
IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 114/2018M/ESF 
/par būvprojekta neatkarīgas ekspertīzes veikšanu/ 

 

Jēkabpilī,                           2018.gada 10.jūlijā 

SIA ”Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģ Nr. 50003356621, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa 

iela 125, Jēkabpilī, LV-5201 tās valdes priekšsēdētāja Gvido Liepiņa, valdes locekles Innas 

Budovskas, valdes locekļa Andreja Miļčevska personā, kuras rīkojas saskaņā ar SIA „Jēkabpils 

reģionālā slimnīca” statūtiem, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs) no vienas puses, un Pilnsabiedrība 

„Lūsis V un MV Būveksperti”, reģ.Nr. 40203068864, juridiskā adrese: Ernestīnes iela 24-4, 

Rīga, LV-1046, kuru, pamatojoties uz pilnsabiedrības līgumu, pārstāv pilnsabiedrības biedra SIA 

„Lūsis V” valdes loceklis Mārtiņš Vidauskis, kurš rīkojas saskaņā ar Statūtiem, un pilnsabiedrības 

biedra SIA „MV Būveksperti” valdes loceklis Mārtiņš Vidauskis, kurš rīkojas saskaņā ar 

Statūtiem, (turpmāk tekstā – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti „Puse/-

es”, saskaņā ar publiska iepirkuma „Būvprojektu ekspertīzes veikšana”, (Iepirkuma identifikācijas 

Nr. JRS 2018/11M/ERAF organizēts Projekta  Līguma   Nr.9.3.2.0/17/I/011 ietvaros) rezultātiem, 

noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem resursiem veikt Būvprojekta „ SIA 

„Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionāra ēkas 1.stāva pārbūve Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī” 

(Būvprojekta izstrādātājs SIA „REM PRO, reģ. Nr. 41503041904) Daļa Nr. 2 ekspertīzi un sniegt 

eksperta atzinumu (turpmāk tekstā – Darbs), saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, un iesniegto 

Tehnisko specifikāciju, kas ir šī līguma pielikums. Būvprojekts izstrādāts Projekta līguma 

Nr.9.3.2.0/17/I/011 ietvaros. 

1.2. Darbs jāveic saskaņā ar spēkā esošo Būvniecības likumu, 19.08.2014. Ministru 

kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 02.09.2014. Ministru kabineta 

noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” u.c. Darba izpildi regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma summa ir EUR 9350,00 (deviņi tūkstoši trīs simti piecdesmit euro) bez 

pievienotās vērtības nodokļa (PVN), atbilstoši iesniegtajam Finanšu piedāvājumam, kas kļūst par 

līguma pielikumu. Kopā ar 21% PVN ir EUR 11313,50 

2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts papildus Līguma summai, un tiek 

piemērota 21% PVN likme, kas sastāda EUR 1963,50 un PASŪTĪTĀJS veic tā apmaksu saskaņā  

ar  Pievienotās  vērtības  nodokļa  likumu,  Ministru kabineta noteikumiem un citiem 

normatīvajiem aktiem.  

2.3. Atlīdzību par paveikto Darbu Izpildītājs saņem pēc pilna būvprojekta ekspertīzes 

pilnīgas pabeigšanas – pozitīva atzinuma sniegšanas. Kopā ar ekspertīzes atzinumu Izpildītājs 

sastāda un iesniedz rēķinu un nodošanas – pieņemšanas aktu par padarīto Darbu. Pasūtītājs 

atlīdzību par padarīto Darbu pārskaita Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc 

izpildīto Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.  

2.4.  Avansa maksājums netiek paredzēts.   

2.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS veicis līgumā noteiktās 

naudas summas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu.  

2.6. Līguma summa, kas noteikta 2.1.punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam, kas 

var būt saistīts ar samaksas par darbu, materiāliem, valūtas kursu izmaiņām, inflāciju vai kādu citu 

izmaksu pieaugumu, kas varētu grozīt vai izmainīt Izpildītāja izmaksas. Līgumā noteiktā summa 

paliek nemainīga visu Līguma izpildes laiku.  

 

3. Līguma izpildes termiņi un kārtība 

3.1. Izpildītājs, Projekta pirmreizējo ekspertīzi veic Daļai Nr. 2 - 30 darba dienu laikā pēc 

ekspertējamās daļas saņemšanas dienas. Par saņemšanas dienu, tiek uzskatīta diena, kad tiek 

parakstīts būvprojekta daļas/sadaļas nodošanas – pieņemšanas akts. 

 3.2. Ja konstatētas kļūdas vai nepilnības Būvprojektā, tad atkārtota ekspertīze jāveic un 

jāsniedz atzinums par koriģēto būvprojektu 5 darba dienu laikā pēc atkārtotas Būvprojekta daļas 



iesniegšanas (pēc izlaboto kļūdu, neprecizitāšu novēršanas) ekspertam, ko apliecina nodošanas – 

pieņemšanas akts.  

3.3. Būvprojekta ekspertīze (Darbs) uzskatāma par pabeigtu, kad līdzēji parakstījuši 

Būvprojekta ekspertīzes atzinuma pieņemšanas – nodošanas aktu un Pasūtītājs ir saņēmis pozitīvu 

Būvprojekta ekspertīzes atzinumu, kurā nav norādes par Būvprojekta nepilnībām un 

nepieciešamajiem labojumiem. 

3.4. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības un 

nepieciešamības gadījumā – defektu novēršanas bez papildu maksas, ja ar attiecīgo valsts 

institūciju lēmumiem, vēlāk tiek konstatētas Būvprojekta ekspertīzes nepilnības. 

 

4. Darba izpildes noteikumi 

4.1. Izpildītājs Būvprojekta ekspertīzes atzinumu, iesniedz Pasūtītājam 4 (četros) 

eksemplāros drukātā formātā un elektroniskajā datu nesējā.   

4.2. Ja Būvprojekts neatbilst projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, Izpildītājs 

informē Pasūtītāju par Būvprojekta neatbilstību, nosūtot informāciju uz e-pastu rcs@zednet.lv  

4.3. Pasūtītājs Izpildītāja slēdzienu nodod Būvprojekta autoram kļūdu un/vai nepilnību 

novēršanai.   

4.4. Pēc izlabota Būvprojekta saņemšanas no Būvprojekta autora, Pasūtītājs to nodod 

Izpildītājam atkārtotai pārbaudei.   

4.5. Izpildītājs Līguma ietvaros sadarbojas ar Pasūtītāju, visas neskaidrības, jautājumus un 

dokumentus adresējot un iesniedzot Pasūtītājam vai Līgumā norādītajai atbildīgajai 

kontaktpersonai, ja vien Līdzēji nevienojas savādāk.   

4.6. Darba nodošana Pasūtītājam notiek ar pieņemšanas-nodošanas aktu, ko paraksta abas 

puses (to pilnvarotie pārstāvji). Aktā obligāti jānorāda Iepirkuma identifikācijas numurs un 

Līguma numurs.   

4.7. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no ekspertīzes dokumentācijas saņemšanas, to 

izskata un paraksta pieņemšanas-nodošanas aktu vai iesniedz motivētu atteikumu to pieņemt.   

4.8. Pasūtītājs ir  tiesīgs  nepieņemt  Būvprojekta ekspertīzes atzinumu,  ja  konstatē,  ka tas 

ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no 

nepieciešamajiem dokumentiem. Pasūtītājs sagatavo motivētu atteikumu, kurā norāda konstatētos 

defektus un trūkumus, un  nepieciešamos papildinājumus un to izpildes termiņu.   

4.9. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānovērš atteikumā Pasūtītāja konstatētie un 

norādītie trūkumi un nepilnības Pasūtītāja norādītajā termiņā.   

4.10. Ja Pasūtītājs Līguma 4.7.punktā noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas - 

nodošanas aktu  vai  neiesniedz  motivētu  atteikumu, tiek uzskatīts, ka Pasūtītājs ir apstiprinājis 

Izpildītāja iesniegto dokumentāciju.  

 

5. Pušu tiesības un pienākumi 

 5.1. Izpildītāja saistības: 

    5.1.1. Izpildītājs apņemas, saskaņā ar Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, norīkot par 

būvprojekta ekspertīzes vadītāju Gunti Muižzemnieku, sertifikāta Nr. 6-00035, tālrunis: 67201880 

   5.1.2. Līguma izpildes gaitā, Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādīto ekspertīzes 

vadītāju drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstveida piekrišanu, pret līdzvērtīgas vai 

augstākas kvalifikācijas būvprojekta vadītāju. 

    5.1.3. Nodrošināt eksperta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu normatīvajos aktos par 

būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, noteiktajā kārtībā 

 5.1.4. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā ir visu nepieciešamo jomu sertificēti 

speciālisti, kas nepieciešami pakalpojuma kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.  

 5.1.5. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un 

trešajām personām sakarā ar šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos tieši vainojams  

 5.1.6. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir pieļaujama tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 

tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

     5.1.7. Izpildītājs apņemas veikt Darbu Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē 

saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām. 

 5.2. Pasūtītājs apņemas  
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 5.2.1. Nepieciešamības gadījumā, sniegt visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kura ir 

nepieciešama darba izpildei. 

   5.2.2. veikt samaksu par Darbu šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā. 

 5.2.3. savlaicīgi (ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā) veikt Izpildītāja veiktā Darba 

pieņemšanu. 

   5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi 

pilda Līguma nosacījumus, t.sk. kavē izpildi vairāk par 15 dienām, paziņojot par to Izpildītājam 

10 (desmit) dienas iepriekš. Izbeidzot Līgumu Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam, bezstrīdu kārtībā, soda naudu EUR 200,00. 

5.4. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu 

darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai 

nolaidības rezultātā. 

5.5. Ja Izpildītājs neveic Darbu atbilstoši šajā Līgumā norādītajam termiņam, tad Pasūtītājs 

ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no 

Līguma summas par katru nokavēto dienu.  

5.6. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs ir tiesīgs 

pieprasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no laikā 

nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu.  

5.7. Līgumsoda ieturējuma kopējā summa nevar būt lielāka par 10% no līguma kopējās 

summas. 

6. Pārstāvji un kontaktinformācija 

 6.1. Pasūtītājs visā Līguma darbības laikā nodrošina Izpildītājam iespēju kontaktēties ar 

Pasūtītāja pārstāvi, kurš ir tiesīgs Pasūtītāja vārdā pieņemt lēmumus par šī Līguma saturu, Darba 

izpildi un šā Līguma izpildi kopumā – Gvido Liepiņš, tālruņa nr. 65237810, e-pasts 

rcs@zednet.lv. Pilnvaroto personu maiņas gadījumā Pasūtītājs rakstiski paziņos par to 

Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā. 

 6.2. Izpildītājs par atbildīgo personu Līgumā paredzēto darbu veikšanai ir nozīmējis – Mārtiņš 

Vidauskis, tālruņa nr. 67201880, e-pasts: lusisv@lusisv.lv . Pilnvaroto personu Izpildītājs var 

nomainīt tikai saskaņojot ar Pasūtītāju, rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu 

laikā. 

 

7. Nepārvaram vara 

 7.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda 

neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu 

Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas 

traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības un bezdarbības tiešas vai 

netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem 

Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu. 

 7.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums 

nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvi, kā arī ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc minēto 

apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā 

arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes 

termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu 

izpildi. 

 7.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto 

apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par 

minēto apstākļu beigšanos. 

8. Līguma grozīšana un  izbeigšana  

8.1. Līgumu var grozīt vai papildināt, izņemot Līguma summu, noformējot rakstisku 

vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.   

8.2. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji 

vienojoties.  

8.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:  

8.3.1. Izpildītājs kavē izpildes termiņu vairāk kā par 15 (piecpadsmit) dienām;  
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8.3.2. Izpildītājs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda vai nepienācīgi 

pilda Līguma nosacījumus, paziņojot par Līguma izbeigšanu Izpildītājam 10 (desmit) dienas 

iepriekš.  

8.4. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās nepārvaramas 

varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam paveikto Darba daļu, nododot darbu 

Pasūtītājam esošajā izstrādes pakāpē. 

8.5. Lemjot  par  Līguma  grozījumu  veikšanu,  jāievēro  Publisko  iepirkumu  likuma  

61.panta noteikumi.   

9 Autortiesības 

9.1. Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums. 

10. Strīdu izskatīšanas kārtība 

10.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi,  tiek 

atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā.   

10.2. Gadījumā, ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 dienu laikā, 

strīdu izskatīšana tiek nodota Latvijas Republikas tiesai normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.  

11. Citi noteikumi 

11.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz pilnīgai 

Līguma saistību izpildei. 

11.2. Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņa un jauna personāla piesaiste veicama 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.pantu. 

11.3. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. Grozījumi stājās 

spēkā no to parakstīšanas brīža un ir pievienojami Līgumam, kā neatņemama tā sastāvdaļa. 

11.4. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais 

spēks, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, otrs - pie Izpildītāja.  

11.5. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un 

neatņemama tā sastāvdaļa: 

1. pielikums – Tehniskā specifikācija – ekspertīzes uzdevums (Iesniegta iepirkuma 

piedāvājumā)  

2. pielikums – Finanšu piedāvājums (iesniegts piedāvājumā)  

3. pielikums  - Piedāvātais personāla saraksts un tā kvalifikācija (iesniegts 

piedāvājumā) 

 

12. Pušu rekvizīti un paraksti 
Pasūtītājs:  

 

SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” 

Reģ. Nr.50003356621 

Jur.adrese: A.Pormaļa iela 125, 

Jēkabpils, LV-5201 

Banka: Valsts kase 

Konta Nr. LV63TREL990331400500B 
 

 

 

 

 

Valdes pr-js: _________________G.Liepiņš 

 

 

Valdes locekle: _______________I.Budovska 

 

 

Valdes loceklis: _______________ A.Miļčevskis 

Izpildītājs: 

 

Pilnsabiedrība „Lūsis V un MV 

Būveksperti” 
Vienot. Reģ.Nr. 40203068864 
Jur.adrese: Ernestīnes iela 24-4, Rīga, LV1046 
Banka: A/S Luminor bank 
Bankas kods: NDEALV2X 
Konts: LV57NDEA0000085009356 

 

Pilnsabiedrības vārdā: 

SIA „Lūsis V” valdes loceklis 

 

____________________ M.Vidauskis 

 

 

SIA „MV Būveksperti” valdes loceklis 

 

____________________ M.Vidauskis 

 

 

 

 



 


