpildes grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes
no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvdarbu līguma vai ja netiek ievērotas
Latvijas būvnormatīvu vai citi Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu,
kas regulē būvdarbu veikšanu, prasības, piemēram, normatīvo aktu prasības
darba aizsardzības un drošības jomā;
4.3.6. veikt būvlaukuma apskati (dokumentējot to fotogrāfijās), kā arī sagatavot
ziņojumus un iesniegt tos Pasūtītājam. Apskates veikšanas un ziņojumu
iesniegšanas kārtību Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju;
4.3.7. aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta būvprojekta izpildes
dalībniekiem. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas
nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu
palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu;
4.3.8. 5 (piecu) darbdienu laikā no Būvuzņēmēja ikmēneša darbu izpildes akta
(atskaites) saņemšanas brīža to izskatīt un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot
nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprināt aktu;
4.3.9. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto
dokumentāciju;
4.3.10. ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iesniegto
informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir
tiesīgs izmantot tikai šajā Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas
šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, izņemot valsts
tiesībsargājošām institūcijām saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4.3.11. sagatavot un iesniegt Pasūtītājam būvuzraudzības darba pieņemšanasnodošanas aktu.
4.4. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā
spēkā esoši normatīvie akti.
4.5. Izpildītājam ir tiesības:
4.5.1. saņemt samaksu par padarītajiem darbiem Līguma 3.sadaļā noteiktā kārtībā.
4.5.2. pieprasīt no Pasūtītāja un Galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta
dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu
pārskatu par būvdarbu gaitu;
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4.5.3. saskaņojot ar Pasūtītāju, pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu
atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību
būvprojektam;
4.5.4. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas
būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās
prasības, saskaņojot ar Pasūtītāju, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek
novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi pasūtītājam, būvvaldei, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu
rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
4.5.5. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja
būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu
pārkāpumi;
4.5.6. izbeigt Līgumu vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski
par to informēt Vecumnieku novadu apkalpojošo būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa
veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem
aktiem.
4.6. Izpildītājs ir atbildīgs par:
4.6.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Latvijas Republikas
normatīvajiem aktiem un noslēgtajam Līgumam.
4.6.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un
tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;
4.6.3. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.6.4. Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem
zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, veicot šajā Līgumā noteikto
būvuzraudzību, un kurus Izpildītājs apmaksā no saviem līdzekļiem.
4.6.5. ja Izpildītājs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un
ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Izpildītāja
un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Latvijas
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.6.6. Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas
radies Izpildītāja vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā darbu
izpildes laikā.
4.6.7. informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas
sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam Līguma 3.1. punktā noteikto summu
saskaņā ar šajā Līgumā noteikto samaksas kārtību.
5.2. Pirms šī Līguma 1.1. punktā noteikto būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas
iepazīstināt Izpildītāju ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī
dokumentāciju, kas attiecināma uz būvuzraudzības darbu veikšanu.
5.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darbadienu laikā pēc Līguma 4.3.11.apakšpunktā noteiktā
pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz
Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt darbus.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pie izpildīto darbu pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto
saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību būvprojektam, ja nepieciešams,
pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs
nepieņemt izpildītos darbus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst
Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā
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Pasūtītājs Līguma 5.3. punktā noteiktajā kārtībā paziņo Izpildītājam par atteikumu
pieņemt darbus.
5.5. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību, kuri Pasūtītājam
radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot Līgumā noteikto
būvuzraudzību.
5.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā rēķina par
paveiktajiem darbiem Līguma 7.punktā norādīto līgumsodu.
6.Līguma grozīšana un izbeigšana
6.1. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar
Līguma izpildi un darbību, veicamas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā vai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā
pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses.
6.2.Ja, sākot no Izpildītāja piedāvājuma iesniegšanas dienas, ir stājušies spēkā tādi
normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina darba izmaksas un kuru ietekme
uz izmaksām ir precīzi nosakāma, un, ja ir veikts iepriekšējs brīdinājums, tad pēc abu
Pušu savstarpējas vienošanās tiek grozītas nolīgtās izmaksas. Šādi grozījumi tiek
uzskatīti par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas
1.punkta kārtībā.
6.3.Darba apjoms (Līguma summa) drīkst samazināties atbilstoši faktiski nepieciešamajam
darbam veikšanas vietā.
6.4. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai
šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.5.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic
darbus neatbilstoši Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem,
kas regulē būvuzraudzības veikšanu. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos
zaudējumus. Līgums uzskatāms par izbeigtu 6. (sestajā) dienā pēc Pasūtītāja
paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītā vēstule vai vēstule, kas parakstīta ar
elektronisko parakstu un satur laika zīmogu) izsūtīšanas dienas.
6.6.Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiek izbeigts Būvdarbu līgums.
Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus. Līgums uzskatāms par
izbeigtu 6. (sestajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītā
vēstule vai vēstule, kas parakstīta ar elektronisko parakstu un satur laika zīmogu)
izsūtīšanas dienas.
6.7.Ja Būvdarbu līgums tiek pārtraukts pirms darbu pabeigšanas un faktiskais būvdarbu
laiks ir mazāks par Līguma 2.3.punktā minēto laiku, Pasūtītājs samaksā gabalsummu
proporcionāli faktiski nostrādātajam laikam un Puses vienojas par papildu samaksu
atbilstoši faktiskajiem pierādāmiem Izpildītāja izdevumiem.
6.8. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā Līguma
saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei,
tad Pusei, kura vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas
tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā Puse nevar
ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) .
6.9. Gadījumā, ja Līgumu vienpusēji izbeidz Izpildītājs (izņemot gadījumus, kurus tas
nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tad
Izpildītājs maksā Pasūtītājam papildus zaudējumiem arī līgumsodu 10% apmērā no
Līguma 3.1. punktā noteiktās līguma summas.
6.10. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.
6.11. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir
otras Puses vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.Līgumsods
Ja Pasūtītājs konstatē Objekta būvdarbu kvalitātes neatbilstības projekta
dokumentācijai, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam līgumsodu 0,2% apmērā
no Līguma 3.1. punktā noteiktās līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu,
līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma
summas.
Ja Izpildītājs kavē Līguma noteikto darbu izpildes aktu izskatīšanu, apstiprināšanu un
iesniegšanu Pasūtītājam, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt
līgumsodu 0,1% apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto izpildīto darbu summas par katru
nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.
Ja Pasūtītājs kavē samaksu par veiktajiem darbiem, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt
Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās summas
(bez PVN) par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās
summas.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju un Pasūtītāju no saistību izpildes.

8. Apakšuzņēmēji un personāla nomaiņa
8.1. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla nomaiņu, kā arī
papildu personāla iesaistīšanu līguma izpildē, izņemot Līgumā norādīto personālu,
kuru var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu
8.2. Apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās
iepirkuma līguma vērtības, atļauts nomainīt vai no jauna piesaistīt, iesniedzot
iepirkuma nolikumā norādītos dokumentus.
8.3. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai
apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, pēc Līguma
noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ja tas atbilst
iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.
8.4. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par
apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. šī Līguma
noteikumu ievērošanu.
8.5. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem
apakšuzņēmējiem, t.sk. arī Izpildītāja maksātnespējas procesa gadījumā. Pasūtītājs
nenes nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par Izpildītāja savlaicīgi, vai vispār
neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.
9.Strīdu izskatīšana
Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar tā pārkāpšanu,
izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, Pusēm savstarpēji
vienojoties, bet ja Puses nevar vienoties – strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai
tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
10.Citi noteikumi
10.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz darbu
izpildi ir Aiga Saldābola, tālrunis: 28705298; e-pasts aiga.saldabola@vecumnieki.lv.
10.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz
darbu izpildi ir Izpildītāja valdes loceklis Raivo Soks, tālrunis: 29279507, e-pasts:
raivo.soks@inbox.lvmailto:normunds.ozolins@saldus.lv.
10.4. Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to attiecīgiem
tiesību un saistību pārņēmējiem.
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10.5. Pušu pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par ikmēneša
būvuzraudzības darbu atskaites un galīgā darba pieņemšanas – nodošanas akta
noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu,
apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.
10.6. Šim Līgumam ir šādas neatņemamas sastāvdaļas (pielikumi) – speciālistu saraksts
(1.pielikums), būvdarbu izpildes grafiks (2.pielikums) un būvprojekts, tajā skaitā
būvdarbu apjomi (no Līguma atsevišķa, bet neatņemama sastāvdaļa).
10.7. Līgums kopā ar pielikumiem parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika
zīmogu. Līguma noslēgšanas datums ir pēdējā laika zīmoga pievienošanas datums.
Abpusēji elektroniski parakstīts Līgums glabājas pie abām Pusēm.
11.Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Pasūtītājs
Izpildītājs
Vecumnieku novada dome
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”RS
Reģistrācijas Nr. 90009115957
Būvnieks”
PVN reģistrācijas Nr. LV90009115957
Reģistrācijas Nr. 43603030500
Juridiskā adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, PVN reģistrācijas Nr. LV43603030500
Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, Juridiskā adrese: Zirgu iela 12-65, Jelgava,
LV-3933
LV-3001
Banka: AS Swedabank
Banka: AS “SEB banka”
Kods: HABALV22
Kods: UNLALV2X
Konts: LV54HABA0551 0258 2248 2
Konts: LV30UNLA0050009982775
(paraksts)

A.Saldābola

(paraksts)

R.Soks
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