
 

Līgums Nr.________________ 

 

Bauskā                            2017.gada ____. jūlijā 

 

SIA Bauskas ūdens, reģ. Nr. 43603011586, adrese: –Biržu iela 8a, Bauska, 

Bauskas novads, tās Valdes locekļa  Imanta Svētiņa  personā, kas darbojas saskaņā ar 

sabiedrības statūtiem, turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un 

 _________________ reģistrācijas numurs LV_______________, juridiskā adrese: 

__________________________________, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk 

tekstā- „Izpildītājs”, kura vārdā amata pilnvaru robežās rīkojas tās valdes loceklis 

________________________________-, no otras puses, abas līgumslēdzējas puses kopā 

un katra atsevišķi turpmāk šai līguma tekstā –„Puses”, noslēdz šo līgumu, turpmāk tekstā- 

Līgums, vienojoties par sekojošo: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1.Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt būvprojektus  

„Ūdenssaimniecības attīstība Bauskā III kārta” atbilstoši iepirkuma un tehnisko 

specifikāciju prasībām , turpmāk tekstā - Projekts. 

1.2.Veikts Projekta autoruzraudzību to realizācijas(būvdarbu) laikā.  
  

1.3.Pasūtītājs par savu pilnvaroto pārstāvi ieceļ tehnisko direktoru Arni Birzmali, 

Izpildītājs par savu Projekta vadītāju ieceļ ________________________, kuri būs 

atbildīgi par Līguma izpildes organizēšanu un saskaņošanu. 

 

2. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU 

 

2.1.Projekta dokumentācija izstrādājama saskaņā(sagrupētas pēc svarīguma un 

prioritātes sākot no austākas prioritātes un beidzot ar zemākas prioritātes prasībām. :  

 Latvijas republikas likumdošanu, 

 Noslēgtā līguma prasībām 

 Tehnisko specifikāciju prasībām(pielikums Nr.1), 

 Līguma laika grafiku (pielikums Nr.2) 

 Iepirkuma nolikuma prasībām (pielikums Nr.3),  

 Iesniegto piedāvājumu (pielikums Nr.4). 

 

2.2.Projekta risinājumiem jāatbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu un kompetento 

iestāžu likumīgajām prasībām. 

 

3. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI 

3.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar šādiem dokumentiem, kas 

nepieciešami Projekta sagatavošanai, un nodod Izpildītājam:  

 -  Tehnisko specifikāciju projektēšanai (pielikums Nr.1) 

   3.2. Pasūtītājs pēc Izpildītāja norādītajiem kadastra numuriem apzina iespējamos 

projektā iesaistītos zemju īpašniekus un informē Izpildītāju par projekta 

iesaistītajiem zemju īpašniekiem. Īpašnieku apzināšana tiek veikta desmit darba  

dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas Pasūtītāja e-pastā info@bauskasudens.lv 

un sagatavotā informācija tiek nosūtīta uz Izpildītāja  e-pastu __________________.   



   3.3. Sarunas un vienošanās slēgšanas  ar  projektā iesaistīto zemju īpašniekiem veic 

Pasūtītājs balstoties uz Izpildītāja sagatavotajiem tehniskajiem dokumentiem.  

 3.4. Gadījumā ja Būvprojektam projektēšanas prasību izpildei nepieciešama 

būvekspertīze, tad šādu būvekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai 

organizē un apmaksā Pasūtītājs.  

3.4. Pasūtītājs apņemas pieņemt un apmaksāt sagatavoto Projektu saskaņā ar Līguma 

noteikumiem. 

 

4. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI 

4.1. Sagatavot un nodot Pasūtītājam Projektu atrunātajā Līguma termiņā. 

4.2. Sadarbībā ar Pasūtītāju veikt nepieciešamās dokumentācijas izstrādi būvatļaujas 

saņemšanai un projektēšanas kritēriju noskaidrošanai.  

4.2. Veikt Projekta tehnisko noteikumu saņemšanu un Projekta dokumentācijas 

saskaņošanu atbilstošā kārtībā, kura noteikta normatīvajos aktos. 

4.3. Izpildītājs atbild par Projekta atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošajām 

normām un noteikumiem. 

4.4. Projekta dokumentācijā konstatētās nepilnības Izpildītājs novērš uz sava rēķina 

saskaņā ar atrunātajiem termiņiem, kuri katrā šādā gadījumā nedrīkst pārsniegt 10 

(desmit) darba dienas. 

4.5. Izpildītājs apņemas neizpaust no Pasūtītāja saņemto informāciju neatkarīgi no tā, 

vai tas Pasūtītājam varētu nodarīt ekonomisku vai morālu zaudējumu. 

 4.6. Izpildītājs apzina kadastra numurus zemju īpašumiem, kuri varētu būt iesaistīti 

Projekta realizācijā un nodod tos pasūtītājam zemju īpašnieku noskaidrošanai.   

4.7.  Izpildītājs pēc pasūtītāja sniegtās informācijas un atbilstoši tehniskajiem 

risinājumiem sagatavo sarunu veikšanai un risinājumu skaņošanai nepieciešamo 

dokumentāciju un  nepieciešamības gadījumā, pēc Pasūtītāja lūguma, piedalās 

sarunās ar iesaistīto zemju īpašniekiem lai skaidrotu  tehniskos risinājumus. 

 

5.  LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

    5.1. Pasūtītājs par Projekta izstrādi un nodošanu samaksā Izpildītājam līgumcenu 

euro _______________ (________________________________ eiro un ____ centi ) 

bez 21% PVN, kas ir euro ____________(__________________________eiro un 

___ centi), kas veido kopējo summu euro ___________ 

(________________________________  eiro un ______centi).    

(Līgumcena sīkāk tiek aprakstīta pielikumā Nr.2) 

5.2. Visas izmaksas(izņemot šī līguma p3.4 atrunātās), kuras saistītas ar Projekta 

izstrādi un saskaņošanu, sedz Izpildītājs. 

5.3. Līgumcenas apmaksa tiek veikta pa daļām sekojošos apmēros un kārtībā: 

5.3.1. Izpildītājam tiek izmaksāts avansa maksājums 20% apmērā no projektēšanas  

līgumcenas 

5.3.2. Izpildītājam tiek izmaksāts avansa maksājums 15% apmērā no projektēšanas 

darbu līgumcenas pēc projekta skiču izstrādes un būvatļaujas saņemšanas ar būvvaldes 

noteiktiem projektēšanas nosacījumiem.  

5.3.3. Pārējā projektēšanas līgumcenas nomaksa (iepriekš proporcionāli atrēķinot 

saņemto avansu) apmērā tiek veikta piecu darba dienu laikā pēc Projekta nodošanas 

Pasūtītājam un rēķina saņemšanas.  

5.3.4. Būvprojektu autoruzraudzības apmaksa  -  avansa maksājums 20% apmērā no 

projektēšanas  līgumcenas pirms autoruzraudzības darbu uzsākšanas.  



5.3.5. Būvprojektu autoruzraudzības avansa maksājums reizi sešos mēnešos, 

proporcionāli izpildīto darbu apjomam, bet nepārsniedzot kopējo avansa apjomu 60% 

apmērā no kopējās autoruzraudzības  līgumcenas.. 

5.3.5. Pārējā autoruzraudzības līgumcenas nomaksa (iepriekš proporcionāli atrēķinot 

saņemtos avansus) apmērā tiek veikta piecu darba dienu laikā pēc būvprojektu 

realizācijas un objektu nodošanas ekspluatācijā un darbu pieņemšanas nodošanas aktu 

parakstīšanas.  

5.4. Līgumcenas apmaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz 

Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. 

5.5. Norēķinu kārtība var tikt mainīta, Pusēm rakstiski vienojoties.  

 

6. DARBA IZPILDES TERMIŅI 

6.1. Līgumā atrunātā darba izpilde tiek uzsākta no Līguma noslēgšanas 

dienas________________ un pilnībā veicama____ nedēļu laikā atbilstoši 

pievienotajam laika grafikam (pielikums Nr.2) 

 

6.2. Līgumā atrunātā darba izpilde tiek uzskatīta par veiktu ar līguma 7.1. punktā 

atrunātā darba pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas dienu.  

 

7. DARBA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA 
7.1. Izpildītājs līdz iesniedz Pasūtītājam izstrādāto un saskaņoto Projektu trīs 

eksemplāros un CD matricā, pieņemšanas- nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros 

(turpmāk tekstā-Akts).  

7.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārlūko Projektu un Aktu, vienu no savas 

puses parakstītu Akta eksemplāru vai motivētu Akta pieņemšanas atteikumu nodod 

Izpildītājam. Parakstot Aktu, Pasūtītājs pieņem Projektu, tas kalpo par pamatu 

galīgam norēķinam.  

7.3. Gadījumā, ja tiek saņemts motivēts Akta pieņemšanas atteikums, Izpildītājs veic 

Akta pieņemšanas atteikumā uzskaitītos nepieciešamos Projekta papildinājumus vai 

korekcijas 10 (desmit) dienu laikā no Akta pieņemšanas atteikuma nosūtīšanas vai 

nodošanas dienas Izpildītājam. Pēc konstatēto nepilnību novēršanas Izpildītājs 

atkārtoti iesniedz Projektu un Aktu, kurus Pasūtītājs pieņem tādā pašā kārtībā, kā 

sākotnējo Aktu. 

 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Par savu saistību pienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar 

Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem. 

8.2. Par vairāk, kā divām nedēļām nokavētu projektēšanas darbu izpildes termiņa 

kavējumu Puses vienojās, ka kopējā līguma summa, ko Pasūtītājs maksā 

Izpildītājam tiek samazināta par 10%. Līguma summas samazinājums neaptur 8.3 

punktā minēto līgumsoda aprēķināšanas kārtību, kā arī tā aprēķināšanu un iekasēšanu.  

8.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 6.1. punktā noteikto darba izpildes 

termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0.35% 

apmērā no līgumā noteiktās līgumcenas, bet ne vairāk, kā 10% no kopējās līgumcenas.  

8.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā atrunātos līgumcenas 

maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 

0.35% apmērā no noteiktās līgumcenas, bet ne vairāk, kā 10% no kopējās līgumcenas. 

8.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 6.1. punktā atrunāto darba izpildes termiņu 

vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, 

rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš. Pie tam Izpildītājs 



nekavējoties, ne ilgāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, atmaksā Pasūtītājam saņemtos darbu 

veikšanas avansa maksājumus, kā arī apmaksā aprēķināto līgumsodu.  

8.5. Ja Projekta realizācijas laikā, būvniecības gaitā vai pēc būvobjekta nodošanas 

ekspluatācijā tiek konstatētas Projekta nepilnības, kvalitātes trūkumi, Projektā 

izstrādāto risinājumu neatbilstoša funkcionēšana vai neatbilstība LR normatīvajiem 

aktiem, ko Pasūtītājs iepriekš nebija atklājis, Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā 

pēc Pasūtītāja motivētas pretenzijas saņemšanas ar saviem spēkiem un līdzekļiem 

jāveic visi pretenzijā norādītie darbi, kā arī jāsedz visi tiešie zaudējumi un izdevumi, 

kas rodas Pasūtītājam šajā situācijā. 

8.6. Izpildītājam ir tiesības uz līguma termiņa pagarinājumu, ja pasūtītājs laikā nesniedz 

šajā līguma p.3. noteikto informāciju, vai arī skaņojumi ar zemju īpašniekiem kavējas 

ilgāk par 10 darba dienām pēc skaņojuma pieprasīšanas no Izpildītāja puses.  

 

9. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību 

pilnīgai izpildei. 

9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās 

rakstiskā veidā vai saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus 

Līguma noteikumus. 

9.4. Līguma nodaļu virsraksti ir lietoti vienīgi atsauksmju ērtībai un nevar tikt 

izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai. 

9.5. Līguma teksts sastādīts uz četrām lapaspusēm, divos eksemplāros, no kuriem 

viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs- pie Izpildītāja. Līgumam ir četri 

pielikumi.  

9.6. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt Līguma noteikumiem un apstiprina, to parakstot. 

  

10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 
 

Pasūtītājs:                                                                     Izpildītājs: 

SIA Bauskas ūdens 

Biržu iela 8a, Bauska 

Reģ. Nr.: 43603011586 

PVN reģ.Nr. 43603011586 

BANKA:  

SWEDBANK 

LV 34HABA0001402040425  

Kods HABALV22 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________                                ____________________________ 

I.Svētiņš 

Valdes loceklis 

  

 

______________________ 

 


