
Rīgā 2016. gada __. oktobrī  

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2016/493 

Par būvuzraudzību un darba aizsardzības koordinēšanu 
(iepirkums LB/2016/101) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās iepirkuma pastāvīgās komisijas vadītāja 

vietnieces Ivetas Krastiņas personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 

2014. gada 29. maija kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 89. punktu, no 

vienas puses, un SIA "Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)" (tālāk tekstā – 

IZPILDĪTĀJS) tās valdes locekļa Eduarda Begena personā, kas rīkojas saskaņā ar 

sabiedrības statūtiem, no otras puses (abi kopā tālāk tekstā – PUSES; katrs atsevišķi tālāk 

tekstā arī – PUSE), noslēdz šādu līgumu (tālāk tekstā – līgums). 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību un darba 

aizsardzības koordinēšanu (tālāk tekstā – DARBS) PASŪTĪTĀJA ēkas K. Valdemāra 

ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – būvobjekts), būvdarbu (tālāk tekstā – būvdarbi) laikā saskaņā 

ar iepirkuma LB/2016/101 noteikumiem, tehnisko specifikāciju (līguma 1. pielikums) un 

IZPILDĪTĀJA piedāvāto cenu iepirkumā LB/2016/101 (līguma 2. pielikums). 

2. LĪGUMA TERMIŅI 

2.1. IZPILDĪTĀJS 12 (divpadsmit) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās sagatavo 

un iesniedz PASŪTĪTĀJAM atzinumu par būvprojekta "Latvijas Bankas ēkas 

K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, ēkas daļas atjaunošana" (tālāk tekstā – būvprojekts) 

risinājumiem. 

2.2. IZPILDĪTĀJS 12 (divpadsmit) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās izstrādā 

un iesniedz PASŪTĪTĀJAM būvuzraudzības plānu un darba aizsardzības plānu. 

2.3. IZPILDĪTĀJS uzsāk DARBU būvobjektā 5 (piecu) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA uzaicinājuma DARBA veikšanai būvobjektā saņemšanas. 

2.4. IZPILDĪTĀJS pēc uzaicinājuma DARBA veikšanai būvobjektā saņemšanas 

5 (piecu) darbadienu laikā iepazīstas un sniedz atzinumu PASŪTĪTĀJAM par būvdarbu 

veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu. 

2.5. IZPILDĪTĀJS veic DARBU būvobjektā visā būvdarbu veikšanas laikā līdz 

būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Būvdarbu veikšanas termiņš ir 26 (divdesmit sešas) 

kalendārās nedēļas, neskaitot laiku, kas nepieciešams būvobjekta nodošanai ekspluatācijā 

pēc būvdarbu pabeigšanas. 

2.6. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai 

līguma saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē būvobjektā nedrīkst iesaistīt krimināli sodītu personu, 

kā arī personu, kurai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. 

3.2. IZPILDĪTĀJS rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM katras fiziskās personas, kas pildīs 

līgumu būvobjektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu, un iesniedz PASŪTĪTĀJAM 
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krāsainu (JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā 

uzsāk pildīt līgumu būvobjektā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu būvobjektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 

3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

būvobjektā, IZPILDĪTĀJS aizstāj šo fizisko personu ar citu fizisko personu, paziņojot par 

to PASŪTĪTĀJAM līguma 3.2. punktā noteiktajā kārtībā. Ja IZPILDĪTĀJS nevar aizstāt 

fizisko personu vai ja tās aizstāšana radītu IZPILDĪTĀJAM nesamērīgi lielus izdevumus, 

IZPILDĪTĀJS nekavējoties iesniedz PASŪTĪTĀJAM motivētu paskaidrojumu un 

PUSES vienojas par kārtību, kādā šī fiziskā persona var pildīt līgumu būvobjektā. 

3.5. Ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj līguma 3.1. vai 3.2. punkta noteikumus vai kārtību, kādā 

saskaņā ar līguma 3.4. punktu fiziskā persona var pildīt līgumu būvobjektā, 

PASŪTĪTĀJAM ir tiesības fizisko personu būvobjektā neielaist vai no tā izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA telpās vai teritorijā ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās 

kārtības un ugunsdrošības noteikumus. 

3.7. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo tiesību 

aktu prasību ievērošanu būvobjektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē būvobjektā 

iesaistīto IZPILDĪTĀJA nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu darba aizsardzības jomā, 

tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms IZPILDĪTĀJA nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu 

būvobjektā un visā laikposmā, kad līgums būvobjektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA 

atbildīgā persona par darba aizsardzību būvobjektā ir IZPILDĪTĀJA [..] (mob. tālr. [..], 

e-pasta adrese: [..]). 

4. DARBA IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. No IZPILDĪTĀJA puses būvuzrauga saistību rakstu paraksta un būvuzraudzību veic 

[..] (mob. tālr. [..], e-pasts: [..]) un [..] (mob. tālr. [..], e-pasts: [..]). 

4.2. IZPILDĪTĀJS DARBA veikšanā iesaista šādus speciālistus:  

4.2.l. ēku būvuzraugus – [..] (sertifikāta Nr. [..]) un [..] (sertifikāta Nr. [..]); 

4.2.2. ēku restaurācijas būvuzraugu – [..] (sertifikāta Nr. [..]); 

4.2.3. elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugu – [..] (sertifikāta Nr. [..]); 
4.2.4. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraugu – [..] (sertifikāta Nr. [..]); 
4.2.5. darba aizsardzības koordinatoru – [..] (sertifikāta Nr. [..], apliecības Nr. [..]).  

4.3. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt līguma 4.2. punktā minēto speciālistu, par kuriem 

IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2016/101 

noteikumu prasībām, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši 

Publisko iepirkumu likuma 68. panta nosacījumiem. 

4.4. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM būvdarbu līguma, kas noslēgts starp 

būvdarbu veicēju un PASŪTĪTĀJU, dokumentāciju. 

4.5. Ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka IZPILDĪTĀJS ir pārkāpis līgumu vai 

PASŪTĪTĀJAM ir citi iebildumi saistībā ar IZPILDĪTĀJA veiktā DARBA izpildes 

kvalitāti vai termiņiem, PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku pretenziju. Ja 

IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pretenzijas saņemšanas nenovērš PASŪTĪTĀJA 

norādītos trūkumus PASŪTĪTĀJA noteiktajā termiņā, PASŪTĪTĀJS par attiecīgo 

līguma pārkāpumu ir tiesīgs iesniegt atkārtotas pretenzijas, kas līguma 7.4. punkta 

izpratnē atzīstamas par atsevišķām pretenzijām. 
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5. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA  

5.1. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc  līguma 2.1. punktā minētā 

būvprojekta atzinuma, līguma 2.2. punktā minēto būvuzraudzības un darba aizsardzības 

plānu, kā arī pēc līguma 2.4. punktā minētā atzinuma par būvdarbu veicēja izstrādāto 

darba veikšanas projektu saņemšanas, pieņem attiecīgo IZPILDĪTĀJA iesniegto 

atzinumu vai plānu, parakstoties par saskaņošanu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu pieņemt attiecīgo IZPILDĪTĀJA iesniegto atzinumu vai plānu.  

5.2. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA 

norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM attiecīgo atzinumu vai plānu.  

5.3. Būvprojekta atzinuma, būvuzraudzības un darba aizsardzības plāna, kā arī atzinuma 

par būvdarbu veicēja sagatavoto darba veikšanas projektu izstrādes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis attiecīgo dokumentu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis to līguma 

5.1. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.4. Pēc DARBA uzsākšanas būvobjektā IZPILDĪTĀJS līdz nākamā mēneša 

5. (piektajam) datumam iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu ikmēneša 

ziņojumu par būvdarbu izpildes gaitu iepriekšējā būvdarbu veikšanas mēnesī (tālāk tekstā 

– ikmēneša ziņojums), kurā cita starpā norāda informāciju par IZPILDĪTĀJA veikto 

DARBU. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs līguma izpildes laikā pieprasīt IZPILDĪTĀJAM 

ikmēneša ziņojuma precizējumus, t.sk. detalizētas papildu informācijas sniegšanu 

atbilstoši PASŪTĪTĀJA noteiktajai formai. 

5.5. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc  ikmēneša ziņojuma saņemšanas 

pārbauda tā atbilstību līguma noteikumiem, faktiski veiktajam DARBAM un faktiskajai 

būvdarbu izpildes gaitai un pieņem IZPILDĪTĀJA iepriekšējā mēnesī veikto DARBU 

būvobjektā, akceptējot IZPILDĪTĀJA iesniegto ikmēneša ziņojumu, vai iesniedz 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt iepriekšējā mēnesī veikto DARBU 

būvobjektā.  

5.6. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš PASŪTĪTĀJA 

norādītos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM ikmēneša ziņojumu.  

5.7. Iepriekšējā mēnesī veiktā DARBA pieņemšanas diena ir diena, kad PASŪTĪTĀJS, 

akceptējot IZPILDĪTĀJA iesniegto ikmēneša ziņojumu, pieņēmis iepriekšējā mēnesī 

veikto DARBU būvobjektā līguma 5.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

5.8. DARBA pabeigšanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS pēc būvdarbu un DARBA 

pabeigšanas un būvobjekta nodošanas ekspluatācijā ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM 

tehniskajā specifikācijā (līguma 1. pielikums) un normatīvajos aktos noteikto izpildītā 

DARBA dokumentāciju un IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU līguma 5.9. punktā noteiktajā 

kārtībā. 

5.9. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktās 

izpildītā DARBA dokumentācijas un DARBA nodošanas un pieņemšanas akta 

saņemšanas pārbauda DARBA atbilstību līguma noteikumiem un to pieņem, parakstot 

DARBA nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu 

atteikumu to pieņemt. 

5.10. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā DARBA izpildes diena ir diena, kad 

IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā minētos trūkumus un 

atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu DARBA nodošanas un 

pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis DARBU līguma 5.9. punktā noteiktajā 

kārtībā. 
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6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 26,220.70 EUR (divdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit euro 

70 centi), t.sk. atlīdzība par DARBU 21,670.00 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti 

septiņdesmit euro) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 4,550.70 EUR (četri tūkstoši 

pieci simti piecdesmit euro 70 centi). 

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar līgumā noteikto 

saistību izpildi, t.sk. maksa par DARBU un citu līgumā noteikto pienākumu veikšanu 

pirms būvdarbu uzsākšanas, būvdarbu veikšanas laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas, 

maksa par papildu DARBU, kas IZPILDĪTĀJAM var rasties saistībā ar būvdarbu 

izmaiņām, ja tās nepārsniedz būvdarbu līguma 4.8. punktā noteiktos ierobežojumus 

("kopējā atlīdzība, kuru pēc visām būvdarbu līguma ietvaros veiktajām būvdarbu 

izmaiņām saņem būvdarbu veicējs par būvdarbu veikšanu, nedrīkst būt lielāka par 15% 

(piecpadsmit procentiem) no sākotnēji nolīgtās būvdarbu līguma summas"), kā arī 

normatīvajos aktos noteiktie nodokļi.  

6.3. Līguma summa ir nemainīga, ja faktiskais būvdarbu veikšanas laiks nepārsniedz  

26 (divdesmit sešas) kalendārās nedēļas, neskaitot laiku, kas nepieciešams būvobjekta 

nodošanai ekspluatācijā pēc būvdarbu pabeigšanas.  

6.4. Ja faktiskais būvdarbu veikšanas laiks pārsniedz 26 (divdesmit sešas) kalendārās 

nedēļas, neskaitot laiku, kas nepieciešams būvobjekta nodošanai ekspluatācijā pēc 

būvdarbu izpildes dienas, PUSES rakstiski vienojas par līguma summas palielināšanu 

proporcionāli faktiskajam būvdarbu veikšanas laika pagarinājumam (t.i., proporcionāli 

laika periodam, par kādu faktiskais būvdarbu veikšanas laiks pārsniedz 26 (divdesmit 

sešas) kalendārās nedēļas, neskaitot laiku, kas nepieciešams būvobjekta nodošanai 

ekspluatācijā pēc būvdarbu izpildes dienas). 

6.5. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma summu pa daļām šādos termiņos un 

maksājumos: 

6.5.1. par katru no pirmajiem 4 (četriem) būvdarbu veikšanas mēnešiem, 4,719.73 EUR 

(četri tūkstoši septiņi simti deviņpadsmit euro 73 centi) (18% (astoņpadsmit procenti) no 

līguma summas), t.sk. atlīdzība par DARBU 3,900.60 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti euro 

60 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 819.13 EUR (astoņi simti deviņpadsmit 

euro 13 centi), 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iepriekšējā mēnesī veiktā DARBA 

pieņemšanas (līguma 5.5. punkts) un atbilstoša IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas; 

6.5.2. 7,341.78 EUR (septiņi tūkstoši trīs simti četrdesmit viens euro 78 centi) (28% 

(divdesmit astoņi procenti) no līguma summas), t.sk. atlīdzība par DARBU 6,067.59 EUR 

(seši tūkstoši sešdesmit septiņi euro 59 centi) un pievienotās vērtības nodoklis (21%) 

1,274.19 EUR (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit četri euro 19 centi), 10 (desmit) 

darbadienu laikā pēc DARBA nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas 

un atbilstoša IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. 

6.6. IZPILDĪTĀJS nosūta rēķinus PASŪTĪTĀJA Grāmatvedības pārvaldei. PUSES 

vienojas, ka IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinus elektroniski, nosūtot tos uz 

e-pasta adresi rekini@bank.lv. Elektroniski nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 

nākamajā darbadienā pēc tā nosūtīšanas uz šajā līguma punktā norādīto PASŪTĪTĀJA e-

pasta adresi. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Ja, pildot līgumu, kādai no PUSĒM tiek nodarīti zaudējumi, vainīgā PUSE sedz otrai 

PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par nodarīto zaudējumu apmēru gadījumā 
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PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta pakalpojumu 

izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

7.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, kas radušies 

IZPILDĪTĀJA vainas dēļ. 

7.3. Ja PASŪTĪTĀJS kavē līguma 6.5.1. vai 6.5.2. punktā minēto samaksas termiņu, 

PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) 

apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne 

vairāk kā 10% (desmit procentu) no laikā nesamaksātās summas. PASŪTĪTĀJS veic 

līgumsoda samaksu IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA 

pieprasījuma un rēķina saņemšanas dienas. 

7.4. Ja PASŪTĪTĀJS iesniedz IZPILDĪTĀJAM līguma 4.5. punktā minēto pretenziju 

vairāk nekā vienu reizi, par katru nākamo (sākot no otrās) PASŪTĪTĀJA iesniegto 

pretenziju IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas 

procenta) apmērā no līguma summas.  

7.5. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktajiem PASŪTĪTĀJA 

maksājumiem. 

7.6. Ja nokavēts līgumā noteiktais saistības izpildes termiņš, līgumsodu aprēķina par 

periodu, kas sākas nākamajā dienā pēc līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver 

dienu, kurā saistības izpildītas. 

7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no saistību izpildes pienākuma.  

8. IZPILDĪTĀJA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA 

8.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildes laikā par saviem līdzekļiem apdrošina IZPILDĪTĀJA 

civiltiesisko atbildību ar apdrošinātāja atbildības limitu katram apdrošināšanas 

gadījumam ne mazāku par 150,000.00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro) un 

pašrisku katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā ne lielāku par 700.00 (septiņi simti 

euro). Jebkurā gadījumā pašrisku sedz IZPILDĪTĀJS. 

8.2. Apdrošināšanas līgumam jāparedz apdrošināšanas atlīdzības izmaksa gadījumos, ja 

PASŪTĪTĀJAM vai trešajai personai nodarīti zaudējumi IZPILDĪTĀJA darbības vai 

bezdarbības dēļ, pildot līgumu, t.sk. gadījumos, kad ar būvdarbu pārtraukšanu saistīti 

zaudējumi radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas 

IZPILDĪTĀJS var turpināt pildīt līgumu tikai tad, ja ir atjaunojis apdrošināšanas līguma 

atbildības limitus līguma 8.1. punktā noteiktajā apmērā. Apdrošināšanas līgumā jābūt 

noteiktam, ka apdrošināšanas līguma pārtraukšanas gadījumā apdrošinātājs par to informē 

PASŪTĪTĀJU. 

8.3. Līguma 8.1. un 8.2. punktā minētajam apdrošināšanas līgumam (tālāk tekstā kopā – 

apdrošināšanas līgums) jābūt spēkā visā DARBA izpildes laikā būvobjektā. 

IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu būvobjektā bez apdrošināšanas līguma, tomēr tas 

neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā noteikto termiņu neievērošanu.  

8.4. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai apdrošināšanas līgumu, t.sk. 

apdrošināšanas noteikumus. 

8.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 
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8.6. IZPILDĪTĀJS līdz DARBA izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA būvobjektā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā akceptēta līgumā minētajām prasībām atbilstoša apdrošināšanas 

līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, kopijas. 

8.7. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas izbeidzas pirms 

līguma 8.3. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS līdz 

apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu 

apdrošināšanas līgumu, šo pagarināto vai jauno apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar 

PASŪTĪTĀJU līguma 8.4.–8.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

9. BŪVUZRAUGU APDROŠINĀŠANA 

9.1. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka visā būvdarbu veikšanas laikā tiek apdrošināta visu 

līguma izpildē IZPILDĪTĀJA iesaistīto būvuzraugu profesionālā civiltiesiskā atbildība 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot papildu nosacījumu, saskaņā ar kuru 

pašrisks, kuru sedz būvuzraugs, katrā atsevišķā apdrošināšanas gadījumā nav lielāks par 

700.00 EUR (septiņi simti euro). 

9.2. Līguma 9.1. punktā minētajam apdrošināšanas līgumam (tālāk tekstā – būvuzraugu 

apdrošināšanas līgums) jābūt spēkā visā būvdarbu laikā, kad IZPILDĪTĀJS pilda līgumu 

būvobjektā. IZPILDĪTĀJS nedrīkst pildīt līgumu būvobjektā bez būvuzraugu 

apdrošināšanas līguma, tomēr tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no atbildības par līgumā 

noteikto termiņu neievērošanu.  

9.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai būvuzraugu apdrošināšanas 

līgumu, t.sk. apdrošināšanas noteikumus. 

9.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības noraidīt būvuzraugu apdrošināšanas līgumu, iesniedzot 

IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc tā saņemšanas. 

9.5. IZPILDĪTĀJS līdz  DARBA izpildes uzsākšanai PASŪTĪTĀJA būvobjektā iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM tā akceptēta līgumā minētajām prasībām atbilstoša būvuzraugu 

apdrošināšanas līguma un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu, 

kopijas. 

9.6. Ja IZPILDĪTĀJS noslēdz būvuzraugu apdrošināšanas līgumu uz termiņu, kas 

izbeidzas pirms līguma 9.2. punktā minētā apdrošināšanas beigu termiņa, IZPILDĪTĀJS 

līdz būvuzraugu apdrošināšanas līguma beigu termiņam pagarina būvuzraugu 

apdrošināšanas līgumu vai noslēdz jaunu būvuzraugu apdrošināšanas līgumu, šo 

pagarināto vai jauno būvuzraugu apdrošināšanas līgumu saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU 

līguma 9.3.–9.5. punktā noteiktajā kārtībā. 

10. KONFIDENCIALITĀTE 

10.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, kas nav publiski 

pieejama, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos 

gadījumus. 

10.2. Līguma 10.1. punktā minētais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

laiku un paliek spēkā arī tad, ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums izbeidzas 

citādi. 

11. NEPĀRVARAMA VARA 

11.1. PUSE nav atbildīga par līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā 

radusies tādu apstākļu dēļ, kurus PUSE nevar paredzēt līguma slēgšanas brīdī, kā arī 
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pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

11.2. PUSE, kura nevar izpildīt līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu 

dēļ, nekavējoties paziņo par to otrai PUSEI. Pretējā gadījumā PUSEI nav tiesību 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā uz atbrīvošanas no atbildības pamatu. 

11.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

automātiski pagarinās par laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības 

laiku. 

11.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu PUSE, kura nevar izpildīt līgumā 

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

12. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

12.1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, 

vienpusēji atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM, šādos 

gadījumos: 

12.1.1. ja IZPILDĪTĀJS neievēro līguma noteikumus vai DARBU regulējošo normatīvo 

aktu prasības; 

12.1.2. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

12.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 12.1.1. punktu, 

IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma par 

vienpusējo atkāpšanos no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 20% 

(divdesmit procentu) apmērā no līguma summas.  

12.3. PUSEI ir tiesības, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot zaudējumus, vienpusēji 

atkāpties no līguma, rakstiski paziņojot par to otrai PUSEI, ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk nekā 2 (divus) mēnešus. 

13. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

13.1. Strīdus un domstarpības, kas rodas saistībā ar līgumu, PUSES risina savstarpēju 

pārrunu ceļā. Strīdus un domstarpības, par kurām PUSES nevar vienoties pārrunu ceļā, 

izskata Latvijas Republikas tiesā. Tiesas vieta – Rīga, Latvija. 

13.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

14.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvaroti pārstāvēt šādi PASŪTĪTĀJA darbinieki: 

14.1.1. izpildīt līguma 3.2. punkta noteikumus – PASŪTĪTĀJA Tehniskās pārvaldes 

vecākā projektu vadītāja Aija Straupeniece, e-pasta adrese: Aija.Straupeniece@bank.lv, 

tālr. 67022433; 

14.1.2. parakstīt līguma 2.3., 2.4. punktā minēto uzaicinājumu, izpildīt līguma 3.3., 4.3., 

5.1., 5.5.  un 5.9. punkta noteikumus, parakstīt līguma 6.4. punktā minēto vienošanos un 

līguma 8.5. un 9.4. punktā minēto atteikumu – Tehniskās pārvaldes vadītājs. 

14.2. Līguma grozījumus PUSES noformē rakstiski, un tie kļūst par līguma neatņemamu 

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

14.3. Visi līguma pielikumi ir līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
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14.4. Līgums uzrakstīts uz 12 (divpadsmit) lapām, t.sk. tā 1. pielikums uz 3 (trīs) lapām 

un tā 2. pielikums uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas 

pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie IZPILDĪTĀJA. 

15. PUŠU REKVIZĪTI 

15.1. PASŪTĪTĀJS – Latvijas Banka K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, LV-1050, reģistrēta 

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 

reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

15.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "Celtniecības Kvalitātes Aģentūra (CKA)" Dārzciema ielā 60, 

Rīgā, LV-1073, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā ar 

vienoto reģistrācijas Nr. 50003072341 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta 

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā ar Nr. LV50003072341. Norēķinu konts 

[..] Nr. [..], BIC [..]. 

 

PASŪTĪTĀJS  

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)  

2016. gada ____. oktobrī 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts)  

2016. gada ___. oktobrī 
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1. pielikums 

2016. gada __. oktobra 

līgumam Nr. LB-07/2016/493 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Veikt Latvijas Bankas ēkas K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā (tālāk tekstā – būvobjekts), 

būvdarbu pastāvīgu būvuzraudzību un darba aizsardzības koordinēšanu līdz būvobjekta 

nodošanai ekspluatācijā. Būvobjekts ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis. 

1. BŪVUZRAUGA PIENĀKUMI 

1.1. veikt būvuzraudzību saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014. gada 

19. augusta noteikumiem Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" u.c. būvuzraudzību 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem; Būvuzraugs ir atbildīgs par visa būvdarbu procesa 

uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli 

būvlaukumā termiņos, kādi attiecīgajā plānā paredzēti, kā arī par to, lai būve vai tās daļa, 

kuras būvniecības laikā būvuzraugs pildījis savus pienākumus, atbilstu būvprojektam 

"Latvijas Bankas ēkas K. Valdemāra ielā 2A, Rīgā, ēkas daļas atjaunošana" (tālāk tekstā 

– būvprojekts) un PASŪTĪTĀJA, likuma un citu normatīvo aktu prasībām; 

1.2. iepazīties un sniegt atzinumu PASŪTĪTĀJAM par būvprojektā iekļautajiem 

risinājumiem, norādot uz kļūdām, ja tādas ir; 

1.3. izstrādāt būvuzraudzības plānu un iesniegt to PASŪTĪTĀJAM; 

1.4. pēc uzaicinājuma DARBA veikšanai būvobjektā saņemšanas iepazīties un sniegt 

atzinumu PASŪTĪTĀJAM par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, 

norādot uz kļūdām, ja tādas ir; 

1.5. piedalīties būvatļaujas saņemšanā; 

1.6. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas būvobjektā būvdarbu sagatavošanas 

nosacījumi ir izpildīti atbilstoši darba aizsardzības plānam un būvdarbu veikšanas 

projektam, un sniegt atzinumu PASŪTĪTĀJAM; 

1.7. kontrolēt, lai būvdarbi notiktu atbilstoši būvprojektā un darbu veikšanas projektā 

noteiktajām būvdarbu tehnoloģijas prasībām;  

1.8. kopā ar PASŪTĪTĀJU un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes 

pielaides; 

1.9. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas 

projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajiem 

normatīvajiem aktiem; 

1.10. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos 

dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam; 

1.11. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu, inženiersistēmu un citu izpildīto būvdarbu 

pieņemšanā, kontrolējot darbu izpildes kvalitāti un pieņemot tikai tos darbus, kas izpildīti 

atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 

1.12. vizuāli fiksēt (fotogrāfijās) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu pabeigšanu; 

1.13. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu 

izpildi; 

1.14. izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvprojektā, ja tādas ir, un sniegt 

atzinumu PASŪTĪTĀJAM; 

1.15. pārbaudīt būvdarbu veicēja iesniegto rēķinu atbilstību faktiski izdarītajam būvdarbu 

apjomam; 

1.16. kontrolēt būvdarbu veicēja izstrādātā būvdarbu laika plāna izpildi; 

1.17. kontrolēt darbu organizācijas procesu, īpašu uzmanību pievēršot ēkas vēsturisko 

dekoratīvo elementu aizsardzībai, saglabāšanai un atjaunošanai būvdarbu laikā;  

1.18. piedalīties būvdarbu veicēja rīkotajās būvapspriedēs;  
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1.19. sagatavot ikmēneša ziņojumus par būvdarbu gaitu un iesniegt tos PASŪTĪTĀJAM 

ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 5. (piektajam) datumam; 

1.20. veikt nepieciešamo saraksti un nodrošināt komunikāciju starp būvniecības 

dalībniekiem būvuzraudzības jautājumos;  

1.21. papildu būvdarbu saskaņošanas ietvaros pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veikt 

būvdarbu veicēja piedāvāto papildu būvdarbu izcenojumu novērtēšanu un salīdzināšanu 

ar būvuzrauga noskaidroto vidējo šāda veida darbu cenu tirgū; 

1.22. nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par konstatētajiem būvdarbu vai 

tajos izmantoto būvizstrādājumu trūkumiem; 

1.23. pēc būvdarbu pabeigšanas sagatavot un iesniegt PASŪTĪTĀJAM normatīvajos 

aktos noteikto izpildītā būvuzraudzības darba dokumentāciju (pārskatu par 

būvuzraudzības plāna izpildi); 

1.24. piedalīties būvobjekta pieņemšanā ekspluatācijā. 

2. DARBA AIZSARDZĪBAS KOORDINATORA PIENĀKUMI 

2.1. veikt darba aizsardzības koordinēšanu saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru 

kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus"; 

2.2. iepazīties ar būvprojektā iekļautajiem risinājumiem; 

2.3.  izstrādāt darba aizsardzības plānu un iesniegt to PASŪTĪTĀJAM; 

2.4. iepazīties un sniegt atzinumu PASŪTĪTĀJAM par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu 

veikšanas projektu, īpašu uzmanību pievēršot ugunsdrošības pasākumiem un darba 

aizsardzības prasībām, strādājot augstumā, norādot uz kļūdām, ja tādas ir; 

2.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas būvdarbu sagatavošanas nosacījumi ir 

izpildīti atbilstoši darba aizsardzības plānam un būvdarbu veikšanas projektam, īpašu 

uzmanību pievēršot ugunsdrošības pasākumiem un darba aizsardzības prasībām, strādājot 

augstumā, un sniegt atzinumu PASŪTĪTĀJAM; 

2.6. veikt nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā, ņemot vērā būvdarbu 

specifiku, un iesniegt to PASŪTĪTĀJAM;  

2.7. uzraudzīt un koordinēt ar visiem būvniecības dalībniekiem darba aizsardzības plāna 

un darbu veikšanas projekta izpildi būvdarbu veikšanas laikā, īpašu uzmanību pievēršot 

ugunsdrošības pasākumiem un darba aizsardzības prasībām, strādājot augstumā, norādot 

uz trūkumiem, ja tādi ir; 

2.8. piedalīties būvdarbu veicēja rīkotajās būvapspriedēs;  

2.9. veikt nepieciešamo saraksti un nodrošināt komunikāciju starp būvniecības 

dalībniekiem darba aizsardzības jautājumos. 

3. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR BŪVOBJEKTU 

Nr. p. k. Nosaukums Rādītājs 

1.  Būves klasifikācija CC 1220 

2.  Atjaunojamā ēkas daļas platība 782,5 m² 

3.  Atjaunojamās ēkas daļas novietojums  2. stāvā 

4.  Ēkas kopējā platība 8 621.70 m² 

5.  Ēkas apbūves laukums 2 992.60 m2 

6.  Ēkas būvtilpums 54 656 m3 

7.  Ēkas virszemes stāvu skaits 4, t.sk. jumta stāvs 

8.  Būves grupa III 

9.  Būves lietošanas veids V 

10.  Būves ugunsnoturības pakāpe U1a 
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4. VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA PAR PLĀNOTAJIEM BŪVDARBIEM UN TO 

ORGANIZĀCIJU 

4.1. Būvdarbi veicami atbilstoši būvprojekta dokumentācijai. 

4.2. Būvprojektā paredzēts veikt ēkas daļas atjaunošanu 782.5 m² platībā, t.sk. 

atjaunojamās ēkas daļas un saistīto telpu ventilācijas sistēmas pārbūvi, nemainot ēkas 

fasādes un neizdarot izmaiņas teritorijā.  

4.3. Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt sekojošus darbus: 

4.3.1. demontēt stiklotās starpsienas ēkas 2. stāva 3. zālē (3. zāle ietver telpas 200, 201, 

201a, 201b, 201c, 202-206) un to vietā izbūvēt jaunas stiklotas un vienu riģipša starpsienu 

visā aiļu augstumā, veicot vienlaicīgi pasākumus skaņas gaisā un triecientrokšņu 

izplatības ierobežošanai; 

4.3.2. demontēt atsevišķas stikla norobežojošās starpsienas starp telpām 202-205, 

apvienojot šīs telpas; 

4.3.3. konstruktīvi paplatināt esošo starpstāvu pārsegumu starp telpām 207/207a un 

208/208a uz sānu atvērumu rēķina, veicot vienlaicīgi pasākumus skaņas gaisā un 

triecientrokšņu izplatības ierobežošanai; 

4.3.4. pārbūvēt ventilācijas sistēmas atjaunojamā ēkas daļā un ar šo ventilācijas pārbūvi 

saistītajās telpās ēkas pagrabā, 1. stāvā un bēniņu daļā; 

4.3.5. atjaunojamā ēkas daļā pārbūvēt elektromontāžas un apgaismojuma sistēmas; 

4.3.6. atjaunojamā ēkas daļā un ar ventilācijas pārbūvi saistītajās telpās atjaunot apdari, 

veikt 3. zāles apdares restaurāciju atbilstoši izstrādātajai telpu krāsu pasei. 

4.4. Būvdarbu veicēja līgumā ir paredzēti arī darbi, kas nav ietverti būvprojektā – drošības 

sistēmu iekārtu un vājstrāvas kabeļtīklu pārbūve. Šo būvdarbu uzraudzība iepirkuma 

līguma izpildē iesaistīt paredzētam būvuzraugam netiek uzdota. 

4.5. Vienlaicīgi ar plānotajiem būvdarbiem atjaunojamā ēkas daļā, pārējās ēkas daļas tiks 

ekspluatētas līdzšinējā režīmā. 

4.6. Pirms būvdarbu uzsākšanas tiks nodrošināts, ka Latvijas Bankas darbinieki no 

būvdarbu zonas tiek pārvietoti uz citām darba telpām.  

4.7. Atbilstoši Būvniecības likuma 21. panta trešajai daļai ekspluatācijā pieņemtas ēkas 

atjaunošanas un inženiertīklu pārbūves laikā ēkas izmantošana pirms pieņemšanas 

ekspluatācijā ir atļauta.  

4.8. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā būvvaldei paredzēta pēc būvdarbu pabeigšanas.
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2. pielikums 

2016. gada __. oktobra 

līgumam Nr. LB-07/2016/493 

IZPILDĪTĀJA PIEDĀVĀTĀ CENA IEPIRKUMĀ LB/2016/101 

Nr. p.k. Darba nosaukums 
Summa euro  

(bez PVN) 

1. Būvdarbu būvuzraudzība [..] 

2. Darba aizsardzības koordinēšana [..] 

 Līgumcena: 21 670.00 

 

 

 


