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Līgums un tā pielikumi parakstīti ar 
drošu elektronisko parakstu, kas 
satur laika zīmogu. Līguma un tā 
pielikumu abpusējas parakstīšanas 
datums ir pēdējā parakstītāja laika 
zīmoga datums un laiks.  

 

Uz ēmuma l gums 

Iepirkuma proced ras DPD 2018/44 “A” daļai 
 

Daugavpilī                                                                    2018.gada ______.____________________

     

Daugavpils pilsētas dome, reģistrācijas Nr. 90000077325, _________________ personā, kas 
rīkojas uz nolikuma pamata, tālāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA “REM PRO”, 
reģistrācijas Nr.41503041904, tās valdes locek a M.Rjabokona personā, kas rīkojas uz statūtu 
pamata, tālāk tekstā Būvuzņ m js, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi tālāk tekstā saukti 
Līdz ji, pamatojoties uz iepirkumu procedūras DPD 2018/44 komisijas l mumu  projekta ietvaros, 
nosl dz šādu Līgumu: 

1. L guma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzraugs, pamatojoties uz tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums 
Nr.1) apņemas veikt būvuzraudzību būvniecības darbiem objektā “Mendeļejeva ielas p rb ve 
posm  no Višķu ielas l dz zemes gabalam ar kadastra apz mējumu 05000071614 un ceļa 
posma p rb ve no Mendeļejeva ielas l dz Ziemeļu industri l s zonas 1.k rtas izb ves 
robežai, Daugavpil ” atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām. 
1.2. Būvuzraugs veic būvuzraudzību saskaņā ar vismaz šādiem noratīvajiem aktiem: 
1.2.1. Būvniecības likums; 
1.2.2. Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 
1.2.3. Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “ ku būvnoteikumi”. 
1.3. Būvuzraugs sniedz būvuzraudzības pakalpojumus līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
1.4. Būvuzraugs ar rīkojumu norīko atbilstoši sertific tus speciālistus veikt būvdarbu uzraudzību: 

A DA A Atbildīgais būvuzraugs/ 
speciālists ce u būvdarbu 
būvuzraudzībā; 

 

Speciālists ūdensapgādes un 
kanalizācijas sist mu būvdarbu 
būvuzraudzībā; 

 

Speciālists elektroietaišu izbūves 
darbu būvuzraudzībā (līdz 1 kV) 

Aleksandrs Vasi jevs 

 

 

 

Aleksandrs Vasi jevs 

 

 

 

Edgars Veliks 

 

2. L guma summa un norēķinu k rt ba 

2.1. Līguma summa ir EUR 13838,00 (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi euro un 
nulle centi) bez PVN. PVN sastāda 2905,98 EUR (divi tūkstoši deviņi simti pieci euro un 
deviņdesmit astoņi centi). Līguma summa ar PVN sastāda 16743,98 (sešpadsmit tūkstoši septiņi 
simti četrdesmit trīs euro un deviņdesmit astoņi centi). 
2.2. Apmaksa tiks veikta šādā kārtībā:  

2.2.1.Priekšapmaksa nav paredz ta. 
2.2.2.Maksājumi par darbiem tiek veikti ik m nesi, proporcionāli izpildīto un pārbaudīto būvdarbu 
apjomiem (ja Pasūtītajam  ir pieejami finanšu līdzek i). Maksājumi veicami p c piestādīto r ķinu 
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un akta par izpildīto būvdarbu (formas Nr. 2.) apstiprināšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Akts – 

forma Nr.2 un r ķins jāiesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai līdz katra m neša 1.datumam. No katra 
ikm neša maksājuma tiek ietur ti 5%, kas tiks izmaksāti 30 (trīsdesmit) dienu laikā p c objekta 
nodošanas ekspluatācijā. 
2.3. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Būvuzrauga norādīto bankas kontu. 

3. L gumslēdzēju ties bas un pien kumi 
3.1. B vuzrauga pien kumi un ties bas: 
3.1.1. veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajai tehniskajai dokumentācijai, Latvijas 
būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību un būvuzraudzību 

regul jošajiem normatīvajiem aktiem; 
3.1.2. būvuzraugam jānodrošina izpildāmo būvdarbu secīgumu un kvalitāti. Papildus tam, 
būvuzraugam ir jāierodas objektā arī p c pasūtītāja pieprasījuma. 
3.1.3. būvdarbu gaitā pārbaudīt Objektos lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 
būvizstrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajai dokumentācijai, normatīvajiem aktiem un 
nosl gtajam būvniecības līgumam; 
3.1.4. piedalīties ikned as būvsapulc s, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki; 
3.1.5. inform t Pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pie autajiem pārkāpumiem un 
atkāp m no projekta un kalendārā grafika; 
3.1.6. saskaņot ar Būvuzņ m ju un Pasūtītāju būvlaukuma un telpu nodošanas un ierīkošanas 
kārtību, mehānisko un elektrisko iekārtu piegādes grafiku, Būvuzņ m jam piederošās tehnikas 
ievešanu un izvešanu no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus; 
3.1.7. pienācīgi un rūpīgi iepazīties ar tehnisko dokumentāciju un līgumu par Objektu būvniecības 
darbiem;  

3.1.8. sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību būvniecības darbu veikšanas 
laikā; 
3.1.9. uzraudzīt, lai Būvuzņ m js iev ro sanāksm s un līgumā par Objektu būvniecības darbu 
noteiktos darbu izpildes termiņus. Termiņu nokav juma gadījumā nekav joties rakstiski inform t 
Pasūtītāju; kontrol t izpildīto darbu atbilstību apstiprinātajai tāmei; 
3.1.10. nekav joties rakstiski inform t Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek 
konstat tas patva īgas atkāpes no tehniskās dokumentācijas vai nosl gtā būvniecības līguma, vai, 
ja netiek iev rotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā 
gadījumā Būvuzraugs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņ m jam rakstisku 
pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstat to trūkumu nov ršanai; 
3.1.11. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvuzņ m js iev ro likumā noteiktās drošības un 
darba aizsardzības prasības; 
3.1.12. aizstāv t Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objektu būvniecības projekta izpildes 

dalībniekiem. Būvuzraugs, bez iepriekš jas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas, nedrīkst pieņemt 
l mumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar 
būvniecības izmaksu palielināšanu; 
3.1.13. inform t Pasūtītāju par visiem apstāk iem, kas var neparedz ti ietekm t Objektu sekmīgu 
būvniecību vai ekspluatāciju; 
3.1.14. parakstīt segto darbu aktus un citu dokumentāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem; 
3.1.15. piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektus ekspluatācijā; 
3.1.16. līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar Objektiem saistīto dokumentāciju. 
3.1.17. neprasot papildus atlīdzību, nepieciešamības gadījumā, piedalīties būvdarbu pārkāpumu 
nov ršanā izpildīto būvdarbu garantijas laikā. 
3.2. PAS T T JA pien kumi un ties bas:   
3.2.1. nor ķināties ar Būvuzraugu par padarītajiem darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā; 
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3.2.2. sniegt Būvuzraugam Pasūtītāja rīcībā esošo līguma izpildei nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju. 

4. Citi noteikumi 

4.1. Strīdus, kas rodas starp Pus m Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarp ju pārrunu ce ā, 
savukārt, ja strīdu nav iesp jams atrisināt savstarp ju pārrunu ce ā, strīdus izšķir tiesa Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos paredz tajā kārtībā. 
4.2. Ja Būvuzraugs neiev ro 3.1.2. punkta vai 3.1.4. punkta noteikumus, tad Būvuzraugs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu EUR 100 (simts euro) par katru pārkāpumu. Ja Būvuzraugs neiev ro kādus 
citus līguma noteikumus un, ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kav jumam, 
Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apm rā no kop jās līgumcenas par katru nokav to 
dienu. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Būvuzraugu no saistību izpildes. 
4.3. Neviena no pus m nenes atbildību par līguma saistību neizpildi vai izpildes aiztur šanu, ja 
min tā neizpilde vai aiztir šana saistīta ar force majeur apstāk iem, par ko rakstiski paziņots ar 
kompetences iestādes apstiprinātu informaciju par notikušo un izraisītām sekām. Ar force majeur 

šī Līguma izpratn  saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, sacelšanās, karš, streiki un citi 
apstāk i, kas trauc  tālāku līgumsaistību izpildi, kā arī ugunsgr ki, plūdi un citas stihiskās nelaimes, 
kas Pus m nav kontrol jamas. 
4.4. Līgums stājas sp kā tā parakstīšanas dienā un ir sp kā līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. 
4.5. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai lauzt pus m par to rakstveidā vienojoties. 
4.6. Būvuzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam vai būvuzņ m jam nodarītajiem zaud jumiem, kas 
radušies būvuzrauga bezdarbības vai vainas d . 
4.7. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaud  juridisko sp ku, tad tas neietekm  citus šā Līguma 
noteikumus. 

4.8. Šis Līgums ir sastādīts uz 3 (trim) lapām divos eksemplāros pa vienam katrai pusei, katram no 
Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks sp ks. 
 

5. Pušu paraksti un rekviz ti 
 

PAS T T JS:       B VUZRAUGS: 
 

Daugavpils pilsētas dome 

reģ. Nr.90000077325 

K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV - 5401 

A/S SWEDBANK, kods:HABALV22 

Nor.konts LV69HABA 0001402041250 

Tālr. 654 04338, Fakss 654 21941 

 

 

Daugavpils pils tas domes  
 

______________________ 

 

 

                                 ____________________ 

 

 SIA “REM PRO” 

reģ. Nr.41503041904 

18.novembra iela 37A, Daugavpils 

Luminor Bank AS, 

Kods NDEALV2X 

LV26NDEA0000082470357 

Tālr. 654 21398, Fakss 654 21398 

 

SIA “REM PRO” 

 

Valdes loceklis 

 

 

                                                    M.Rjabokons 

 

 

 

 


