
 

Rīgā 2018. gada ___. maijā               

LĪGUMS  

Nr. LB-07/2018/236 

Par Latvijas Bankas Liepājas filiāles ēkas Teātra ielā 3, Liepājā,  

bēniņu stāva koka konstrukciju apstrādi ar pretuguns aizsargpārklājumu 
(iepirkums LB/2018/30) 

Latvijas Banka (tālāk tekstā – PASŪTĪTĀJS) tās Tehniskās pārvaldes vadītāja Reiņa 

Jakovļeva personā, kas rīkojas saskaņā ar PASŪTĪTĀJA valdes 2014. gada 29. maija 

kārtības Nr. 1256/11 "Līgumu pārvaldības kārtība" 87. punktu, no vienas puses, un 

SIA "INO" (tālāk tekstā – IZPILDĪTĀJS) tās valdes priekšsēdētāja Norberta Sauša 

personā, kas rīkojas saskaņā ar IZPILDĪTĀJA 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 veic bēniņu stāva koka konstrukciju apstrādi 

ar pretuguns aizsargpārklājumu (tālāk tekstā – pasākumi) PASŪTĪTĀJA ēkā Teātra 

ielā 3, Liepājā (tālāk tekstā – objekts), saskaņā ar iepirkuma LB/2018/30 nolikumu un 

līguma pielikumā noteikto tehnisko specifikāciju un izmaksu aprēķinu (līguma 

pielikums). 

1.2. IZPILDĪTĀJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma veic papildu pasākumus, kas 

nepieciešami pasākumu pienācīgai izpildei un kurus PASŪTĪTĀJS nav paredzējis līguma 

slēgšanas brīdī (tālāk tekstā – papildu pasākumi; pasākumi un papildu pasākumi kopā 

tālāk tekstā – būvdarbi), ja PUSES šādus papildu pasākumus ir saskaņojušas līgumā 

noteiktajā kārtībā.  

1.3. IZPILDĪTĀJS uztur būvdarbu, t.sk. izmantoto materiālu, kvalitāti. 

2. LĪGUMA TERMIŅŠ 

2.1. IZPILDĪTĀJS izpilda būvdarbus 25 (divdesmit piecu) darbadienu laikā pēc 

PASŪTĪTĀJA rakstiskajā uzaicinājumā noteiktās dienas, kurā uzsākami būvdarbi. 

2.2. IZPILDĪTĀJS uztur būvdarbu, t.sk. izmantoto materiālu, kvalitāti 60 (sešdesmit) 

mēnešus pēc būvdarbu izpildes dienas (tālāk tekstā – garantijas laiks). 

2.3. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai līguma 

saistību izpildei. 

3. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA 

3.1. IZPILDĪTĀJS līguma izpildē objektā 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 objektā, vārdu, uzvārdu un personas kodu un iesniedz PASŪTĪTĀJAM krāsainu 

(JPEG fails) šīs fiziskās personas fotogrāfiju 10 (desmit) darbadienas pirms tā uzsāk pildīt 

līgumu objektā. 

3.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt IZPILDĪTĀJA norādītajai 

fiziskajai personai pildīt līgumu objektā, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM. 
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3.4. Ja PASŪTĪTĀJS aizliedz IZPILDĪTĀJA norādītajai fiziskajai personai pildīt līgumu 

objektā, 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 objektā. 

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 objektā, PASŪTĪTĀJAM 

ir tiesības fizisko personu objektā neielaist vai no tā izraidīt. 

3.6. IZPILDĪTĀJA atbildīgais sertificētais būvdarbu vadītājs, kas IZPILDĪTĀJA vārdā 

vadīs un uzraudzīs līguma izpildi, ir [..] (mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]). 

3.7. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt līguma 3.6. punktā minētā atbildīgā būvdarbu vadītāja, 

par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma 

nolikuma (iepirkums LB/2018/30) 4. pielikuma prasībām, nomaiņu tikai ar 

PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta 

nosacījumiem. 

3.8. IZPILDĪTĀJS līguma izpildes procesā pirms materiālu, izstrādājumu, aprīkojuma un 

ierīču pielietošanas uzrāda PASŪTĪTĀJAM to tehnisko dokumentāciju vai atbilstības 

deklarāciju. 

3.9. IZPILDĪTĀJS pilda līgumu objektā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotā laikā, izņemot valsts 

svētku dienas.  

3.10. Pildot līgumu objektā, IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem 

nodrošina regulāru būvdarbu izpildes laikā radušos atkritumu savākšanu un aizvešanu, 

t.sk. veic pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, kas rodas vai varētu rasties 

būvdarbu izpildes rezultātā. 

3.11. IZPILDĪTĀJS, pildot līgumu objektā, ievēro PASŪTĪTĀJA iekšējās kārtības un 

ugunsdrošības noteikumus, kā arī citus ar līguma izpildi saistītos normatīvos aktus. 

3.12. IZPILDĪTĀJS nodrošina un ir atbildīgs par darba aizsardzību reglamentējošo 

tiesību aktu prasību ievērošanu objektā. IZPILDĪTĀJS nodrošina līguma izpildē objektā 

iesaistīto IZPILDĪTĀJA un tā apakšuzņēmēju nodarbināto apmācību, t.sk. instruktāžu 

darba aizsardzības jomā tiesību aktos noteiktajā kārtībā, pirms IZPILDĪTĀJA vai tā 

apakšuzņēmēja nodarbinātais uzsāk pildīt līgumu objektā un visā laikposmā, kad līgums 

objektā tiek pildīts. IZPILDĪTĀJA atbildīgā persona par darba aizsardzību objektā ir [..] 

(mob. tālr. [..], e-pasta adrese: [..]). 

3.13. PASŪTĪTĀJS nodrošina IZPILDĪTĀJAM pieslēgumu līguma izpildei objektā 

nepieciešamajām inženierkomunikācijām un ūdeni sadzīves un būvdarbu tehnoloģiskām 

vajadzībām. 

3.14. IZPILDĪTĀJS drīkst veikt saistītās personas, par kuru IZPILDĪTĀJS sniedzis 

informāciju PASŪTĪTĀJAM atbilstoši iepirkuma LB/2018/30 nolikuma prasībām un uz 

kura iespējām IZPILDĪTĀJS ir balstījies no iepirkuma LB/2018/30 nolikuma izrietošo 

kvalifikācijas prasību izpildei, nomaiņu tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku piekrišanu 

atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta nosacījumiem. 

4. BŪVDARBU IZPILDES KĀRTĪBA 

4.1. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai pasākumu izpildes laika plānu.   
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4.2. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs gan samazināt sākotnēji nolīgto pasākumu apjomu, gan uzdot 

IZPILDĪTĀJAM papildu pasākumu, t.sk. līgumā sākotnēji neparedzētu darbu, veikšanu 

(tālāk tekstā kopā – būvdarbu izmaiņas). 

4.3. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs uzsākt būvdarbu izmaiņu īstenošanu tikai pēc tam, kad abas 

PUSES ir parakstījušas PASŪTĪTĀJA sagatavoto papildu vienošanos pie līguma, ar kuru 

noteiktas būvdarbu izmaiņas, t.sk. grozīta līguma summa. 

4.4. Saskaņojot būvdarbu izmaiņas, PUSES ievēro šādus nosacījumus: 

4.4.1. galējā līguma summa, kuru pēc visām līguma ietvaros veiktajām būvdarbu 

izmaiņām saņem IZPILDĪTĀJS par būvdarbu veikšanu, nedrīkst būt vairāk nekā par 10% 

(desmit procentiem) lielāka par sākotnēji nolīgto līguma summu; 

4.4.2. samazinot vai palielinot kāda sākotnēji nolīgtā darba apjomu, nedrīkst palielināt 

sākotnēji nolīgto attiecīgā darba vienas vienības izcenojumu; 

4.4.3. vienojoties par papildu pasākumiem, kuri pēc būtības ir līdzvērtīgi kādam no 

sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo papildu pasākumu vienas vienības izcenojums 

nedrīkst pārsniegt sākotnēji nolīgto līdzvērtīgo darbu vienas vienības izcenojumu; 

4.4.4. vienojoties par papildu pasākumiem, kas paredz līgumā sākotnēji neparedzētu 

darbu veikšanu, kuri nav līdzvērtīgi nevienam no sākotnēji nolīgtajiem darbiem, attiecīgo 

papildu pasākumu vienas vienības izcenojums nedrīkst pārsniegt PASŪTĪTĀJA 

noskaidroto vidējo šāda veida darbu vienas vienības cenu tirgū. 

4.5. Pēc būvdarbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA 

parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, izmantoto materiālu atbilstības 

deklarācijas un rēķinu.  

4.6. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas 

akta un izmantoto materiālu atbilstības deklarāciju saņemšanas pārbauda būvdarbu 

izpildes atbilstību līguma noteikumiem un pieņem būvdarbus, parakstot būvdarbu 

nodošanas un pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu 

pieņemt būvdarbus. 

4.7. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS ar saviem spēkiem un 

par saviem līdzekļiem novērš būvdarbu izpildes trūkumus un atkārtoti iesniedz 

PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.  

4.8. Būvdarbu izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS ir pabeidzis būvdarbus un 

iesniedzis PASŪTĪTĀJAM būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, kā arī izmantoto 

materiālu atbilstības deklarācijas, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 

4.6. punktā noteiktajā kārtībā. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā būvdarbu 

izpildes diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus PASŪTĪTĀJA atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis būvdarbus līguma 

4.6. punktā noteiktajā kārtībā. 

4.9. IZPILDĪTĀJS atbrīvo objektu 1 (vienas) darbadienas laikā pēc būvdarbu nodošanas 

un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

5. BŪVDARBU KVALITĀTES UZTURĒŠANAS KĀRTĪBA 

5.1. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē būvdarbu trūkumu vai defektu (tālāk tekstā 

– defekts), kas nav radies PASŪTĪTĀJA vainas dēļ, PASŪTĪTĀJS garantijas laikā 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM rakstisku paziņojumu par defekta novēršanas nepieciešamību 

(tālāk tekstā – paziņojums). 

5.2. IZPILDĪTĀJS novērš paziņojumā minēto defektu 10 (desmit) darbadienu laikā pēc 

paziņojuma saņemšanas vai citā ar PASŪTĪTĀJU rakstiski saskaņotā termiņā. 
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5.3. Pēc paziņojumā minētā defekta novēršanas IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM 

IZPILDĪTĀJA parakstītu defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu. 

5.4. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda defekta novēršanas atbilstību līguma 

noteikumiem un pieņem tā novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai, ja pārbaudes laikā konstatē defekta novēršanas nepilnības, 

iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt defekta novēršanu. 

5.5. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā IZPILDĪTĀJS novērš atteikumā 

minētos trūkumus un atkārtoti iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu.  

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 5.2. punktā noteikto vai atbilstoši līguma 5.2. punktam 

saskaņoto termiņu vairāk kā 10 (desmit) darbadienas vai nenovērš paziņojumā minēto 

defektu kvalitatīvi, PASŪTĪTĀJS, rakstiski par to brīdinot IZPILDĪTĀJU, var uzdot 

novērst defektu citam izpildītājam, kura izdevumus saistībā ar defekta novēršanu sedz 

IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā no PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. 

5.7. Defekta novēršanas diena ir diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis PASŪTĪTĀJA 

paziņojumā norādīto defektu un iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu 

defekta novēršanas nodošanas un pieņemšanas aktu, ja PASŪTĪTĀJS pieņēmis defekta 

novēršanu atbilstoši līguma 5.4. punktā noteiktajai kārtībai. 

5.8. IZPILDĪTĀJS līguma 5.1.–5.7. punktā noteiktajā kārtībā nodrošina defekta 

novēršanas ietvaros izpildīto darbu un izmantoto materiālu kvalitātes uzturēšanu 

60 (sešdesmit) mēnešus pēc attiecīgā defekta novēršanas dienas. 

5.9. Ja PUSE vienpusēji atkāpjas no līguma vai līgums citādi izbeidzas, līguma  

5.1. – 5.8. punktā minētās IZPILDĪTĀJA būvdarbu kvalitātes uzturēšanas saistības paliek 

spēkā līdz to pilnīgai izpildei. 

6. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

6.1. Līguma summa ir 6,210.27 EUR (seši tūkstoši divi simti desmit euro un 27 centi). 

6.2. Līguma summā iekļauti visi IZPILDĪTĀJA izdevumi, kas saistīti ar pasākumu izpildi 

un to kvalitātes uzturēšanas saistību nodrošināšanu, t.sk. maksa par pasākumu veikšanā 

izmantotajām iekārtām, materiāliem un izstrādājumiem, maksa par darbu, normatīvajos 

aktos noteiktie nodokļi u.c. izdevumi, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Ja PUSES 

līgumā noteiktajā kārtībā vienojas par papildu pasākumu veikšanu, attiecīgo papildu 

pasākumu izmaksas iekļauj līguma summā, to attiecīgi palielinot. Pamatojoties uz 

Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu, pievienotās vērtības nodokli par 

būvdarbu izpildi maksā PASŪTĪTĀJS. 

6.3. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM līguma 6.1. punktā noteikto līguma summu  

10 (desmit) darbadienu laikā pēc būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas, rēķina saņemšanas un objekta atbrīvošanas. 

7. PUŠU ATBILDĪBA 

7.1. Par līguma 2.1. vai 5.2. punktā noteiktā termiņa, vai līguma 5.2. punktā noteiktajā 

kārtībā saskaņotā termiņa nokavējumu IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no līguma summas par katru nokavēto 

kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no līguma summas. 
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7.2. IZPILDĪTĀJAM līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) darbadienu laikā no 

PASŪTĪTĀJA rēķina saņemšanas dienas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji ieturēt 

IZPILDĪTĀJA maksājamo līgumsodu no līgumā noteiktā PASŪTĪTĀJA maksājuma. 

7.3. Par līguma 6.3. punktā minētā termiņa nokavējumu PASŪTĪTĀJS maksā 

IZPILDĪTĀJAM līgumsodu 0.5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% 

(desmit procentu) no kavētā maksājuma summas. PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda samaksu 

IZPILDĪTĀJAM 10 (desmit) darbadienu laikā no IZPILDĪTĀJA pieprasījuma un 

atbilstoša rēķina saņemšanas dienas. 

7.4. Ja nokavēta kādas līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par 

periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc līgumā noteiktā saistības izpildes 

termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. 

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

PUSEI radītos zaudējumus. Domstarpību par zaudējumu rašanās cēloni un/vai to apmēru 

gadījumā PUSES pieaicina neatkarīgu ekspertu. Izmaksas, kas saistītas ar eksperta 

pakalpojumu izmantošanu, sedz vainīgā PUSE. 

7.6. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par objektā atstāto IZPILDĪTĀJA inventāru, 

instrumentiem, iekārtām, materiāliem un IZPILDĪTĀJA personāla personiskajām 

mantām. 

8. KONFIDENCIALITĀTE 

8.1. PUSE nedrīkst izpaust informāciju par otru PUSI un līgumu, izņemot publiski 

pieejamu informāciju, bez otras PUSES rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos 

noteiktos gadījumus. 

8.2. Līguma 8.1. punktā noteiktais konfidencialitātes pienākums ir spēkā neierobežotu 

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

izbeidzas citādi. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. 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 

pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ 

(tālāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

9.2. 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. 

9.3. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā līgumā noteikto saistību izpildes termiņš 

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

laiku. 

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

noteiktās saistības, pierāda ar kompetentas valsts vai pašvaldības institūcijas izdotu 

dokumentu. 

10. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA 

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

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

gadījumos: 
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10.1.1. ja IZPILDĪTĀJS kavē līguma 2.1. vai 4.1. punktā minēto termiņu vai jebkuru 

līgumā noteiktajā kārtībā saskaņotajā pasākumu izpildes laika plānā noteikto termiņu 

vairāk nekā 15 (piecpadsmit) kalendārās dienas; 

10.1.2. ja IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no līguma 3.1., 3.2., 3.4., 3.6.–3.12. un 3.14. punktā 

minētajiem noteikumiem; 

10.1.3. ja tiesā ierosināts IZPILDĪTĀJA tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas 

process. 

10.2. Ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no līguma saskaņā ar līguma 10.1.1. vai  

10.1.2. punktu, IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) darbadienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma 

par vienpusēju atkāpšanas no līguma saņemšanas maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 

10% (desmit procentu) apmērā no līguma summas.  

10.3. 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. 

10.4. Līguma 10.1. vai 10.3. punktā minētajā līguma izbeigšanas gadījumā: 

10.4.1. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu faktiski 

pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu; 

10.4.2. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski pabeigto būvdarbu 

nodošanas un pieņemšanas akta saņemšanas pārbauda faktiski pabeigto būvdarbu 

atbilstību līguma noteikumiem un pieņem tos, parakstot minēto nodošanas un 

pieņemšanas aktu, vai iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu tos pieņemt; 

10.4.3. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā PUSES paraksta faktiski pabeigto 

būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu, norādot pienācīgi izpildīto būvdarbu daļu; 

10.4.4. PUSES veic savstarpējos norēķinus 10 (desmit) darbadienu laikā pēc faktiski 

pabeigto būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina 

saņemšanas. 

11. STRĪDU RISINĀŠANA UN LĪGUMAM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 

11.1. 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. 

11.2. Līgums uzrakstīts un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

12. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

12.1. Līguma izpildē PASŪTĪTĀJU pilnvarots pārstāvēt, izpildot līguma 3.8., 3.9. un 

4.1. punkta noteikumus – Tehniskās pārvaldes projektu vadītājs. 

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

sastāvdaļu to abpusējas parakstīšanas brīdī. 

12.3. Līguma pielikums ir līguma neatņemama sastāvdaļa. 

12.4. Līgums uzrakstīts uz 10 (desmit) lapām, t.sk. tā pielikums uz 3 (trijām) lapām, 

2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs – pie 

IZPILDĪTĀJA. 

13. PUŠU REKVIZĪTI 

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

Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju 
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reģistrā ar Nr. LV 90000158236. Norēķinu konts Latvijas Bankā Nr. LV35 LACB 0EUR 

1750 5010 0, BIC LACBLV2X. 

13.2. IZPILDĪTĀJS – SIA "INO", juridiskā adrese: Bākūžu ielā 13A-2, Rīgā, LV-1024, 

biroja adrese: Krustpils ielā 4, Rīgā, LV-1073, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu 

reģistra komercreģistrā ar Nr. 40003080667 un Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu 

dienesta Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā Nr. LV40003080667. Norēķinu 

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

PASŪTĪTĀJS 

 

 

 

 

 

(Personiskais paraksts) 

 

2018. gada ___. maijā 

 

IZPILDĪTĀJS 

 

 

 

 

 

                              (Personiskais paraksts) 

 

2018. gada ___. maijā 
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Pielikums 

2018. gada __. maija 

līgumam LB-07/2018/236 

(iepirkums LB/2018/30) 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME 

1. VISPĀRĒJIE DARBU IZPILDES NOTEIKUMI 

1.1. Aizpildot būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmi, pretendents ievērtē visus 

nepieciešamos pasākumus un izdevumus, ieskaitot būvdarbu veikšanai nepieciešamās 

atļaujas, kas saņemamas no atbildīgajām institūcijām, ieskaitot palīgierīces un 

mehānismus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu visus paredzētos būvniecības 

tehnoloģiskos procesus, kā arī darba drošības pasākumus pilnā apmērā, kurus pieprasa 

spēkā esošie būvnormatīvi, un visus pasākumus, kādi nepieciešami, lai būvdarbu 

veikšanas laikā maksimāli netraucētu objekta pamatfunkciju veikšanu. 

1.2. Būvdarbu izmaksu aprēķina tabulā-tāmē, nenorādot piedāvāto ekvivalentu, 

pretendents ievērtē tos materiālus, izstrādājumus, iekārtas, aprīkojumu un ierīces, kuri 

izmaksu aprēķina tabulā-tāmē norādīti kā piemērs. 

1.3. Būvdarbu izmaksu aprēķina tabulu-tāmē, norādot savu piedāvāto ekvivalentu, 

pretendents pievieno piedāvājumam piedāvāto materiālu, izstrādājumu un aprīkojuma 

ekvivalentu ražotāja tehniskās specifikācijas vai tehniskās pases, kas apliecina piedāvātā 

ekvivalenta atbilstību šā nolikuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.   

1.4. Būvdarbu izmaksu aprēķina tabulās-tāmēs materiālu apjomi norādīti bez virsmēriem. 

1.5. Pirms materiālu pasūtīšanas IZPILDĪTĀJS objektā veic nepieciešamos uzmērījumus.   

1.6. IZPILDĪTĀJS pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņo ar PASŪTĪTĀJU izmantot 

paredzētos materiālus, izstrādājumus, aprīkojumu un citus paraugus, kā arī apdares 

materiālu, izstrādājumu un aprīkojuma krāsojuma toņus un dizainu. 

1.7. Būvdarbus veic saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstrādāto un pirms būvdarbu uzsākšanas 

ar PASŪTĪTĀJU saskaņoto pasākumu izpildes laika plānu. 

1.8. Iekļūšana objektā notiek, ievērojot Latvijas Bankas caurlaižu režīmu. 

1.9. Transportlīdzekļu iebraukšana objektā tiek nodrošināta tikai būvmateriālu un 

būvizstrādājumu piegādēm. 

1.10. Būvdarbus objektā veic darbadienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 un brīvdienās 

(sestdienās un svētdienās, izņemot valsts svētku dienas) no plkst. 8.00 līdz plkst. 20.00 

vai citā ar PASŪTĪTĀJU saskaņotajā laikā. 

2. BĒNIŅU STĀVA KOKA KONSTRUKCIJU APSTRĀDE AR PRETUGUNS 

AIZSARGPĀRKLĀJUMU 

2.1. Veicamo būvdarbu apjomi norādīti izmaksu aprēķina tabulā-tāmē (skat. šī pielikuma 

3. punktu).  

2.2. Pirms koka konstrukciju apstrādes ar pretuguns aizsargpārklājumu, IZPILDĪTĀJS 

veic visu ēkas bēniņos izvietoto iekārtu, t.sk. vēdināšanas un dzesēšanas iekārtu, kustību 

un ugunsdzēsības devēju, videokameru, sadales skapju un kārbu, slēdžu, ventiļu un 

kabeļu kanālu, nosegšanu, lai pasargātu no pretuguns aizsargpārklājuma nokļūšanas uz 

tiem un tajos. Nosegšanas veids un kārtība saskaņojami ar PASŪTĪTĀJU.  

2.3. Bēniņu stāva koka konstrukciju apstrādes apjomā iekļautas visas atklātās jumta koka 

konstrukcijas, t.sk. latojums, spāres, jumta krēsls, koka laipas u.c. atklātie koka elementi. 
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2.4. Koka konstrukciju apstrādi atbilstoši tehnoloģijai veikt 2 (divas) reizes ar krāsā 

tonētu pretuguns aizsargpārklājumu – antipirēnu FAP, pie patēriņa 350 g/m2, vai 

ekvivalentu,  iepriekš bēniņu koka konstrukcijas attīrot. 

2.5. Pretuguns apstrādes darbi veicami, ievērojot ražotāja noteikto tehnoloģiju, ieskaitot 

koka konstrukciju mitruma mērījumu veikšanu katras darba dienas sākumā, kā arī gaisa 

temperatūras un mitruma mērījumus, lai nodrošinātu pārklājuma garantijas laiku – 

60 (sešdesmit) mēneši. 

2.6. Pēc darbu paveikšanas IZPILDĪTĀJS veic šā pielikuma 2.2. punktā minēto nosegto 

elementu atsegšanu, būvgružu savākšanu un aizvešanu, kā arī bēniņu sakopšanu. 

2.7. Pēc darbu pabeigšanas IZPILDĪTĀJS iesniedz aktu par bēniņu stāva koka 

konstrukciju apstrādi ar pretuguns aizsargpārklājumu un ekspluatācijas īpašību 

deklarāciju izmantotajam koksnes pretuguns aizsargsastāvam antipirēnam FAP B-s1,d0 

(atbilstība standartam LVS EN 13501-1+A1:2010) vai ekvivalentam. 
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3. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME 
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1. Bēniņu stāva koka konstrukciju apstrāde ar 

pretuguns aizsargpārklājumu – antipirēnu FAP 

(skat. tehniskās specifikācijas 2.2.-2.7. punktu). 

m2 2244 [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] [..] 

Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (24.09%) [..] [..] [..] [..] [..] 

Virsizdevumi [..]%  [..] 

t.sk. darba aizsardzība    

Peļņa [..]%  [..] 

Pavisam kopā  6,210.27 

 

 


