
 

 

 

Izpildītāja uzskaitē līguma Nr.15-010                                                                  Iepirkums Id.Nr. RD PAD 2014/1 

 

PAKALPOJUMA LĪGUMS 

 

Iepirkumam „Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma (Rīgas Ziemeļu transporta koridora daļa  

no valsts autoceļa A2 (Rīga-Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrāle)) 

būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrāde” 
Projekta id.nr. 2012-LV-91079-S 

 

Rīga, 2015.gada 20. janvāris 

 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, reģistrācijas Nr.90000056484, juridiskā adrese: Amatu ielā 4, 

Rīgā, LV-1050, tā direktora p.i. Dzintara Baloža personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2012.gada 

17.aprīļa nolikumu Nr.217 „Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta nolikums” (turpmāk tekstā - 

Pasūtītājs), no vienas puses, un 

 

AS „Ceļuprojekts”, reģistrācijas Nr. LV40003026637, juridiskā adrese Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024, tā 

valdes priekšsēdētāja Mārtiņa Liepiņa personā, kas rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk tekstā - Izpildītājs), no 

otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā – Līdzēji, 

 

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklātā konkursa „Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma (Rīgas Ziemeļu 

transporta koridora daļa no valsts autoceļa A2 (Rīga-Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei 

(Austrumu maģistrāle)) būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrāde” (Integration of Riga city and Riga port 

into the TEN-T network: Detail design studies for the segment 1 of the Riga northern transport corridor); 2012-

LV-91079-S” (Id. Nr. RD PAD 2014/1) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu (turpmāk tekstā – 

Piedāvājums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 
 

1. Līguma priekšmets 

 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma (Rīgas Ziemeļu 

transporta koridora daļa no valsts autoceļa A2 (Rīga – Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei 

(Austrumu maģistrāle)) būvniecības ieceres tehnisko projektu (turpmāk tekstā - Būvprojekts), turpmāk – 

Pakalpojums, atbilstoši Projektēšanas uzdevumā (1.pielikums) noteiktajām prasībām un citām Līguma 

prasībām, Izpildītāja Piedāvājumam (2.pielikums), Līguma izpildes kalendārajam grafikam (3.pielikums), 

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. 

1.2. Būvprojekta izstrāde tiek finansēta no Eiropas Komunikāciju tīklu (TEN-T) budžeta un Rīgas pilsētas 

pašvaldības budžeta „Līdzfinansējums Eiropas Savienības fondiem un citiem projektiem”. 
 

2. Būvprojekta izstrādes kārtība 

 

2.1. Izpildītājs izstrādā Būvprojektu, tai skaitā veic inženiertehnisko izpēti, visu nepieciešamo saskaņojumu (ja 

nepieciešams, papildu tehnisko noteikumu) un būvvaldes akcepta saņemšanu, un nodod pilnībā pabeigtu 

Būvprojektu Pasūtītājam 346 (Trīs simti četrdesmit seši) kalendāro dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās 

saskaņā ar Līguma izpildes kalendāro grafiku.  

2.2. Izpildītājs Būvprojekta izstrādi veic Līguma izpildes kalendārajā grafikā noteiktajos termiņos. Izpildītājs 

veic visas darbības, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Būvprojekta 

izstrādi.  

2.3. Izpildītājs, veicot Būvprojekta izstrādi, ievēro Projektēšanas uzdevuma un citas Līguma, būvnormatīvu un 

citu normatīvo aktu prasības. Būvprojekta izstrāde tiek veikta, ievērojot Līguma termiņus un augstā 

profesionālā līmenī. 
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2.4. Izpildītājs, parakstot Līgumu, atzīst, ka Projektēšanas uzdevums ir skaidrs un ka tā prasības var īstenot 

atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no 

Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. 

2.5. Būvprojekta izstrādi Izpildītājs veic šādā kārtībā: 

2.5.1. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pilnvarojumu veic nepieciešamās darbības Būvprojekta izstrādes 

uzsākšanai (tajā skaitā nepieciešamos būvprojektēšanas sagatavošanas darbus, izpētes, u.tml.); 

2.5.2. Izpildītājs Būvprojektu izstrādā saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, tehniskajiem noteikumiem, ievērojot 

normatīvo aktu prasības;  

2.5.3. Būvprojekta izstrādes ietvaros jāizstrādā darba organizācijas projekta sadaļa, tajā iekļaujot: paskaidrojuma 

rakstu, būvdarbu ģenerālplānu, darba aizsardzības plānu un būvdarbu kalendāro plānu, kā arī  transporta 

kustības organizācijas shēmu; 

2.5.4. Būvprojekta sastāvā jāiekļauj būvdarbu izmaksu aprēķins atbilstoši ar Ministru kabineta 2006.gada 

19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu 

noteikšanas kārtība”” apstiprināto Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 (lokālās tāmes, kopsavilkuma 

aprēķini par darbu veidiem un koptāme);  

2.5.5. Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pilnvarojumu veic visas nepieciešamās darbības Būvprojekta saskaņošanai 

un akceptēšanai būvvaldē; 

2.5.6. Pirms Būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai būvvaldē Izpildītājs Būvprojektu rakstveidā saskaņo ar 

Pasūtītāju. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Būvprojekta saņemšanas pārbauda Būvprojekta 

atbilstību Līguma noteikumiem un saskaņo Būvprojektu, vai iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu 

pieņemt Būvprojektu. Izpildītājam bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizliegts veikt izmaiņas Būvprojekta 

dokumentācijā. Ja izmaiņas Būvprojektā tiek veiktas, Būvprojekts ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņojami 

atkārtoti; 

2.5.7. Pēc Būvprojekta akceptēšanas būvvaldē Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojekta dokumentāciju 3 

(trīs) eksemplāros (trīs oriģināleksemplāri) papīra formātā, pievienojot Būvprojekta elektronisko versiju 

CD/DVD (rasējumi – DWG (AutoCAD)) un PDF formātā, tāmes (būvdarbu izmaksu aprēķinu tabulu 

tāmes) – XLS formātā (Excel), pārējo dokumentāciju – DOC vai PDF formātā;  

2.5.8. Būvprojekta iesniegšanas Pasūtītājam datums ir diena, kad pēc visu pasākumu pabeigšanas Izpildītājs ir 

iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja parakstītu Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas aktu un normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā būvvaldē akceptētu Būvprojektu, ja Pasūtītājs ir rakstveidā saskaņojis Būvprojektu 

2.5.6. punktā noteiktajā kārtībā. Pasūtītāja 2.5.6. punktā minētā motivēta atteikuma gadījumā par 

Būvprojekta iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs novērsis visus atteikumā minētos 

trūkumus un atkārtoti 2.5.6. punktā noteiktajā kārtībā iesniedzis Pasūtītājam būvvaldē akceptētu 

Būvprojektu. 

2.6. Izpildītājs nodrošina Būvprojekta ietverto prasību izpildi līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

2.7. Būvprojekts pēc nodošanas - pieņemšanas aktu abpusējas parakstīšanas ir Pasūtītāja īpašums, tai skaitā, visas 

mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam.  

2.8. Izpildītājs atļauj Pasūtītājam pēc Būvprojekta nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, 

nesaskaņojot ar Izpildītāju, veikt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Būvprojektā. 

2.9. Par Būvprojekta autoruzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz atsevišķu līgumu, paredzot 

autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas kārtību, termiņus un samaksas kārtību.  
 

3. Līguma summa un norēķinu kārtība 

 

3.1. Līguma summa ir 2 960 323.08 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit trīs 

eiro   un  astoņi  centi). Un to veido: 

3.1.1. samaksa par Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma Būvprojekta izstrādi - 2 960 323.08 EUR (divi 

miljoni deviņi simti sešdesmit tūkstoši trīs simti divdesmit trīs eiro   un  astoņi  centi), t.sk. pakalpojuma 

līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN):  2 446 548 EUR (divi miljoni četri simti 

četrdesmit seši tūkstoši pieci simti četrdesmit astoņi eiro   un  nulle  centi) un  PVN 21%:  513 775.08 

EUR (pieci simti trīspadsmit tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci eiro un astoņi  centi). 

3.2. Līguma summa atbilst Izpildītāja Piedāvājumam un tajā ietilpst visas ar Būvprojekta izstrādi un Līgumā 

noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā visas projektēšanas procesā izmantojamo materiālu 
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un darbu izmaksas, pieskaitāmie izdevumi, transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļu un 

nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos, apdrošināšanas izmaksas, izdevumi, kas saistīti ar 

speciālo izziņu saņemšanu, kā arī izmaksas par darbiem un materiāliem, kas nav norādīti Līguma sastāvā 

esošajos dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Būvprojekta pienācīgai un kvalitatīvai izstrādei 

Līgumā noteiktajā termiņā, izņemot atlīdzību par Būvprojektu autoruzraudzības pakalpojumiem, par ko 

starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek slēgts atsevišķs līgums saskaņā ar Līguma 2.9.punktu. 

3.3. Par papildus Būvprojekta izstrādes darbiem tiks uzskatīti tādi Būvprojekta izstrādes darbi, kuru izpilde ir 

iekļauta Projektēšanas uzdevumā un kurus bija paredzēts veikt atklātā konkursa „Rīgas pilsētas un Rīgas 

ostas integrēšana TEN-T tīklā: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma tehniskā projekta izstrāde 

(Integration of Riga city and Riga port into the TEN-T network: Detail design studies for the segment 1 of 

the Riga northern transport corridor); 2012-LV-91079-S” (id. Nr. RD PAD 2014/1) ietvaros, taču 

objektīvu iemeslu dēļ, sagatavojot Projektēšanas uzdevumu nebija iespējams precīzi noteikt vai paredzēt 

šo darbu veikšanai nepieciešamo apjomu, vai arī kuru apjoms ir palielinājies Projektēšanas uzdevuma 

nepilnību dēļ, katrā gadījumā tie ir tādi darbi, kuri radušies neparedzamu apstākļu dēļ un kļuvuši 

nepieciešami Līguma izpildei un nepārsniedz 5% (pieci procenti) no Izpildītāja piedāvātās Būvprojekta 

izstrādes cenas. Par papildus Būvprojekta izstrādes darbiem netiks uzskatīti Būvprojekta izstrādes darbi, 

kuri tiek veikti vienas tāmes ietvaros paredzēto Būvprojekta izstrādes darbu aizstāšanai vai atšķirīgā 

apjomā no tāmē sākotnēji noteiktā, ja šādas izmaiņas nodrošina tāmes izpildē kopējā paredzētā rezultāta 

sasniegšanu un tāmes kopsumma netiek grozīta vai arī tāmes kopsummas grozījumi nepārsniedz 1% (viens 

procents) no tāmes vērtības.Samaksa par papildus Būvprojekta izstrādes darbu veikšanu papildus 

3.1.punktā norādītai Līguma summai var tikt veikta, pamatojoties uz aktu par nepieciešamajiem papildus 

darbiem (turpmāk tekstā – Akts), kurš rakstveidā saskaņots starp Pasūtītāju un Izpildītāju. Papildus 

samaksa nedrīkst pārsniegt 5% (pieci procenti) no Izpildītāja piedāvātās Būvprojekta izstrādes cenas. Par 

papildus darbu veikšanu tiek noslēgta atsevišķa rakstveida vienošanās vai vairākas vienošanās, kura/ kuras 

ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. 

3.5. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot attiecīgo naudas summu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu, 

šādā kārtībā: 

3.5.1. Pasūtītājs veic maksājumus Izpildītājam tikai pēc Līguma izpildes garantijas saņemšanas (5.pielikums); 

3.5.2. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansa maksājumu 10 % apmērā no Līguma kopējās summas. Pasūtītājs 

veic avansa maksājumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) un 

avansa nodrošinājuma (bankas garantijas avansa apmērā) saņemšanas dienas; 

3.5.3 Maksājumi par faktiski veiktajiem Būvprojekta izstrādes darbiem kārtējā kalendārā gada ceturksnī tiek 

veikti 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas 

dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītajiem Būvprojekta izstrādes nodošanas-

pieņemšanas aktiem; 

3.5.4. No katra kalendārā gada ceturkšņa faktiski izpildīto Būvprojekta izstrādes darbu cenas tiek veikti 

atskaitījumi avansa maksājuma dzēšanai proporcionāli Pasūtītāja pieņemto Būvprojekta izstrādes darbu 

vērtībai, ieturot 5-15% (pieci – piecpdsmit procenti) no kalendārā gada ceturkšņa maksājumiem (10% 

(desmit procenti) avansa maksājuma dzēšanai saskaņā ar pretendenta piedāvājumu un 5% (pieci 

procenti) Līguma 8.punktā Izpildītāja garantijas saistības nodrošināšanai); 

3.5.5. Galīgais norēķins par Projekta izstrādi tiek veikts pēc būvvaldē akceptētā Projekta iesniegšanas 

Pasūtītājam. Maksājums tiek veikts 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Līdzēju parakstīta Projekta 

nodošanas un pieņemšanas akta un atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas dienas; 

3.5.6. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Līgumā paredzētos līgumsodus, ja tādi Izpildītājam ir piemēroti, no 

Izpildītājam pienākošamies maksājumiem par izpildītiem darbiem. 

 

4. Autortiesību regulējums 

 

4.1. Līdzēji atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Līguma ietvaros izstrādās Izpildītājs pēc Pasūtītāja 

pieprasījuma vai dotā uzdevuma robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz 

konkrēto, specifisko Pasūtītāja Būvprojektu, turpmāk tekstā šādi dokumenti saukti – „Autortiesību 

objekti”, tiks uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un uz tiem tiks attiecināti šādi autortiesību tiesiskie 

regulējumi: 
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4.1.1. Izpildītājs ar Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai 

skaitā, bet ne tikai, tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, 

tulkošanu, pārveidošanu, Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un 

zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.; 

4.1.2. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus pēc saviem ieskatiem kā savu īpašumu; 

4.1.3. Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 

4.1.1.punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši 

Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam; 

4.1.4. Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām ne peļņas gūšanas 

nolūkos, ne bez atlīdzības, un Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem (tai skaitā neiegūto peļņu), 

kas Pasūtītājam varētu rasties, ja Izpildītājs pārkāptu Līguma noteikumus. 

 

5. Līguma izpildes un avansa nodrošinājuma garantija 

 

5.1. 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma 

izpildes garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās kopējās Līguma summas. 

Līguma izpildes garantiju izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 

Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai ir jāatbilst 

Līguma izpildes garantijas veidnei (5.pielikums). 

5.2. Izpildītājam ir jānodrošina, lai Līguma izpildes garantija būtu spēkā līdz Būvprojekta nodošanas - 

pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienai. 

5.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu Izpildītājam piemērotos līgumsodus, 

saņemtu zaudējumu atlīdzību vai citas Pasūtītājam, pamatojoties uz Līgumu, no Izpildītāja pienākošās 

summas. 

5.4. Ja Izpildītājs vēlas saņemt Līguma 3.5.2.punktā noteikto avansa maksājumu, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam avansa nodrošinājuma garantiju 100 % apmērā no avansa maksājuma summas, kuru izsniegusi 

Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta 

kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, saskaņā ar avansa 

nodrošinājuma garantijas veidni (6.pielikums). 

 

6. Līdzēju tiesības, pienākumi un atbildība 

 

6.1. Izpildītājs:  

6.1.1. ir atbildīgs, lai Būvprojekta izstrādē tiktu ievērotas Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības; 

6.1.2. ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja 

zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ; 

6.1.3. atlīdzina Pasūtītājam savas vainas dēļ nodarītos zaudējumus pilnā apmērā; 

6.1.4. ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 

6.1.5. nodrošina pārstāvju piedalīšanos ar Līguma izpildi saistītajās sanāksmēs; 

6.1.6. veic no Līguma izrietošo risku apdrošināšanu atbilstoši Līgumam; 

6.1.7. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Būvprojekta izstrādes laikā iegūto informāciju neizpauž 

trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot normatīvajos tiesību aktos 

noteiktajos gadījumos; 

6.1.8. Izpildītājs drīkst nolīgt vai aizvietot apakšuzņēmējus tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu. 

 

6.2. Pasūtītājs: 

6.2.1. veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā; 

6.2.2. savlaicīgi izskata Izpildītāja iesniegumus un veic Izpildītāja izstrādātā Būvprojekta pieņemšanu vai 

sniedz motivētu atteikumu pieņemt izstrādāto Būvprojektu; 

6.2.3. sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo, Izpildītāja pieprasīto 

informāciju un dokumentus; 
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6.3. Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus. 

6.4. Līdzēji nekavējoties informē viens otru par jebkādām grūtībām vai šķēršļiem Līguma izpildē, kas varētu 

aizkavēt savlaicīgu Būvprojekta izstrādi un Līguma izpildi. 
 
 

7. Līgumsods 

 

7.1. Ja Izpildītājs nenodod Būvprojektu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja 

līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās Līguma summas par 

katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.  

7.2. Ja Izpildītājs neveic Pasūtītājam tam, pamatojoties uz Līgumu, pienākošos naudas summu samaksu 

Līgumā noteiktajos termiņos, Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas 

procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) no laikā nesamaksātās summas. 

7.3. Ja Pasūtītājs neveic Izpildītājam maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs var prasīt no Pasūtītāja 

līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, 

bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no laikā nesamaksātās summas. 

7.4. Ja nokavēts kāds no Līgumā noteiktajiem termiņiem, līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas 

nākamajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības izpildītas. 

7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes. 

7.6. Ja Pasūtītājs Izpildītāja vainas dēļ vienpusēji atkāpjas no Līguma 11.2.punktā minēto iemeslu dēļ, vai 

Izpildītājs vienpusēji pārtrauc Līgumā noteikto saistību izpildi tādu iemeslu dēļ, kuri nav Pasūtītāja vaina, 

Pasūtītājs var prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma kopējās summas. 

Šādā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja gan līgumsoda samaksu, gan Pasūtītājam 

nodarīto zaudējumu atlīdzību pilnā apmērā. 

7.7. Līgumsods jāsamaksā 5 (pieci) darbdienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas dienas, ja Līgumā nav 

noteikts savādāk.  

 

8. Darbu garantija 

 

8.1. Izpildītājs garantē, ka izstrādātais Būvprojekts atbilst Projektēšanas uzdevumam, Līguma un normatīvo 

aktu prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var 

rasties, ja Būvprojekts neatbilst Projektēšanas uzdevumam, Līguma un normatīvo aktu prasībām.  

 

9. Atļaujas un apdrošināšana 

 

9.1. Pirms Būvprojekta nodošanas Izpildītājs uz sava rēķina veic Izpildītāja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā 

noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % (desmit procenti) no Būvprojekta izstrādes 

Līguma izmaksām (ar PVN). Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumam jāsatur nosacījums, ka, 

iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai 

zaudējumus cietušajai trešajai personai. Būvprojekta nodošanas brīdī Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

apdrošināšanas līguma apliecinātu kopiju. 

9.2. Konstatēto Būvprojekta kļūdu vai nepilnību novēršanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Izpildītāja iesniegtās 

9.1.punktā minētās apdrošināšanas polises darbību. 

9.3. Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, Izpildītājs apņemas noteikt civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

termiņu līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, bet ne mazāk kā 2 (divi) gadi no būvprojekta nodošanas - 

pieņemšanas akta parakstīšanas. Gadījumā, ja būvdarbi tiek uzsākti 2 (divu) gadu laikā no Būvprojekta 

dokumentācijas nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, bet darbu pabeigšanas termiņš pārsniedz 

apdrošināšanas termiņu, tad Izpildītājs pagarina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu līdz 

būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. 

9.4. Izpildītājs nodrošina citu Būvprojekta izstrādei nepieciešamo atļauju saņemšanu un saskaņošanu 

atbildīgajās institūcijās. 
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10. Nepārvarama vara 

 

10.1. Līdzējs nav atbildīgs par Līgumā noteikto saistību pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies tādu apstākļu 

dēļ, kurus Līdzējs nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas brīdī, kā arī pārvarēt vai novērst, t.sk. dabas 

stihijas, ugunsgrēka, militārās akcijas vai blokādes dēļ (turpmāk tekstā – nepārvaramas varas apstākļi).  

10.2. Par nepārvaramas varas apstākli nevar tikt atzīta apakšuzņēmēju, piegādātāju un citu iesaistīto personu 

saistību neizpilde vai nesavlaicīga izpilde. 

10.3. Līdzējs, kurš nevar izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nekavējoties par to 

paziņo otram Līdzējam. Pretējā gadījumā tam nav tiesību atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā 

pamatu atbrīvošanai no atbildības. 

10.4. Nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Līgumā noteikto saistību izpildes termiņš Līdzējiem vienojoties, 

var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar nepārvaramas varas apstākļu darbības laiku. 

10.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Līdzējam ir tiesības vienpusēji 

atkāpties no Līguma, rakstiski par to paziņojot otram Līdzējam. Tādā gadījumā Līdzēji vienojas par 

Līguma izbeigšanas kārtību un veic savstarpējos norēķinus atbilstoši faktiski izpildītiem darbiem. 
 

11. Līguma izbeigšana 

 

11.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties. 

11.2. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam: 

11.2.1. ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no 

Pasūtītāja attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību 

neizpildi; 

11.2.2. ja Izpildītājs Līguma izpildē neievēro būvnormatīvu un normatīvo aktu prasības; 

11.2.3. ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process. 

11.3. Līguma 11.2. punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) dienā no Līdzēja 

rakstveida paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas otram Līdzējam. Ja 

Līgums tiek izbeigts, pamatojoties uz Līguma 11.2.1-11.2.2.punktiem, Pasūtītājs neveic samaksu par 

daļējo Līguma izpildi un Izpildītājs atmaksā pamatojoties uz Līgumu no Pasūtītāja saņemtos maksājumus, 

t.sk. saņemto avansa maksājumu pilnā apmērā, kā arī  līgumsodu Līguma 7.6.punktā noteiktā apmērā 10 

(desmit) dienu laikā no Līguma izbeigšanas brīža. 

11.4. Ja Pasūtītājs nokavē maksājumu par vairāk nekā 20 (divdesmit) dienām, Izpildītājs var vienpusēji 

atkāpties no Līguma – ar nosacījumu, ka Pasūtītājs 10 (desmit) dienu laikā no Izpildītāja attiecīga 

paziņojuma saņemšanas dienas nav veicis maksājumu Izpildītājam. 
 

12. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība 

 

12.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā 

nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. 

12.2. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji rakstiski informē viens 

otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Līdzēji uzskata par 

iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu. 

12.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
 

13. Citi noteikumi 

 

13.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai 

izpildei. 

13.2. Līgums var tikt grozīts, Līdzējiem vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktos 

ierobežojumus grozījumu veikšanai. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas un abpusējas 

parakstīšanas. 

13.3. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama, izņemot Līdzēju 

reorganizāciju normatīvos aktos noteiktā kārtībā. 
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13.4. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību. 

13.5. Līdzējs rakstveidā informē otru Līdzēju par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu. 

13.6. Pasūtītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projekta 

vadības pārvaldes Projektu nodaļas galvenais projektu vadītājs __________ (tālr. ____________, e-pasts 

____________). 

13.7. Izpildītāja kontaktpersona par Līguma izpildi – AS Ceļuprojekts _ _______________ (tālr. _________e-

pasts: ___________). 

13.8. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības 

līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa 

izmantošanas turpmāk. 

13.9. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 7 lapām un parakstīts divos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu 

juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja. 

13.10. Šādi Līguma pielikumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa: 

1.pielikums: Projektēšanas uzdevums uz (CD); 

2.pielikums: Izpildītāja Piedāvājums, tai skaitā finanšu un tehniskais piedāvājums (CD); 

3.pielikums:  Līguma izpildes kalendārais grafiks uz (CD); 

4.pielikums: Apdrošināšanas polises uz (CD); 

5.pielikums: Kredītiestādes izsniegta Līguma izpildes garantija uz (CD); 

6.pielikums: Kredītiestādes izsniegta avansa nodrošinājuma garantija uz (CD). 
 

 

 

14. Līdzēju rekvizīti un paraksti 

 

Maksātājs: 

Rīgas domes Finanšu departaments 

Adrese: Kungu iela 7/9, Rīga, LV-1050 

Reģistrācijas nr.: LV90000064250 

Banka: Valsts kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: ____________________________ 

Projektam: „Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma (Rīgas Ziemeļu transporta koridora daļa no 

valsts autoceļa A2 (Rīga-Sigulda) pie Berģiem līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maģistrāle)) 

būvniecības ieceres tehniskā projekta izstrāde” 

 

 

Pasūtītājs: 

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

 

Izpildītājs: 

 

 

_________________________________ 

 

Rīgā,________________________  

Parakstīšanas vieta un datums 

 

_________________________________ 

 

 

Rīgā,________________________________ 

Parakstīšanas vieta un datums 

 

 

 


