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1. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI 

1.1. Līguma Vispārīgie noteikumi ir Līguma 

neatņemama sastāvdaļa un tie grozāmi vai papildināmi, 
rakstveidā Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Visi šo 

noteikumu un Speciālo noteikumu grozījumi un 
papildinājumi iekļaujami Līguma Īpašajos noteikumos. 

1.2. Līgums ir parakstīts un sastādīts latviešu valodā 2 

(divos) vienādos eksemplāros, no kuriem viens Līguma 
eksemplārs izsniegts Pasūtītājam, bet otrs – 

Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds 
juridisks spēks. 

1.3. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši 
abi Līdzēji, un ir spēkā līdz pilnīgai abu Līdzēju saistību 

izpildei, ja šajos noteikumos vai Īpašajos noteikumos 

nav noteikts citādi. 

1.4. Grozījumus šajā Līgumā un citos Līguma 

dokumentos var izdarīt, Līdzējiem par tiem rakstiski 
vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek 

pievienota šim Līgumam un tā kļūst par neatņemamu šī 

Līguma sastāvdaļu. 

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

2.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs 
atbilstoši šī Līguma noteikumiem par šajā Līgumā 

noteikto samaksu apņemas veikt projektēšanas un/vai 
ar projektēšanu saistītu konsultāciju darbus, turpmāk – 

Darbi, pamatojoties uz Līdzēju abpusēji saskaņotu 

Darbu uzdevumu, kas ir pievienots šī Līguma pielikumā 
Nr.1. 

2.2. Izpildītājs veic šajā Līgumā noteiktos Darbus 
termiņos, kas noteikti Līguma pielikumā Nr.2 – Darbu 

izpildes grafiks.  

2.3. Pasūtītājs veic apmaksu par Izpildītāja veiktajiem 
un/vai veicamajiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma 

nosacījumiem un Līguma pielikumu Nr.3 – Darbu 
apmaksas grafiks. 

2.4. Izpildītājs apliecina un garantē, ka tam ir Līgumā 

noteikto darbu izpildei atbilstoša kvalifikācija, 
zināšanas, pieredze, atbilstošs darbaspēks un citi 

resursi. Izpildītājs apliecina, ka atbilstoši normatīvajiem 
aktiem tam ir pastāvīgas būvprojektēšanas prakses 

tiesības un tādas būs līdz visu Līgumā noteikto saistību 
izpildes. 

2.5. Izpildītājs apņemas darbus veikt atbilstoši labas 

profesionālās prakses pamatprincipiem, kodeksiem un 
profesionālajiem standartiem visās jomās, kur tādi ir 

definēti. 

3. DARBU NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS 

KĀRTĪBA 

3.1. Izpildītājs nodod Pasūtītājam atbilstoši Darba 
uzdevumam sagatavoto projekta vai citu 

dokumentāciju un, ja tas paredzēts Darba uzdevumā, 
arī atskaiti par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Darbu 

izpildes grafiku, kā arī Darbu vai attiecīgās to 

daļas/posma pieņemšanas-nodošanas aktu 2 (divos) 

vienādos eksemplāros. 

3.2. Pasūtītājas ne vēlāk kā Speciālajos noteikumos 
norādītajā laikā vai, ja tāds Speciālajos noteikumos nav 

norādīts, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 3.1.punktā 
minētās dokumentācijas saņemšanas paraksta 

pieņemšanas–nodošanas aktu par Darbu vai to 

daļas/posma izpildi. 

3.3. Ja nododamie Darbi vai attiecīga to daļa/posms 

ir izpildīti nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma 
noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt 

nepienācīgi izpildīto Darbu daļu, 3.2.punktā noteiktajā 
termiņā iesniedzot Izpildītājam rakstveidā pamatotu 

pretenziju, norādot tajā konstatētos trūkumus un 

neatbilstības.  

3.4. Ja Pasūtītājs 3.2.punktā minētajā termiņā nav 

iesniedzis Izpildītājam ne parakstītu Darbu vai to 
attiecīgas daļas pieņemšanas–nodošanas aktu un nav 

iesniedzis Izpildītājam rakstveidā 3.2.punktā norādīto 

pretenziju, pieņemšanas-nodošanas aktā norādītais 
Darbs vai tā daļa ir uzskatāma par nodotu Pasūtītājam 

kā pienācīgi izpildīta. 

3.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs izmanto 3.3.punktā 
noteiktās tiesības, tad Pasūtītājam ir pienākums 
Izpildītājam apmaksāt termiņā tos Darbus un tādā 

apmērā, kas ir izpildīti pienācīgi un par kuriem starp 

Līdzējiem strīdu nav.   

3.6. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis Izpildītājam 3.2.punktā 

norādīto pretenziju, tad Izpildītājs, ja atzīst to par 
pamatotu, novērš konstatētos trūkumus un 

neatbilstības Līdzēju savstarpēji saskaņotā termiņā un 

atkārtoti iesniedz Pasūtītājam 3.1.punktā norādīto 
dokumentāciju vai to dokumentācijas daļu, kurā bija 

jānovērš trūkumi vai neatbilstības, pēc iespējas 
neietekmējot šī Līguma izpildes termiņus. Šādā 

gadījumā Pasūtītājs pieņem izpildītos Darbus vai 

attiecīgu to daļu atbilstoši 3.2.punkta noteikumiem vai 
izsaka pamatotus iebildumus atbilstoši 3.3.punkta 

noteikumiem, ja Pasūtītāja iepriekš norādītie trūkumu 
vai neatbilstības nav novērstas. Jebkurā gadījumā, 

izsakot atkārtotas pretenzijas par izpildīto Darbu vai 
daļas kvalitāti vai atbilstību, Pasūtītājam nav tiesību 

izteikt pretenzijas par tādiem izpildīto Darbu vai to daļu 

trūkumiem vai neatbilstībām, kas netika izteiktas 
sākotnēji. 

3.7. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja pretenzijām par 
izpildīto Darbu vai to attiecīgas daļas apjoma pienācīgu 

izpildi, Līdzēji ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā 

izveido speciālistu komisiju no būvinženiera specialitātē 
augstākā līmeņa izglītību ieguvušiem būvspeciālistiem, 

kuri ir neatkarīgi un kuriem piemīt laba reputācija, 
pieaicinot sekojošā kārtībā 3 (trīs) personas: vienu 

pieaicina Pasūtītājs, otru Izpildītājs, bet trešo - 
Pasūtītāja un Izpildītāja pieaicinātie speciālisti, 

savstarpēji vienojoties. Izveidotās speciālistu komisijas 

kopējais slēdziens tiek uzskatīts par galīgu. Speciālistu 
komisijas slēdziena izdevumus sedz vainīgā puse. 
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Līdzēji ir tiesīgi savstarpēji vienoties par speciālistu 

komisijas aizstāšanu ar vienu speciālistu. 

3.8. Gadījumā, ja 3.7.punktā minētā speciālistu 
komisija konstatē, ka Pasūtītāja pretenzijas nav bijušas 

pamatotas, pieņemšanas-nodošanas aktā norādītais 

Darbs vai tā daļa ir uzskatāma par nodotu Pasūtītājam 
kā pienācīgi izpildīta. Šādā gadījumā Izpildītājam ir 

tiesību prasīt kopējā Darbu izpildes termiņa 
pagarinājumu. 

3.9. Gadījumā, ja 3.7.punktā minētajā speciālistu 
slēdzienā ir konstatēts, ka Pasūtītāja pretenzijas ir 

bijušas pamatotas, Līdzēji sastāda aktu par 
konstatētajiem trūkumiem, kā arī vienojas par to 

novēršanas termiņu un citiem saistītajiem jautājumiem. 

Šādā gadījumā Izpildītājam nav tiesību prasīt kopējā 
Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 

3.10. Gadījumā, ja 1 (viena) mēneša laikā netiek 
izveidota 3.7.punktā norādītā speciālistu komisija vai ja 

izveidotā speciālistu komisija nespēj pieņemt lēmumu, 

Līdzēju strīdi un nesaskaņas galīgi tiek izšķirti Latvijas 
Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.11. Līdzējiem ir tiesības pagarināt Darbu izpildes 
termiņus, par to rakstveidā vienojoties. 

4. DARBU APMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Par ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi Pasūtītājs 

maksā Izpildītājam Līguma pielikumā Nr.3 pievienotajā 

Darbu apmaksas grafikā noteikto atlīdzību, kā arī 
pievienotās vērtības nodokli (PVN) atbilstoši likmei, 

kāda tā Latvijas Republikā ir spēkā Izpildītāja rēķina 
izrakstīšanas brīdī, ja Izpildītājs ir reģistrēts kā PVN 

maksātājs.  

4.2. Izpildītājs izraksta un izsniedz/nosūta Pasūtītājam 
rēķinu par izpildītajiem darbiem vai attiecīgu to daļu 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc 3.2.punktā norādītā 
pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas vai 

datuma, kad izpildītie darbi vai attiecīga to daļa 

atbilstoši šī Līguma noteikumiem (šo noteikumu 
3.4.punkts, 3.5.punkts vai 3.6.punkts) ir uzskatāma par 

nodotiem Pasūtītājam.  

4.3. Izpildītāja rēķinu, kas izsniegts saskaņā ar šī 

Līguma noteikumiem, Pasūtītājs apmaksā 5 (piecu) 
darba dienu laikā no tā saņemšanas (vai kad tas ir 

uzskatāms par saņemtu). 

4.4. Līdzēji ir vienojušies, ka Izpildītāja rēķins ir derīgs, 
ja tas sagatavots un nosūtīts elektroniski bez Izpildītāja 

pārstāvja paraksta uz šajā Līgumā norādīto Pasūtītāja 
elektroniskā pasta adresi. Ja Izpildītāja rēķins tiek 

nosūtīts Pasūtītājam elektroniski, ir uzskatāms, ka 

Pasūtītājs rēķinu ir saņēmis nākamajā darba dienā pēc 
tā nosūtīšanas uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi. 

4.5. Pasūtītājs apliecina, ka šī Līguma darbības laikā 
Pasūtītāja šajā Līgumā norādītā elektroniskā pastā būs 

brīva vieta elektroniskā rēķina saņemšanai un ka 
elektroniskais pasts regulāri (vismaz 1 reizi dienā) tiks 

pārbaudīta un ka tiks nodrošināta iespēja saņemt un 

atvērt sūtījumus PDF formātā. 

4.6. Visus šajā Līgumā noteiktos maksājumus Pasūtītājs 

veic Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja 
izstādītajā rēķinā norādīto bankas kontu. 

4.7. Rēķins uzskatāms par apmaksātu ar brīdi, kad 
Izpildītāja norādītajā kontā rēķinā uzrādītā summa 

ieskaitīta pilnā apmērā. 

5. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

5.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar Darbu izpildei 

nepieciešamo informāciju un/vai dokumentiem.  

5.2. Izpildītājs ir tiesīgs Darbu vai kādu to daļas izpildi 

uzticēt trešajām personām, uzņemoties visu atbildību 
par trešo personu izpildītajiem darbiem, ja vien Darbu 

uzdevumā nav norādīts citādi.  

5.3. Līdzēja pienākums ir sniegt otram Līdzējam 
jebkuru tam zināmu informāciju, kas var būt par šķērsli 

šī Līguma izpildei. 

5.4. Pasūtītājam ir pienākums piedalīties Darbu izpildes 

procesā, t.i. visā Līguma izpildes laikā sadarboties ar 

Izpildītāju, sniegt visu Pasūtītāja rīcībā esošo 
informāciju, kam var būt nozīme Līgumā paredzēto 

Darbu izpildē. 

5.5. Izpildītājam apņemas veikt Darbu izpildi atbilstoši 

Līgumam, Līguma pielikumiem, normatīvajiem aktiem, 
kā arī labai profesionālajai praksei. 

5.6. Pasūtītājam ir tiesības iepazīties ar projekta 

dokumentāciju un/vai projektēšanas gaitu jebkurā 
Darbu izpildes stadijā. Ja vien Darbu uzdevumā nav 

norādīts citādi, ar projekta dokumentāciju un/vai Darbu 
izpildes ziņojumu Izpildītājs iepazīstina Pasūtītāju 20 

(divdesmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida 

pieprasījuma, tomēr ne biežāk kā reizi mēnesī. 

5.7. Pasūtītājam ir pienākums izskatīt un akceptēt vai 

motivēti atteikt akceptu Izpildītāja piestādītajai 
dokumentācijai attiecīgajā Darbu veikšanas posmā 

Speciālajos noteikumos noteiktajā laikā vai, ja 

Speciālajos noteikumos tas nav norādīts, ne vēlāk kā 5 
(piecu) darba dienu laikā.  

5.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski 
informēt Pasūtītāju par apstākļiem, kuri rodas vai 

atklājas Darbu izpildes gaitā, un Līguma slēgšanas brīdī 
nav bijuši zināmi un kuru dēļ Darbu izpilde šajā Līgumā 

paredzētajos termiņos var kļūt neiespējama. 

5.9. Izpildītājam pēc savas iniciatīvas uz sava rēķina ir 
tiesības labot pieļautos Darbu izpildes trūkumus vai 

nepilnības. Gadījumā ja Darbi vai kāda to daļa, kurā ir 
pieļauti kādi trūkumi vai nepilnības, ir nodoti 

Pasūtītājam, Izpildītājs rakstveidā informē Pasūtītāju 

par nepieciešamību veikt trūkumu vai nepilnību 
novēršanu. 

5.10. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ar rakstiski 
informēt Pasūtītāju par nepieciešamību Darbu izpildes 

gaitā veikt iepriekš neparedzētus un Projektēšanas 
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uzdevumā neiekļautus darbus. Papildus darbu 

veikšanas tiek saskaņota 6.nodaļā noteiktajā kārtībā. 

5.11. Gadījumā, ja Izpildītājs šī Līguma slēgšanas brīdī 
nav reģistrēts kā PVN maksātājs, bet šī Līguma 

darbības laikā tiek par tādu reģistrēts, Izpildītājs 
apņemas par to rakstveidā informēt Pasūtītāju ne vēlāk 

kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā. 

5.12. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam 
par izpildītājiem Darbiem saskaņā ar šī Līguma 

noteikumiem. 

5.13. Izpildītājam ir tiesības pārtraukt Darbu vai 

attiecīgu to posma izpildi, ja tiek kavēta rēķina 
apmaksa vairāk kā par 5 (piecām) darba dienām no 

rēķina gala apmaksas dienas. Par Darbu apturēšanu 

Izpildītājs informē Pasūtītāju.  

5.14. Ja Darbu apturēšana atbilstoši 5.13.punktam ilgst 

vairāk par 10 (desmit) darba dienām, tad šāda darbu 
apturēšana ir pamats kopējā Darbu izpildes termiņa 

pagarinājumam. Ja vien Līdzēji rakstveidā nevienojas 

citādi, Darbu izpildes atsākšana tiek veikta, ja ir 
apmaksāti kavētie maksājumi un Līdzēji ir rakstveidā 

saskaņojuši koriģētu Darbu izpildes grafiku.  

6. DARBU APJOMA IZMAIŅAS UN PAPILDUS 

DARBI 

6.1. Pasūtītājam Darbu izpildes gaitā ir tiesības veikt 

izmaiņas un/vai papildinājumus Projektēšanas 

uzdevumā, rakstveidā iepriekš ar Izpildītāju saskaņojot 

papildus darbu apjomu, atlīdzības apmēru par papildus 
darbiem, kā arī papildus darbu izpildes termiņus.  

6.2. Gadījumā, ja papildus darbu izpilde var ietekmēt 

Darbu izpildi, Izpildītājam ir tiesības prasīt Darbu 
izpildes grafikā norādīto termiņu pagarinājumu par 

atbilstoši papildus darbam veltītā laika tiesu. Šādā 

gadījumā Līdzēji vienojas var vienoties par Darbu 
izpildes termiņu izmaiņām, rakstveidā saskaņojot Darbu 

izpildes grafikas izmaiņas. 

6.3. Līdzēji šī Līguma izpratnē ar papildus darbiem 

saprot arī tādus Izpildītāja darbus, ar kuriem tiek 

veiktas jau izpildīto Darbu vai to daļu izmaiņas, 
papildinājumi, dzēsumi, precizējumi vai papildus 

detalizācija. 

6.4. Līdzēji ir vienojušies, ka, izņemot kā šajā nodaļā 

norādīts, visi šī Līguma noteikumi, kas attiecas vai ir 
attiecināmi uz Darbiem, attiecas arī uz Līdzēju starpā 

saskaņotajiem papildus darbiem.  

7. APDROŠINĀŠANA 

7.1. Izpildītājs apdrošina Darbu izpildē iesaistīto 

būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību par 

kopējo apdrošinājuma summu ne mazāku, kā norādīts 
Speciālajos noteikumos.  

7.2. Pasūtītājs ar šo apliecina, ka tas ir iepazinies ar 

Izpildītāja būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas polisi un ka tā atbilst 

Pasūtītāja vēlmēm un piekrīt tai. 

7.3. 7.1. punktā minētajai apdrošināšanas polisei ir 

jābūt spēkā visu Līguma darbības laiku. 

7.4. Izpildītājs ir tiesīgs mainīt apdrošināšanas polisi 

un/vai tās noteikumus, ja tā atbilst šī Līguma 

noteikumiem un tam rakstveidā ir piekritis Pasūtītājs. 

8. LĪDZĒJU ATBILDĪBA UN ZAUDĒJUMU 

ATLĪDZINĀŠANAS KĀRTĪBA  

8.1. Līdzēji atlīdzina viens otram tiešos zaudējumus, 

kurus tie nodarījuši, neizpildot vai nepienācīgi izpildot 

ar šo Līgumu uzņemtās saistības. Līdzēji neatlīdzina 
otram Līdzējam nodarītos netiešos zaudējumus, kā arī 

neatlīdzina atrauto peļņu. 

8.2. Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas, ka savstarpēji 

radīto zaudējumu atlīdzināšana, ko nesedz Izpildītāja 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, tiek ierobežota 

ar summu, kas vienāda ar šajā Līgumā paredzēto 

kopējo atlīdzību par Darbiem, bet jebkurā gadījumā ne 
vairāk kā par vidēji viena gada laikā Izpildītājam 

izmaksājamo atlīdzību par Darbiem. 

8.3. Par Līguma Pielikumā Nr.2 (Darbu izpildes grafiks) 

nepamatotu noteikto Darbu izpildes termiņu kavēšanu 

Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% 
(procenta divu desmitdaļu) apmērā no attiecīgo Darbu 

posma Līgumā noteiktās vērtības summas par katru 
nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 

procentu) apmērā. 

8.4. Par šī Līguma Pielikumā Nr.3 (Darbu apmaksas 

grafiks) noteikto maksājumu samaksas kavējumu 

Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% 
(procenta divu desmitdaļu) apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu, 
bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā. 

8.5. Līdzēji ir vienojušies, ka visos gadījumos, kad 

Līdzējam ir tiesības prasīt no otra līgumsodu, šāda 
tiesība ir uzskatāma par izmantotu un otram Līdzējam 

rodas pienākums samaksāt līgumsodu ar brīdi, kad 
Līdzējs ir rakstveidā pieprasījis šāda līgumsoda 

samaksu.  

8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līdzēju 
ar šo Līguma uzņemto saistību izpildīšanas pienākuma. 

9. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA 

9.1. Šo Līgumu pirms termiņa var izbeigt jebkurā laikā, 

Līdzējiem par to rakstveidā vienojoties. 

9.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī 

Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam šādos 

gadījumos: 

9.2.1. ja Izpildītājs nepamatoti kavē šajā Līgumā 

norādīto Darbu izpildi vai pieļauj citu būtisku ar šo 
Līgumu uzņemto saistību pārkāpumu un Pasūtītāja 

norādīto pārkāpumu nenovērš 20 (divdesmit) darba 

dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma, ja 
vien Līdzēji nav vienojušies citādi; vai 
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9.2.2. ja Izpildītājs ir zaudējis tiesībspēju turpināt šajā 

Līgumā noteiktos Darbus; vai 

9.2.3. ja tiesā ir iesniegts maksātnespējas procesa, 
tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās 

aizsardzības procesa pieteikums par Izpildītāja 
maksātnespējas procesa, tiesiskās aizsardzības vai 

ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa 

pasludināšanu; vai 

9.2.4. šo noteikumu 10.5.punktā noteiktajā gadījumā. 

9.3. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī 
Līguma, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam šādos 

gadījumos: 

9.3.1. ja Pasūtītājs nepamatoti kavē šajā Līgumā 

noteikto maksājumu samaksu ilgāk par 10 (desmit) 

darba dienām un pārkāpumu nenovērš 20 (divdesmit) 
dienu laikā no Izpildītāja rakstveida brīdinājuma; vai 

9.3.2. ja Pasūtītājs pieļauj citu ar šo Līgumu uzņemto 
saistību pārkāpumu, kā rezultātā Izpildītāja saistību 

pienācīga izpilde nav iespējama vai ir būtiski 

apgrūtināta un pārkāpumu nenovērš 20 (divdesmit) 
darba dienu laikā no Izpildītāja rakstveida 

brīdinājuma; vai  

9.3.3. ja tiesā ir iesniegts maksātnespējas procesa, 

tiesiskās aizsardzības procesa vai ārpustiesas tiesiskās 
aizsardzības procesa pieteikums par Pasūtītāja 

maksātnespējas procesa, tiesiskās aizsardzības vai 

ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa 
pasludināšanu; vai  

9.3.4. šo noteikumu 10.5.punktā noteiktajā gadījumā. 

9.3. Līdzēji ir vienojušies, ka visos gadījumos, kad 

Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Izpildītājam ir 

pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā nodot 
Pasūtītājam faktiski izpildītos Darbus un Pasūtītājam ir 

pienākums norēķināties ar Izpildītāju par visiem 
Izpildītāja faktiski izpildītajiem Darbiem. 

10. NEPĀRVARAMA VARA 

10.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību pilnīgu vai 
daļēju neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda neizpilde 

vai nepienācīgā izpilde radusies nepārvaramas varas 
apstākļu rezultātā vai tādu apstākļu rezultātā, kuri ir 

ārpus Līdzēja kontroles un kuru iestāšanos Līdzēji 
nevarēja paredzēt, turklāt šādus apstākļus Līdzēji nevar 

novērst vai ja Līguma izpilde pie šādu apstākļu 

esamības ir iespējama tikai ar pārmērīgi lielām 
izmaksām. 

10.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma 
izpratnē Puses saprot visus tos apstākļus, kas ir ārpus 

Pušu kontroles, t.i., dabas katastrofas, tostarp, vētras, 

plūdus, ugunsnelaimes, kā arī militāru agresiju, 
nemierus, streikus, un citu no Līdzējiem neatkarīgu 

trešo personu rīcību, kā arī valsts un pašvaldību varas 
iestāžu iejaukšanās, kas tiešā veidā ietekmē šī Līguma 

izpildi un ko Līdzējs nevar novērst saprātīgiem 
līdzekļiem. 

10.3. Līdzējam, kuras saistību izpildi apgrūtina 

nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties rakstveidā 

jānosūta paziņojums (kopā ar jebkuru paziņojumu vai 
informāciju, ko Līdzējs ir saņēmis par nepārvaramas 

varas apstākļiem) otram Līdzējam, informējot par 
nepārvaramās varas apstākļu iestāšanos un 

izbeigšanos, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu 

nepārvaramas varas kaitīgās sekas.  

10.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, 

kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums 
tomēr var tikt izpildīts, Līdzēji saskaņo savu turpmāko 

rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem.  

10.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk par 3 

(trīs) mēnešiem pēc kārtas un/vai Līdzēji nav 

saskaņojušas tālāko rīcību Līguma izpildē, jebkuram 
Līdzējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma 

par to rakstveidā paziņojot otram Līdzējam. Šajā 
punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam ir pienākums 

norēķināties ar Izpildītāju par Izpildītāja faktiski 

izpildītājiem Darbiem. 

11. AUTORTIESĪBAS 

11.1. Projekta dokumentācija, ko Līguma ietvaros ir 
radījis Izpildītājs, neatkarīgi no tā vai tā ir pabeigta vai 

nav, ir autortiesību objekts, kuru aizsargā autortiesību 
regulējošie normatīvie akti. Visas autora mantiskās 

tiesības uz minēto objektu pieder tikai un vienīgi 

Izpildītājam.  

11.2. Projekta dokumentācija ir izmantojama tikai 

Līgumā paredzētajam mērķim (objektam). Citiem 
mērķiem, tostarp citu objektu projektēšanā, to bez 

iepriekšējas Izpildītāja rakstveida piekrišanas izmantot 

ir aizliegts. 

11.3. Jebkādas izmaiņas, papildinājumi, dzēsumi vai 

precizējumi 11.1.punktā norādītajā projekta 
dokumentācijā bez Izpildītāja iepriekšējas rakstveida 

piekrišanas var tikt veiktas vienīgi šādos gadījumos: 

11.3.1. šī Līguma darbības laikā, par to Līdzējiem 
vienojoties atbilstoši šā Līguma noteikumiem; 

11.3.2. ja Izpildītājs neturpina Darbu izpildi sakarā ar šī 
Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, ar nosacījumu, ka 

Pasūtītājs ir norēķinājies ar Izpildītāju par faktiski 
izpildītajiem Darbiem pilnā apmērā atbilstoši šī Līguma 

noteikumiem; 

11.3.3. ja Izpildītājs ir atteicies veikt autoruzraudzību, 
taču atbilstoši normatīvajiem aktiem ir jāveic projekta 

realizācijas autoruzraudzība. 

11.4.  Visos gadījumos, kad atbilstoši šī Līguma 

noteikumiem jebkādas izmaiņas, papildinājumus, 

dzēsumus vai precizējumus 11.1.punktā norādītajā 
projekta dokumentācijā izdara kāds cits projektētājs, 

atbildību par projektēšanas dokumentāciju, kā arī tās 
atbilstību sākotnējai iecerei un normatīvo aktu 

prasībām, nes jaunais projektētājs (vai autoruzraugs, ja 
izmaiņas tiek veikta autoruzraudzības laikā) un 

Izpildītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības. 
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12. KONFIDENCIALITĀTE 

12.1. Līdzējam ir pienākums gan Līguma darbības 

laikā, gan pēc tā izbeigšanas neatkarīgi no iemesla 
neizpaust viņa rīcībā nonākušo informāciju, kas ir otra 

Līdzēja komercnoslēpums, kā arī citu konfidenciālu 
informāciju, kas tam kļuvusi zināma par otru Līdzēju, 

izpildot šī Līguma saistības. Par konfidenciālu 

informāciju tiks uzskatīta tikai tā informācija, kuru 
Līdzējs otram Līdzējam iepriekš rakstveidā 

nepārprotami norādījis, kā konfidenciālu. Tomēr par 
konfidenciālu netiek uzskatīta tā informācija par 

Līdzēju, kura ir publiski pieejama un kuru šis Līdzējs ir 
padarījis vai atļāvis padarīt publiski pieejamu vai kura 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir publiski pieejama.  

12.2. Līdzēji apņemas nodrošināt minētās informācijas 
neizpaušanu arī no trešo personu puses, kas piedalās 

Līguma izpildīšanā.  

12.3. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par tiešajiem 

zaudējumiem, kas tiek nodarīti otram Līdzējam ar šajā 

Līgumā noteiktā konfidencialitātes neizpaušanas 
noteikuma pārkāpšanu. Līdzēji neatbild par otra Līdzēja 

netiešajiem zaudējumiem, kā arī par negūto peļņu.  

13. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 

13.1. Ja vien šajā Līgumā tieši nav noteikts citādi, visi 
strīdi un domstarpības, kas var rasties starp Līdzējiem 

saistībā ar Līguma izpildi, tā satura interpretāciju, tā 

spēkā esamību vai citiem jautājumiem saistībā ar 
Līgumu, Līdzēji risinās pārrunu ceļā.  

13.2. Gadījumā, ja Līdzēji sarunu veidā nepanāk 
vienošanos 1 (viena) mēneša laikā, strīds vai 

domstarpība pēc prasītāja izvēles var tikt iesniegta 

izšķiršanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības. 

13.3. Jebkāda strīda, nesaskaņas vai iebildumu 

esamība attiecībā uz šo Līgumu neatbrīvo Līdzējus no 
to pienākuma izpildīt šajā Līgumā noteiktās saistības, ja 

vien šajā Līgumā tieši nav noteikts citādi. 

14. KORESPONDENCE 

14.1. Ir uzskatāms, ka jebkura veida korespondenci 

(vēstule, paziņojums utt.) Līdzējs ir saņēmis, ja tā ir 
nosūtīta pa pastu ierakstītā sūtījumā ar sūtījuma satura 

apliecinājumu uz Līdzēja Līgumā norādīto adresi vai 
izsniegta attiecīgajam Līdzējam personīgi pret parakstu, 

vai nosūtīta uz Līdzēja šajā Līgumā norādīto 

elektroniskā pasta adresi. 

14.2. Ja korespondence (vēstule, paziņojums utt.) tiek 

nosūtīta pa pastu ierakstītā sūtījumā ar satura 
apliecinājumu, uzskatāms, ka tā ir piegādāta Līdzējam 

5.(piektajā) dienā pēc korespondences nodošanas 

pasta iestādē, bet ne vēlāk kā korespondences 

faktiskās saņemšanas brīdī. 

14.3. Ja korespondence tiek piegādāta Līdzējam 
personīgi, uzskatāms, ka tā ir piegādāta Līdzējam tad, 

kad korespondence ir izsniegta Līdzējam pret parakstu. 

14.4. Ja korespondence tiek piegādāta Līdzējam 

elektroniski ar elektroniska pasta starpniecību, 

uzskatāms, ka tā ir piegādāta Līdzējam nākamajā 
darba dienā pēc korespondences nosūtīšanas uz 

Līdzēja šajā Līgumā norādīto elektroniskā pasta adresi, 
bet ne vēlāk kā korespondences faktiskās saņemšanas 

brīdī. 

14.5. Ja Līdzēji Īpašajos noteikumos ir vienojušies, ka 

korespondence un informācijas apmaiņa starp 

Līdzējiem var tikt veikta, izmantojot datu glabāšanas 
serverus vai datu glabāšanas serveru pakalpojumus 

(turpmāk – Datu istaba), uzskatāms, ka korespondence 
ir nodota otram Līdzējam vai ir notikusi informācijas 

apmaiņa ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc šādas 

korespondences vai informācijas ievietošanas Datu 
istabā, ja vien Īpašajos noteikumos nav noteikts citādi. 

14.6. Līdzēji vienojas, ka paziņojumi par Līguma 
vienpusēju izbeigšanu, pretenzijas par šajā Līgumā 

noteikto saistību izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi, 
kā arī paziņojumi par nepārvaramas varas apstākļiem 

vai to izbeigšanos, Līdzējs nosūtīs otram Līdzējam šo 

noteikumu 14.2.punktā vai 14.3.punktā noteiktajā 
kārtībā (papildus dokumenta kopija var tikt arī nosūtīta 

ar elektroniskā pasta starpniecību). 

15. PĀRĒJIE NOTEIKUMI  

15.1. Līdzējam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu 

laikā rakstveidā informēt otru Līdzēju par Līgumā 
norādītās adreses, citu rekvizītu vai kontaktpersonas 

maiņu. 

15.2. Līdzēji apliecina, ka tās darbojas tikai un vienīgi 

savās interesēs un tās nav pakļautas kādu trešo 

personu interesēm, un tās darbojas kā krietni un rūpīgi 
saimnieki. 

15.3. Ja šajā Līgumā nav atrunāti kādi noteikumi vai 
jautājumi, kas ietekmē, var ietekmēt vai attiecas uz 

Līguma izpildi, Līdzēji piemēro Latvijas Republikā spēkā 
esošajos normatīvajos aktos noteiktos noteikumus un 

jautājumu risināšanas kārtību. 

 
 

 
 

 

 

Pasūtītāja vārdā: 
 

 

Izpildītāja vārdā: 
 

__________________________ __________________________ 

 


