
 

IZRAKSTS 
Iepirkuma   

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, 
Dzirciema ielā 16 G korpusa lifta šahtas pārbūvei un lifta 

ierīkošanai, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošanai”  
(ID Nr.: RSU–2016/116/AFN-MI) 

Līgums Nr. 48-23/2017/0201 
ar autoruzraudzības pakalpojumu RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 G korpusa lifta šahtas pārbūvei un 

lifta ierīkošanai, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošanai 
 
Rīgā,           2017.gada 9.martā 
 

Rīgas Stradiņa universitāte (kopš 2002.gada 13.decembra sertificēta atbilstīgi standartam ISO 9001 
„Kvalitātes pārvaldības sistēmas”) tās rektora Jāņa Gardovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas 
Stradiņa universitātes Satversmi, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 

Sabiedrība ar ierobežot atbildību “REM PRO”,  tās valdes locekļa Mihaila Rjabokona personā, kurš 
rīkojas atbilstīgi statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses),  

pamatojoties uz iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 G 
korpusa lifta šahtas pārbūvei un lifta ierīkošanai, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošanai”, iepirkuma 
identifikācijas RSU-2016/116/AFN-MI (turpmāk  – iepirkums) rezultātiem un  2017.gada 9.marta līgumu 
Nr. 48-23/2017/0202 par būvprojekta izstrādi RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 G korpusa lifta šahtas 
pārbūvei un lifta ierīkošanai, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošanai” (turpmāk – Projektēšanas līgums) 
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

2. Līguma priekšmets 

2.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 G 
korpusa lifta šahtas pārbūves un lifta ierīkošanas, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošanas  
(turpmāk – Būvobjekts) būvdarbu (turpmāk – Būvdarbi) autoruzraudzību (turpmāk – 
Pakalpojums) atbilstoši Izpildītāja izstrādātajam Būvprojektam un spēkā esošo normatīvo aktu 
prasībām. 

2.2. Pakalpojums veicams RSU ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 16  šādam Projektēšanas līguma ietvaros 
izstrādātam būvprojektam: “RSU ēkas Rīgā, Dzirciema ielā 16 G korpusa lifta šahtas pārbūve 

un lifta ierīkošana, lifta šahtai pieguļošo telpu apvienošana” (turpmāk kopā – Būvprojekts). 
2.3. Pakalpojums ietver:  

2.3.1. Būvdarbu kvalitatīvu autoruzraudzību saskaņā ar Būvprojektam, nodrošinot Būvdarbu 
izpildītāju un Pasūtītāju ar pieprasīto tehnisko informāciju Būvprojekta autentiskai 
realizācijai dabā; 

2.3.2. konsultāciju sniegšanu Pasūtītājam un tā pilnvarotajiem pārstāvjiem visos jautājumos, kas 
saistīti ar Būvdarbu veikšanu un to atbilstību Būvprojekta dokumentācijai. Sniegtās 
konsultācijas tiek atzīmētas autoruzraudzības žurnālā. 

2.4. Par autoruzraugu tiek nozīmēts: sertificēts arhitekts Vera Kladovščikova, (sert. Nr.10-0855). 

3. Pakalpojuma veikšanas termiņš 

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā Būvprojekta realizācijas 
(būvdarbu) laikā RSU ēkā Rīgā, Dzirciema ielā 16 līdz Būvprojekta realizācijas  pabeigšanai un 
nodošanai ekspluatācijā vai arī būvvaldes atzīmei par būvdarbu pabeigšanu.  

3.2. Izpildītājs uzsāk Pakalpojuma sniegšanu ne vēlāk kā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no 
Pasūtītāja Pakalpojuma pieteikuma nosūtīšanas dienas.  

3.3. Par Pakalpojuma uzsākšanas pieteikuma nosūtīšanas brīdi ir uzskatāms Līgumā norādītā 
Pasūtītāja pārstāvja elektroniski pa e-pastu nosūtīts pieteikums attiecīgā Pakalpojuma uzsākšanai  
Izpildītāja Līgumā norādītajam pārstāvim. 

3.4. Pakalpojums tiek veikts atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.  
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4. Līgumcena un norēķinu kārtība 

4.1. Līgumcena par Pakalpojumu ir  1300.00 EUR (viens tūkstotis trīs simti euro, 0 centi) bez 
pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līgumcena). 

4.2. Papildus Līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. 
4.3. Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas nepieciešamas Pakalpojuma sniegšanai visā Būvdarbu 

veikšanas laikā, un tās nevar tikt palielinātas, ja tiek pagarināts Būvdarbu veikšanas termiņš. 
4.4. Gadījumā, ja Pasūtītājs 2 (divu) gadu laikā pēc Būvprojekta izstrādes un saskaņošanas būvvaldē 

neuzsāk būvdarbus objektā saskaņā ar izstrādāto Būvprojektu,  Izpildītājs, Pusēm vienojoties, var 
prasīt Līgumcenas paaugstināšanu līdz 5 % (pieci procenti). 

4.5. Samaksa Izpildītājam tiek veikta proporcionāli veiktajam un Pasūtītāja pieņemtajam Pakalpojuma 
apjomam. Samaksa tiek veikta ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no attiecīga rēķina saņemšanas un, Pasūtītāja akceptēta, akta par 
Pakalpojumu vai tā daļas pieņemšanu, abpusējas apstiprināšanas. 

4.6. Pasūtītājs pieņem un atzīst Izpildītāja elektronisko rēķinu, ja tas noformēts atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām un nosūtīts uz elektronisko adresi e-rekini@rsu.lv. Pretējā gadījumā Izpildītājam 
jāiesniedz Pasūtītājam rēķinu rakstveidā. 

4.7. Ja Līgumā noteikto maksājumu veikšanas brīdī pastāv kāda Izpildītāja parāda saistība pret 
Pasūtītāju, kas izriet no Līguma nosacījumu neizpildes, Pasūtītājs ir tiesīgs to vienpusēji ieskaitīt, 
veicot norēķinus.  

4.8. Pasūtītājam nepietiekoša finansējuma gadījumā, ja Pakalpojumi vēl nav uzsākti, ir tiesības 
atteikties no Pakalpojumu pasūtīšanas un Līgumu izbeigt. 

4. Pušu saistības 

4.1. Pasūtītājs apņemas: 
4.1.1. nodrošināt Izpildītājam un viņa pilnvarotajām personām brīvu piekļūšanu Būvobjektam, kur tiek 

veikti Būvdarbi saskaņā ar Būvprojektu; 
4.1.2. samaksāt Izpildītājam par Pakalpojumu Līgumā noteiktā kārtībā; 
4.1.3. brīdināt Izpildītāju 5 (piecas) darba stundas iepriekš par nepieciešamību ierasties Būvobjektā un 

veikt autoruzraudzību, gadījumos, kas paredzēti Līguma 4.2.7.apakšpunktā. 
4.2. Izpildītājs apņemas: 
4.2.1. veikt Pakalpojumu atbilstoši saskaņotajiem Būvprojektam, spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences, 
apdrošināšanas polises un sertifikāti, kas ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai atbilstoši 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.2.2. apsekot Būvobjektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt 
autoruzraudzības žurnālā; 

4.2.3. Būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, 
būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, 
tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav 
pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem; 

4.2.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un Būvdarbu izpildes dokumentācija; 
4.2.5. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojektam 

vai, ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības; 
4.2.6. obligāti piedalīties Pasūtītāja rīkotajās Būvdarbu apspriedēs;  
4.2.7. ierasties Būvobjektā 4 (četru) darba stundu laikā, saskaņojot autoruzraudzības grafiku ar 

Pasūtītāju un Būvdarbu vadītāju, kā arī pēc Pasūtītāja vai Būvdarbu vadītāja lūguma, ja Pasūtītājs 
uzskata to par nepieciešamu; 

4.2.8. visas atkāpes no Būvprojektam fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no 
Būvprojektam, kas ir saskaņotas ar Izpildītāju. Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara 
saskaņojuma atzīmi. 



3 
 

4.2.9. Pakalpojuma izpildes laikā, atrodoties Būvobjektā  un pamanot neatbilstības, kas var nodarīt 
kaitējumu Būvobjektam un/ vai trešajām personām, nekavējoties brīdināt Pasūtītāju un Būvdarbu 
vadītāju, izdarot attiecīgus ierakstus autoruzraudzības žurnālā; 

4.2.10. saskaņot un fiksēt autoruzraudzības žurnālā Būvdarbu pārkāpumus vai nepieciešamās Būvprojekta 
korekcijas Būvobjektā un noteikt to novēršanas vai risinājuma izstrādāšanas termiņus, kā arī 4 
(četru) darba stundu laikā informēt par konstatētajiem pārkāpumiem Pasūtītāju; 

4.2.11. pēc Būvdarbu pabeigšanas autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto Būvdarbu 
atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotās izmaiņas; 

4.2.12. bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektos, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas 
sakarā kļūdu vai neatbilstību Būvprojektos vai kādu citu Būvprojekta autora vai autoruzrauga 
vainu vai nolaidību; 

4.2.13. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti Latvijas Republikā spēkā esošajos 
normatīvajos aktos. 

4.3. Izpildītāja norādījumi Būvdarbos ir saistoši Būvdarbu izpildītājiem ar brīdi, kad tie ir ierakstīti 
autoruzraudzības žurnālā. Izpildītājs ir atbildīgs par šo norādījumu savlaicīgu ierakstīšanu 
autoruzraudzības žurnālā. 

4.4. Nepieciešamības gadījumā, atklājot rupjus Būvdarbu pārkāpumus, Izpildītājam ir tiesības 
nekavējoties apstādināt Būvdarbus un ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par 
pieņemto lēmumu. Šajā punktā minētās darbības tiek veiktas un Izpildītāja atbildība tiek noteikta 
saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīvu noteikumiem. 

4.5. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā noteikto pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu veikšanu. Izpildītājs 
nav atbildīgs par Būvdarbu veicēja darbības/bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ja 
vien šādi zaudējumi nav radušies Izpildītāja vainas dēļ. 

4.6. Pakalpojuma veikšana ietver saskaņotas un dokumentētas Būvprojekta korekcijas. 
4.7. Pasūtītājs norāda atbildīgos Būvdarbu izpildītājus, kuriem ir saistoši Izpildītāja norādījumi. 
4.8. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas Līguma saistības - Pasūtītājs 

ar nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis Pakalpojumu saņemšanu un veicis 
Līgumcenas samaksu 

4.9. Ja Puses vispār neizpilda kādu no Līguma izrietošajām saistībām, Puse par katru no tām maksā otrai 
Pusei vienreizēju līgumsodu par katru neizpildes gadījumu 0,5% apmērā no neizpildītās saistības 
summas. 

4.10. Ja Puses kādu no Līguma izrietošajām saistībām izpilda nepienācīgi vai neizpilda īstā laikā 
(termiņā),  Puse par katru no pārkāpumiem maksā otrai Pusei līgumsodu 0,5% apmērā no laikā 
neizpildītās saistības summas par katru nokavēto dienu. 

4.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no turpmākas saistību izpildes, ja vien Pasūtītājs konkrētā 
gadījumā nenosaka savādāk. Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu, veicot savstarpējos norēķinus ar 
Izpildītāju. 

4.12. Puses atsakās no soda sankciju piemērošanas gadījumā, ja otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls 
ir trešā puse vai nepārvarama vara kavēšanās iemeslu minētā Puse nav varējusi novērst. 

5. Citi noteikumi 

5.1. Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos. Nekādi mutvārdos izteikti papildinājumu netiek uzskatīti 
par Līguma noteikumiem. Jebkuri Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstveidā, tie ir 
jāparaksta abām Pusēm, jāpievieno Līgumam, un tie ir uzskatāmi par Līguma neatņemamu 
sastāvdaļu. 

5.2. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz pilnīgai Līguma saistību 
izpildei. 

5.3. Kā atbildīgo un pilnvaroto personu par Līguma izpildi, ikmēneša darbu pieņemšanu, 
Pakalpojuma pieņemšanu, iespējamo papildinājumu vai izmaiņu saskaņošanu (izņemot 
Līguma grozījumu parakstīšanu) no Pasūtītāja puses Pasūtītājs nozīmē [..], un no Izpildītāja 
puses Izpildītājs nozīmē [..]izmaiņu personālsastāvā gadījumā vienpusēji informējot otru Pusi. 

5.4. Puses vienojas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi 
zināma Līguma noslēgšanas, izpildes vai izbeigšanas gaitā. 
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5.5. Puses strīdus risina savstarpēju sarunu ceļā. Ja šādā veidā vienošanos panākt nav iespējams, Puses 
strīdu risina atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.6. Līguma izpildē tiek piemēroti Latvijas Republikas likumi un strīdi tiek risināti Latvijas Republikas 
tiesās. 

5.7. Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu vai atlikt Līguma izpildi bez sankciju piemērošanas 
gadījumā, ja tas pamatots ar valsts, pašvaldības vai augstākstāvošu iestāžu un institūciju izdotajiem 
normatīvajiem aktiem vai citiem rīkojumiem. 

5.8. Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu pirms Pakalpojuma  uzsākšanas, gadījumā, ja Būvprojekta 
realizāciju uzraugošās institūcijas autoruzraudzības pakalpojumu nepieprasa. 

5.9. Dokumenti, ziņas vai cita korespondence, kas ierakstītā pasta sūtījumā nosūtīta uz Līgumā norādīto 
Puses adresi, uzskatāma par paziņotu 7 (septītajā) dienā pēc sūtījuma nodošanas pasta iestādē. 

5.10. Jebkādas izmaiņas Līgumā var tikt izdarītas vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to 
abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Ja Puses nevar vienoties, 
paliek spēkā iepriekšējie Līguma noteikumi. 

5.11. Līgums sagatavots latviešu valodā, uz 4 (četrām) lapām, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko 
spēku, 1 (viens) eksemplārs katrai Pusei. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi:  

5.11.1. Pielikums Nr.1: Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;  
5.11.2. Pielikums Nr.2:Izvērsta Tehniskā specifikācija un būvprojekts tiek nodots Izpildītājam atsevišķi.  

6. Pušu rekvizīti  

Pasūtītājs:  

Rīgas Stradiņa universitāte 
Reģ. Nr. 90000013771 
Adrese:  
Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 
Banka: A/S “Swedbank” 
SWIFT:  HABALV22 
Konts: LV02HABA0551000376050 
Banka: A/S “SEB banka” 
S.W.I.F.T. UNLALV2X 
Konts: LV28UNLA0050013752619 
 
Rektors  
Jānis Gardovskis 

(personiskais paraksts) 

 
__________________________ 
 (paraksts) 

Izpildītājs: 

SIA “REM PRO” 
Reģ.Nr. 41503041904 
18.novembra iela 37A,  
Daugavpils, LV-5401 

Banka: Nordea Bank AB, 
S.W.I.F.T. NDEALV2X 

Konts LV26NDEA0000082470357 
e-pasts: info@rem.lv 

 
 
 

Valdes loceklis 
Mihails Rjabokons 

(personiskais paraksts) 

 
__________________________ 

(paraksts) 
 

IZRAKSTS PAREIZS   

Rīgas Stradiņa universitāte 

 

 

Juridiskās daļas juriste S.Dzelzs 

Rīgā, 2017.gada 9.martā  


