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LĪGUMS  

 

Latvijas Mākslas akadēmija, reģistrācijas Nr. 90000029965, adrese: Kalpaka 

bulv.13, Rīga, LV-1968, tās rektora Kristapa Zariņa personā, kurš rīkojas uz LMA 

Satversmes pamata, turpmāk atsevišķi saukts - Pasūtītājs, no vienas puses, un  

AS „BŪVUZŅĒMUMS RESTAURATORS”, reģistrācijas numurs 

40003113258, juridiskā adrese Jelgavas iela 36, Rīga, LV-1004, tās valdes locekļa 

Valda Uzariņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk atsevišķi saukts – 

Izpildītājs, no otras puses, turpmāk kopā sauktas - Puses, katra atsevišķi saukta Puse, 

pamatojoties uz Latvijas Mākslas akadēmijas organizēto iepirkumu “Ēkas pārbūves 

J.Kugas ielā 11, Ikšķilē 1.kārtas būvdarbi” (identifikācijas Nr. LMA 2018/17/ERAF) 

(turpmāk- Iepirkums) noslēdz šādu ēkas pārbūves (rekonstrukcijas) līgumu (turpmāk 

– Līgums): 

  

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs saskaņā ar izstrādāto būvprojektu (turpmāk 

Projekts) un šī Līguma noteikumiem apņemas veikt ēkas pārbūves 

(rekonstrukcijas) darbus Pasūtītāja objektā J. Kugas ielā 11, Ikšķilē (turpmāk – 

Objekts) un noteiktajā laikā nodod Objektu ekspluatācijā, (turpmāk – Darbi), 

bet Pasūtītājs apņemas atbilstoši Līgumā noteiktajam pilnībā norēķināties ar 

Izpildītāju par kvalitatīvi, tas ir atbilstoši prasībām un savlaicīgi, pabeigtajiem 

un pieņemtajiem Darbiem.  

1.2. Darbus Izpildītājs veic saskaņā ar Iepirkuma nolikumā un Līgumā noteiktajām 

prasībām, Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1), pretendenta tehnisko 

piedāvājumu (Pielikums Nr.2), finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3), 

Būvdarbu izpildes grafiku (Pielikums Nr.4), Projekta dokumentāciju, citiem 

dokumentiem, ja tādi ir attiecināmi uz Darbiem, kā arī Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem, kas regulē būvniecības procesu.  

1.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu, Projektu, veicamajiem 

Darbiem, Darbos pielietojamajiem materiāliem, kvalitātes prasībām, un 

atsakās izvirzīt jebkāda satura iebildumus un/vai pretenzijas par Līguma 

priekšmetu. 



1.4. Darbu izpildes termiņš ir ne ilgāk kā 6 (seši) mēneši no akta par Objekta 

nodošanu Izpildītājam parakstīšanas brīža. 

1.5. Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar 

materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma summā. 

 

2. Līgumcena un norēķinu kārtība 
2.1. Līguma kopējā summa par atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītajiem 

Darbiem ir EUR 215 418,02 (divi simti piecpadsmit tūkstoši četri simti 

astoņpadsmit euro un divi centi), (turpmāk –– Līguma summa), neieskaitot 

pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN. PVN tiek aprēķināts un maksāts 

saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

2.2. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā 

specifikācijā noteikto Darbu izpildi, tai skaitā visi nodokļi, sagatavošanās 

darbi, materiāli un resursi, kas nepieciešami Darbu veikšanai (izņemot PVN), 

kā arī samaksa par jebkādu Izpildītāja pieļauto nepilnību vai kļūdu novēršanu 

Darbu izpildes gaitā un izmaiņu vai labojumu izdarīšanu jau realizētajos 

Darbos pēc Pasūtītāja pieprasījuma, ja ir konstatēti Izpildītāja veikto Darbu 

defekti vai trūkumi. Izpildītājs ir atbildīgs par visu normatīvajos aktos noteikto 

nodokļu un nodevu nomaksu. 

2.3. Darbu un materiālu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes 

laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks 

noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma 

nodokli), kas attiecas uz veicamajiem Darbiem.  

2.4. Samaksa tiek veikta sekojošā kārtībā:  

2.4.1. Avansa maksājumu 30 % (trīsdesmit procenti) apmērā no Līguma summas 

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 

parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja, pie nosacījuma, ka saņemts 

finansējums no projekta finansētāja CFLA un no Izpildītāja saņemts avansa 

nodrošinājumu apliecinošs dokuments atbilstoši šī Līguma p.4.7. 

2.4.2. Atlikusī Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām vairākos 

maksājumos. Kārtējais maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā 

pēc ikmēneša Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, turpmāk tekstā – „Forma 

Nr. 2”, (Pielikums Nr. 5) abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina 

saņemšanas. 

2.4.3. Puses vienojas, ka no katras ikmēneša Formā Nr. 2 apstiprinātās Darbu 

summas tiek proporcionāli dzēsts avanss. Izpildītāja pienākums ir atspoguļot 

rēķinā avansa maksājuma dzēšanu. 

2.4.4. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem maksā 

Izpildītajam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir izpildījis 

visus ar Līgumu nolīgtos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Puses ir 

parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un Izpildītājs ir 

izrakstījis galīgo rēķinu. Izpildītajam ir tiesības saņemt pēdējo maksājumu, ja 

vienlaikus ar galīgo rēķinu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma 8. punktam 

atbilstošu garantijas laika garantijas apdrošināšanas polisi un tās apmaksu 

pilnā apmērā apliecinošu dokumentu vai neatsaucamu pirmā pieprasījuma 

beznosacījuma garantijas laika bankas garantiju. Galīgo rēķinu Izpildītājs 

izsniedz Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc galīgā Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.  

2.4.5. Pēdējā maksājuma apmērs nedrīkst būt mazāks par 5 % (pieciem procentiem) 

no Līguma summas. Izpildītājs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs 



pārstāj veikt ikmēneša rēķinu apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto 

ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 95 % (deviņdesmit piecus 

procentus) no Līguma summas. Izpildītājs nav tiesīgs šajā gadījumā piemērot 

līgumsodu vai celt jebkādas citas pretenzijas. Atlikušo Līguma summas daļu 

Izpildītājs ir tiesīgs saņemt tikai pēc galīgā Darbu pieņemšanas – nodošanas 

akta parakstīšanas saskaņā ar galīgo rēķinu. 

2.4.6. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas 

kontu. Maksājums tiek uzskatīts par veiktu dienā, kad Pasūtītājs šo maksājumu 

ir veicis savā bankā. 

2.5. Sagatavojot rēķinu un veikto Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu, Izpildītājs 

tajos norāda Iepirkuma nosaukumu, Iepirkuma identifikācijas Nr., CPV kodu 

45000000-7 (celtniecības darbi), Pasūtītāja Līguma numuru un citus 

nepieciešamos rekvizītus. 

2.6. Līguma 2.5. punktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir 

tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam 

nevar tikt piemērots šī Līguma 8.2.apakšpunktā noteiktais. Par samaksas dienu 

tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu 

kontu. 

2.7. Izpildītājs, pamatojoties uz iesniegto rēķinu, 20 (divdesmit) kalendāro dienu 

laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, samaksā Pasūtītājam aprēķināto 

līgumsodu un/vai izdevumus saistītus ar konstatēto trūkumu, nepilnību un 

defektu novēršanu, pārskaitot naudas līdzekļus uz rēķinā uzrādīto Pasūtītāja 

kontu. 

2.8. Samaksa par papildus Darbiem, kas nav noformēti Līgumā noteiktā kārtībā un 

noteikti šajā Līgumā, netiek veikta. 

 

3. Darbu izpildes kārtība 

3.1. Izpildītājs uzsāk Darbus Objektā pēc Līguma parakstīšanas un Objekta nodošanas 

Izpildītājam ar Pušu pilnvaroto pārstāvju parakstītu pieņemšanas nodošanas 

aktu.  

3.2. Darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus (stalažu izvietošana, 

rakšanas darbi u.tml.) saņem Izpildītājs. Pasūtītājs apņemas 1 (vienas) darba 

dienas laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma saņemšanas izsniegt Izpildītājam 

nepieciešamās pilnvaras šī Līguma punkta izpildei. 

3.3. Visus Līgumā paredzētos Darbus Izpildītājs izpilda Darbu izpildes grafikā 

noteiktajos termiņos, kuru tecējums uzsākas pēc Darbu uzsākšanas atbilstoši 

Līguma 3.1. punktam. Izpildītājam ir pienākums ievērot katru noteikto Darbu 

izpildes laika starptermiņu, kā tas noteikts Darbu izpildes grafikā. 

3.4. Veicot Darbus, Izpildītājs apņemas ievērot Darbu veikšanas tehnoloģijas un 

neaizskart, nebojāt pievienotās komunikācijas, Objektu un blakus esošos 

īpašumus, bojājumu gadījumā nodrošināt to atjaunošanu un zaudējumu 

atlīdzināšanu. 

 

4. Garantijas termiņš un apdrošināšana 

4.1. Veikto Darbu un materiālu garantijas termiņš ir vismaz 36(trīsdesmit seši) 

mēneši. Garantijas termiņu sāk skaitīt ar dienu, kad Puses Līgumā noteiktajā 

kārtībā ir parakstījušas galīgo Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Izpildītājs 

garantē, ka Darbi tiks izpildīti saskaņā ar Līguma un tā pielikumu 

noteikumiem un Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā veiks jebkuru Darbos 

radušos defektu un/vai trūkumu novēršanu gan Darbu izpildes laikā, gan pēc 



galīgās Darbu nodošanas Pasūtītājam garantijas termiņa laikā.  

4.2. Izpildītājs apņemas ierasties Objektā un likvidēt defektus un/vai trūkumus 

veiktajos Darbos, kuri radušies garantijas laikā, 2 (divu) dienu laikā pēc 

Pasūtītāja elektroniska (e-pasta adrese: ____________)vai rakstiska 

uzaicinājuma saņemšanas. 

4.3. Ja defektu un/vai trūkumu novēršanai nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts 

Līguma 4.2. punktā, tad Izpildītājs Līguma 4.2. punktā noteiktajā termiņā 

uzsāk defektu un/vai trūkumu novēršanu un to pilnīgas novēršanas termiņu, 

kas objektīvi nepieciešams šāda apjoma un rakstura trūkumu, defektu un/vai 

trūkumu novēršanai, rakstveidā saskaņo ar Pasūtītāju. 

4.4.     Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda Līguma 4.2. un/vai 4.3. punktā noteiktās 

saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs par tā brīža tirgus cenām, ņemot vērā piemaksu 

par steidzamību un citus apstākļus, novērst defektus pats vai piesaistīt trešās 

personas defektu novēršanai bez iepriekšēja rakstiska brīdinājuma. Visas 

atbilstošās defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas Pasūtītājs pieprasa no 

Izpildītāja un/vai Pasūtītājam ir tiesības izmantot garantijas laika 

apdrošināšanas polisi vai bankas garantiju. 

4.5.      Izpildītājs apdrošina savu vispārējo civiltiesisko atbildību par kopējo 

apdrošinājuma summu ne mazāku par EUR 21 541,81 (divdesmit vienu 

tūkstoti pieciem simtiem četrdesmit vienu euro un astoņdesmit vienu centu), 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo ārējo normatīvo aktu prasībām. 

Izpildītājs apņemas apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas polises 

noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Izpildītāja pašrisks 

nedrīkst būt lielāks par EUR 500 (pieci simti euro). 

4.6.     Izpildītājs ne vēlāk ka 5 (piecu) dienu laikā pirms Darbu uzsākšanas iesniedz 

Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu – Darbu izpildes garantijas 

apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu 

dokumentu vai kredītiestādes neatsaucamu beznosacījumu saistību izpildes 

garantiju 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas, kas ir 

saskaņota ar Pasūtītāju. Saistību izpildes nodrošinājumam jābūt izpildāmam ne 

mazāk kā 5 dienas pēc maksimālā (garākā) Izpildītāja veicamo Darbu izpildes 

termiņa saskaņā ar šo Līgumu. 

4.7. Izpildītājs apdrošina priekšapmaksas (avansa maksājuma atmaksas) garantiju 

vai saņem neatsaucamu pirmā pieprasījuma beznosacījuma bankas garantiju 

avansa maksājuma atmaksai. Apdrošinājuma summa vai bankas garantijas 

summa ir ne mazāka par avansa summu. Izpildītājs apņemas apdrošināšanas 

sabiedrību vai kredītiestādi un apdrošināšanas polises vai bankas garantijas 

noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. Izpildītājs 

apdrošināšanas polisē iekļauj nosacījumu, ka apdrošināšanas sabiedrība 

apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. 

4.8.     Attiecībā uz garantijas laika apdrošināšanu vai bankas garantiju (p.2.4.4.) 

Izpildītājs apdrošināšanas polisē iekļauj nosacījumu, ka apdrošināšanas 

sabiedrība apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību pēc pirmā Pasūtītāja 

pieprasījuma, ja Izpildītājs jebkādu iemeslu dēļ neveic defektu un/vai trūkumu 

novēršanu. Apdrošinājuma summa vai bankas garantijas summa ir ne mazāka 

par 5 % (pieciem procentiem) no Līguma summas. Izpildītājs apņemas 

apdrošināšanas sabiedrību vai kredītiestādi un apdrošināšanas polises vai 

bankas garantijas noteikumus iepriekš rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju. 

4.9.     Izpildītājs Darbu izpildes laikā nodrošina Līguma izpildē iesaistīto 

būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu (turpmāk – 



PCTA) ar kopējo atbildības limitu un atbildības limitu par katru gadījumu 

EUR 21 541,81 (divdesmit vienu tūkstoti pieciem simtiem četrdesmit vienu 

euro un astoņdesmit vienu centu) un pašrisku ne lielāku kā 500 EUR (pieci 

simti euro) 

4.10. Līguma 4.6.-4.8. punktā minētājs apdrošināšanas polisēs, kā apdrošināšanas 

atlīdzības saņēmējs jānorāda Pasūtītājs. 

 

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības  
5.1. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt Izpildītājam pamatotas pretenzijas par Darbu 

kvalitāti un Darbu trūkumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. 

5.2.  Pasūtītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi. 

5.3. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja Iepirkumā iesniegtajā tāmē pieļautajām kļūdām 

un neuzņemas materiālo atbildību (neapmaksā) par tāmē neiekļautajām Darbu 

izpildei nepieciešamajām papildus izmaksām, kuru veikšana ir nepārprotami 

nepieciešama Darbu kvalitatīvai izpildei un kurus Izpildītājs kā kvalificēts 

savas jomas speciālists varēja un tam vajadzēja paredzēt, veidojot tāmi. Šajā 

punktā minētās izmaksas sedz Izpildītājs. 

5.4. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem 

apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu 

apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, 

Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti. 

5.5. Pasūtītājam ir tiesības būvizmaksu noteikšanai pieaicināt sertificētu ekspertu 

būvizmaksu noteikšanas jautājumos.  

 

6. Izpildītāja pienākumi un tiesības 
6.1. Izpildītājs kvalitatīvi veic Darbus, ievērojot visus Latvijas Republikā spēkā 

esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti, un 

atbild par visu spēkā esošo drošības tehnikas, darba aizsardzības, 

ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu, kas attiecas uz Darbu veikšanu. 

6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 

6.3.  Izpildītājs apliecina, ka pilnībā pārzina Darbu saturu un apjomu, ir tiesīgs veikt 

Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6.4. Izpildītājs apņemas: 

6.4.1. Darbu izpildē izmantot savu kvalificētu darbaspēku, sertificētus materiālus, 

tehniku, darbarīkus, transportu un citus Darbu izpildē nepieciešamos resursus; 

6.4.2. uzņemties pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistīto personu rīcību kā par 

savu, tajā skaitā uzņemties pilnu atbildību par jebkuru negadījumu, kas noticis 

Objektā neatkarīgi no tā, vai tas notiek ar Izpildītāja vai apakšuzņēmēja 

darbiniekiem vai trešajām personām; 

6.4.3. veikt visus nepieciešamos drošības pasākumus, kas saistīti ar Darbu veikšanu, 

lai garantētu Objekta apmeklētāju un darbinieku drošību; 

6.4.4. neradīt bojājumus Objektam vai Pasūtītāja mantai, bet gadījumā, ja šajā punktā 

minētie bojājumi nodarīti, nekavējoties tos novērst par saviem līdzekļiem un 

atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus; 

6.4.5. ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt 

Pasūtītājam informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi; 

6.4.6. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem gadījumiem, kas varētu negatīvi 

ietekmēt Darbu kvalitāti, un kopā ar Pasūtītāja pilnvarotu pārstāvi sagatavot 

priekšlikumus, kā izvairīties no šādu iespējamo gadījumu radītajām sekām vai 

kā tās samazināt; 



6.4.7. defektu konstatēšanas un defektu akta sastādīšanas gadījumā vai garantijas 

laikā ar savu darbaspēku, materiāliem, darbarīkiem, transportu, citiem Darbu 

trūkumu novēršanai nepieciešamajiem resursiem par saviem līdzekļiem 

novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu trūkumus, izņemot gadījumus, ja Darbu 

trūkumi ir radušies trešo personu vai Pasūtītāja darbību, kas nav atkarīgas no 

Izpildītāja, rezultātā. Ar trešajām personām šī punkta izpratnē nevar tikt 

saprasti Izpildītāja pieaicinātie apakšuzņēmēji; 

6.4.8. Darbu izpildes laikā nodrošina Objektā esošo materiālu, iekārtu un citu tā 

darbinieku, apakšuzņēmēju un/vai personu, kas attiecināmas uz Izpildītāju, 

Objektā nogādāto materiālo vērtību apsardzi uz sava rēķina, uzņemoties visu 

risku un atbildību (arī nejaušības risku) par lietas/lietu pazušanu, bojāšanu 

un/vai bojāeju. 

6.5. garantijas laikā (Līguma 4.1. punkts): 

6.5.1. novērst Darba trūkumus Līguma 4.2. un 4.3. punktā noteiktajā kārtībā. 

Gadījumā, ja defekti netiek novērsti noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var piemērot 

Izpildītājam līgumsodu. 

6.5.2. ja garantijas remonts Darbos izmantotajiem materiāliem veikts vairāk kā 2 

(divas) reizes 1 (viena) gada laikā vai garantijas remontu nav iespējams 

nodrošināt Līgumā noteiktajā kārtībā, 3 (trīs) darba dienu laikā aizstāt bojātos 

vai nekvalitatīvos Darbos izmantotos materiālus ar līdzvērtīgiem, kvalitatīviem 

materiāliem; 

6.5.3. par garantijas laikā veiktajiem remontiem sagatavot un iesniegt Pasūtītājam 

aktu, ko paraksta abas Puses, ja garantijas remonts veikts kvalitatīvi un Darbu 

trūkumi ir novērsti. 

6.6. Izpildītājs atbild par darbībām, kas iepriekš nav saskaņotas ar Pasūtītāju un no tā 

izrietošajām sekām, kā arī par Darbu norises gaitu un ar to saistīto darbību 

likumīgu izpildi. 

6.7. Izpildītājs Darbu izpildes laikā uz sava rēķina un saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem, ja nepieciešams Darbu izpildei, nodrošina Darbu elektroapgādi, ūdeni 

un kanalizāciju, būvgružu novākšanu, tīrību un kārtību Objektā. 

6.8. Izpildītājs saskaņo un veic visu nepieciešamo atļauju (ar SIA „Lattelecom”, 

AS „Latvenergo” u.c.), kas nepieciešamas, lai veiktu Darbu izpildi, iegūšanu 

un spēkā esamību visā Līguma izpildes darbības laikā. 

6.9. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Iepirkumā iesniegto tāmēs uzrādīto un Darbos 

iekļauto materiālu atbilstības sertifikātu un/vai ražotāja (piegādātāja) 

deklarāciju atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, pēc Pasūtītāja 

pirmā pieprasījuma, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā. 

6.10. Izpildītājs Iepirkuma Līgumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs piesaistīt 

apakšuzņēmējus. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēja veikto Darbu atbilstību 

Līguma prasībām. 

6.11. Izpildītājs Līguma darbības laikā (tajā skaitā garantijas laikā) apņemas veikt 

savas obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kā arī būvspeciālistu 

profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru 

kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu 

veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.  

6.12. Izpildītājs nodrošina civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu spēkā esamību visu 

Darbu laikā un Darbu garantijas laikā, savlaicīgi pagarinot civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu darbības termiņus. 

 

7. Darbu nodošana un pieņemšana 



7.1. Darbus Izpildītājs nodod Pasūtītājam ar ikmēneša Darbu pieņemšanas 

nodošanas aktiem (turpmāk Forma 2) par iepriekšējā mēnesī izpildītiem 

Darbiem līdz nākamā mēneša 5. datumam. 

7.2. Pēc visu Darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam darbus ar galīgo 

Darbu pieņemšanas aktu (ierēķinot laiku Pasūtītājam Darbu pieņemšanai, lai 

tiktu ievērots Darbu izpildes galīgais termiņš). 

7.3. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem datumā, kad abas Puses ir parakstījušas 

galīgo Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.  

7.4. Kopā ar Darbu pieņemšanas nodošanas aktiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

veikto Darbu izpilddokumentāciju, tajā skaitā arī pielietoto materiālu 

sertifikātus, pases un materiālu atbilstības deklarāciju oriģinālus, kas 

nepieciešami Darbu pieņemšanai. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam arī iebūvēto 

iekārtu un materiālu ekspluatācijas noteikumus. Darbu izpilddokumentāciju 

Izpildītājs iesniedz 2 (divos) eksemplāros. 

7.5. Saņemot aktu (Forma Nr. 2) 5(piecu) darba dienu laikā, bet saņemot galīgo 

Darbu pieņemšanas nodošanas aktu 10(desmit) darba dienu laikā Pasūtītājs 

izskata un pieņem Darbus, vai ja konstatē nepabeigtus Darbus vai 

trūkumus/defektus Darbos sagatavo un iesniedz Izpildītājam motivētu 

atteikumu pieņemt Darbus. Motivēta atteikuma gadījumā Izpildītājs novērš 

atteikumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajos 

termiņos un atkārtoti iesniedz pieņemšanas nodošanas aktu šajā nodaļā 

noteiktajā kārtībā. Formas Nr. 2 un/vai citu dokumentu parakstīšana no 

Pasūtītāja puses, neatbrīvo Izpildītāju no Darbu atbilstības Līguma 

noteikumiem garantēšanas un nodrošināšanas. 

7.6. Gadījumā, ja Pusēm rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt 

neatkarīgu ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta 

slēdzienu sedz vainīgā Puse. 

 

8. Pušu mantiskā atbildība 

8.1. Par Darbu izpildes termiņa kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 

0,5% apmērā no Līguma kopējās summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 % (desmit procentu) no Līguma kopējās summas. 

8.2. Par veikto Darbu apmaksas termiņa kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,5% apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, 

bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no neapmaksātās summas. 

8.3. Ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līgumā 

noteikto, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst par Izpildītāja līdzekļiem, šo darbu 

veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt 

Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, 

nepilnību un defektu novēršanu. 

8.4. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Līguma ietvaros Izpildītājam izmaksājamo 

naudas summu par tādu summu, kas nepieciešama līgumsoda, zaudējumu vai 

citu prasījumu dzēšanai. 

8.5. Līgumsodi neietver Pasūtītājam nodarītos zaudējumus, un līgumsodu samaksa 

neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes pienākuma. 

8.6. Izpildītājam netiek kompensēti darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar 

konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi 

izbūvēto darbu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, 

tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ. 

 



9. Strīdu risināšanas kārtība, Līguma grozīšana un izbeigšana 

9.1. Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kuri var rasties saistībā ar 

Līgumu un to izpildi Puses risina savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanos 

panākt nav iespējams – normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā strīdam 

piekritīgajā Latvijas Republikas tiesā. 

9.2. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot 

Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu 

veikšanu Līgumā. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā 

minētajos gadījumos, un proti: 

9.2.1. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgas Darbu vai to apjomu izmaiņas. 

9.2.2. Gadījumā, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par 

nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Izpildītājs norāda to ietekmi uz 

Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, 

ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktās tiesību normas 

attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas 

Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par 

neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 

9.2.3. Pasūtītājam Darbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā 

noteiktajos Darbu apjomos (t. sk. Darbu apjoma palielināšana, 

samazināšana vai aizstāšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā 

sākotnēji neparedzētus Darbus, kas nepieciešami Darbu izpildei. Šajā 

punktā minēto izmaiņu kopējā vērtība nepārsniedz Publisko iepirkumu 

likuma 61. panta ceturtajā daļā noteikto maksimālo izmaiņu (grozījumu) 

vērtību. 

9.2.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, tad tiek 

slēgta vienošanās par papildu Darbu veikšanu un/vai nepieciešamo Darbu 

aizstāšanu. Vienošanās ar tās parakstīšanas brīdi kļūst par neatņemamu 

Līguma sastāvdaļu 

9.2.5. Papildus Darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību 

izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par 

minēto Būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs 

akts. 

9.2.6. Par izmaiņām šī Līguma ietvaros netiks uzskatīta materiālu un iekārtu, 

kas vairs netiek ražoti, aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem un 

iekārtām. Šajā gadījumā Izpildītājam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds 

materiāls vai iekārta netiek ražota. Materiāla un/vai iekārtas aizstāšanu 

Izpildītājs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas. 

 

9.3. Ikviena Līguma izmaiņa tiek no formēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc 

tam, kad to ir parakstījušas abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi 

Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Gadījumā, ja spēku 

zaudē kāds no normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma izpildi, un tā vietā 

stājas spēkā cits normatīvais akts, Pusēm turpmāk jārīkojas, ievērojot spēkā 

esošo normatīvo aktu un tā pārejas noteikumus. Ja rodas pretruna starp 

Līgumu un normatīvo aktu, Puses piemēro normatīvā akta noteikumus un 

nepieciešamības gadījumā slēdz rakstisku vienošanos pie Līguma par 

turpmāko Līguma izpildes kārtību. 

9.4. Puses var izbeigt Līgumu pirms tās darbības termiņa beigām, Pusēm 

savstarpēji rakstveidā par to vienojoties. 



9.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs veicis Līguma 

prasībām neatbilstošu vai prettiesisku darbību, pārkāpis normatīvos aktus, kas 

attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti. 

9.6. Pasūtītajam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma rakstveidā par to 

paziņojot Izpildītājam šādos gadījumos: 

9.7.1. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas nav iesniedzis 

Pasūtītājam Līguma nodrošinājumu – Darbu izpildes garantijas 

apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošu 

dokumentu vai Kredītiestādes sabiedrības neatsaucamu beznosacījumu 

garantiju atbilstoši Līguma 4.6.punktā noteiktajam; 

9.7.2. Līguma izpildes laikā noskaidrojas, ka Izpildītājs nav spējīgs izpildīt Darbus 

saskaņā ar Līguma noteikumiem vai Līgumā nolīgto pienākumu neizpilde 

turpinās ilgāk kā 10 (desmit) darba dienas; 

9.7.3. Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu; 

9.7.4. Līgumsods, kas tiek aprēķināts Izpildītājam, ir sasniedzis 10% (desmit 

procentus) no Līguma kopējās summas; 

9.7.5. Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas 

attiecas uz Darbu izpildes kārtību un kvalitāti; 

9.7.6. Pasūtītājam zudusi nepieciešamība pēc Darbiem vai Pasūtītājam nav pieejami 

finanšu līdzekļi Līguma izpildei; 

9.7.7. Atkārtoti Darbu laikā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti 

darbi, defekti vai neatbilstība tāmei. 

9.7.8. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā atbilstoši Starptautisko un Latvijas 

Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajam ir piemērotas 

starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus 

intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma 

organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 

9.8. Līgums  9.7. apakšpunktā noteiktajos gadījumos uzskatāms par izbeigtu 7 

(septītajā) dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu 

nosūtīšanas dienas. Ja Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā kvalitatīvi 

izpildītie un pieņemtie darbi nesedz Izpildītājam izmaksāto avansu Izpildītājs 

atmaksā Pasūtītājam starpību 5 dienu laikā pēc attiecīga Pasūtītāja 

paziņojuma saņemšanas.  
9.9. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos: 

9.9.1.  Izpildītājam nav iespējams izpildīt Darbus Līgumā paredzētajos termiņos no 

Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ. Izpildītājam šādā gadījumā ir pienākums 

pierādīt, ka šādi apstākļi ir iestājušies; 

9.9.2.  Pasūtītājs vismaz 30 (trīsdesmit) dienas nepamatoti kavē kādu no Līgumā 

noteiktajiem maksājumu veikšanas termiņiem un Pasūtītājs pārkāpumu 

nenovērš 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no attiecīgas Uzņēmēja 

pretenzijas saņemšanas dienas. 

9.10. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses norēķinās atbilstoši izpildītajām un 

pieņemtajiem Darbiem un izrakstītajiem rēķiniem. 

 

10. Nepārvarama vara 

10.7. Ar nepārvaramu varu saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja 

paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, 

dabas katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, civiliedzīvotāju nemieri un 

citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas 



apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai 

institūcijai. 

10.8. Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika 

posmu, kurā darbojas nepārvaramā vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba 

dienām no nepārvaramas varas iestāšanās dienas paziņo otrai Pusei par 

neiespējamību pildīt savas saistības, kas radušās nepārvaramās varas dēļ. 

Paziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta un neatkarīga 

institūcija, un kura satur nepārvaramās varas iestāšanās apstiprinājumu un 

raksturojumu. 

10.9. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramās varas sākumu un beigu laiku 

gadījumā Puses netiek atbrīvotas no saistību izpildes. 

10.10. Ja nepārvaramās varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 1 (vienu) 

mēnesi, Puses ir tiesīgas vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot 

otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš. 

10.11. Ja Līgums tiek atcelta nepārvaramās varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav 

tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt 

kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem. 

 

11. Līguma izpildē iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji un to nomaiņa 

11.7. Izpildītājs Līguma izpildē iesaista normatīvajos aktos un Iepirkuma 

dokumentācijā noteiktajām prasībām atbilstošus speciālistus, nodrošinot Līguma 

izpildē tādu iesaistītā personāla daudzumu, kas nodrošina konkrētajā periodā 

Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā ietverto veicamo darbu pilnvērtīgu izpildi. 

11.8. Līguma izpildē iesaistītos Apakšuzņēmējus (t.sk. Apakšuzņēmēju 

apakšuzņēmējus) apliecina Apakšuzņēmēju saraksts (6. pielikums) un iesaistīto 

personālu – Speciālistu saraksts (7. pielikums). 

11.9. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Speciālistu sarakstā 

norādīto speciālistu un Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai iesaistīt papildu speciālistus vai Apakšuzņēmējus. Pēc Pasūtītāja 

ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par Speciālistu sarakstā 

norādīto speciālistu vai Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju 

nomaiņu prasīt nomaināmo speciālistu vai Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas 

iemesliem. 

11.10. Speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņa nav pieļaujama, ja nomaiņai 

piedāvātais speciālists neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos Izpildītāja 

piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām attiecībā uz to kvalifikāciju un 

pieredzi. 

11.11. Apakšuzņēmēju sarakstā norādīto Apakšuzņēmēju nomaiņa nav pieļaujama, ja 

pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

11.5.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos 

Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām; 

11.5.2. tiek piedāvāts nomainīt Apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, 

lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos 

noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas 

pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību 

iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu 

likumā norādītajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem; 

11.5.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu 

vērtība ir vismaz 10 % procenti no kopējās Līguma vērtības un tas atbilst 



Publisko iepirkumu likumā norādītajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem 

(PIL 42. p.1. un 2. daļa); 

11.5.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja 

piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli 

atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma 

izvērtēšanas kritērijiem. 

11.6.   Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas 

izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas 

piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem 

piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 

11.7.   Lēmumu, ar kuru Pasūtītājs atļauj vai neatļauj speciālistu vai Apakšuzņēmēju 

nomaiņu vai piesaisti,  Pasūtītājs pieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, 

skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas 

nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā 

paziņo Izpildītājam. 

1.8. Par Līguma izpildē Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju veiktajiem 

Būvdarbiem attiecībā pret Pasūtītāju ir atbildīgs Izpildītājs. 

1.9. Saņemot attiecīgu Pasūtītāja pieprasījumu, Izpildītājs  3 (trīs) darba dienu laikā 

iesniedz Pasūtītājam akta, ar kuru Izpildītājs no Apakšuzņēmēja ir pieņēmis 

Būvdarbus vai to daļu, un maksājuma uzdevuma, kas apliecina aktā norādītās 

maksas par pieņemtajiem Būvdarbiem samaksu Apakšuzņēmējam, kopiju, 

uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Maksājuma uzdevums var tikt aizstāts ar 

Apakšuzņēmēja rakstveida apliecinājumu, ka Apakšuzņēmējam nepastāv 

materiāla rakstura pretenzijas pret Izpildītāju sakarā ar norēķiniem par Līguma 

ietvaros izpildītajiem Apakšuzņēmēja darbiem. 

 

12. Citi noteikumi 

12.7. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu 

pārstāvības tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kāds no Līgumā minētajiem 

Pušu rekvizītiem, telefona, faksa Nr., e-pasta adrese, juridiskā adrese u.c., tad 

attiecīgā Puse nekavējoties rakstveidā par to paziņo otrai Pusei (vai Pusēm). Ja 

Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā 

izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. 

12.8. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu 

saistību pilnīgai izpildei. 

12.9. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu (izņemot 

Līgumā atrunātos e-pasta sūtījumus), ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā 

norādītajām Pušu korespondences adresēm vai jānodod tieši adresātam.  

12.10. Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir______________, tālrunis 

___________, e-pasta adrese ___________________. 

12.11. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ir______________, tālrunis 

___________, e-pasta adrese ___________________. 

12.12. Līguma 11.5.punktā noteiktajai personai ir tiesības Pasūtītāja vārdā dot 

norādījumus Izpildītājam Darbu izpildē, parakstīt Līgumā noteiktos aktus, kā 

arī pieprasīt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi. 

12.13. Līgums ir sagatavots un parakstīts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā uz 12 

(divpadsmit) lapām. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – 

pie Izpildītāja. 

12.14. Visiem Līguma oriģināleksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. 



12.15. Visi Līguma grozījumi un/vai papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos 

parakstot. 

12.16. Pie Līguma kā neatņemama tās sastāvdaļa ir pievienoti šādi pielikumi: 

1.pielikums – Tehniskā specifikācija uz 3 (trīs) lapām; 

2.pielikums – Tehniskais piedāvājums uz 1 (vienas) lapas; 

3.pielikums – Finanšu piedāvājumu (t.sk. tāmes) uz 23 (divdesmit trīs) lapām;  

4.pielikums – Būvdarbu izpildes grafiks uz 1 (vienas) lapas;  

5.pielikums – Forma Nr.2 uz 1 (vienas) lapas. 

6.pielikums - Apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lapas;  

7. pielikums – Iesaistītais  personāls – Speciālistu saraksts uz 1 (vienas) lapas. 

 

 

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI 

 

PASŪTĪTĀJS 

Latvijas Mākslas akadēmija 

Reģ. Nr. 90000029965 

Juridiskā adrese: 

O.Kalpaka bulv.13, Rīga, LV1050 

Valsts kase, TRELLV22 

|LV12TREL9220052000000 

 

_____________________________ 

Rektors, prof. Kristaps Zariņš 

 

IZPILDĪTĀJS 

 AS “BŪVUZŅĒMUMS 

RESTAURATORS” 

Reģ.Nr.40003113258 

Juridiskā adrese:  

Jelgavas iela 36, Rīga, LV1004 

Banka AS “Luminor bank” 

Konts LV60NDEA0000084714325 

 

_________________________________ 

Valdes loceklis Valdis Uzariņš 

 

  

 
 

 

 


