LĪGUMS Reģ. Nr. ______________
(pasūtītāja līguma reģistrācijas numurs)
par Bērnu rotaļu laukuma izveidi pie Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2. korpusa
Datums skatāms laika zīmogā
Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453, juridiskā adrese: Raiņa ielā 16, Ludza,
Ludzas novads, LV-5701, Ludzas novada pašvaldības izpilddirektora Sergeja Jakovļeva personā,
kurš rīkojas saskaņā ar uz Ludzas novada pašvaldības nolikumu, (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), no
vienas puses un
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GoPlay”, reģ. Nr. LV40103886697, adrese: Kalnciema
iela 40D, Rīga, LV-1046, tās valdes locekļa Jāņa Mežuļa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamatā,
(turpmāk tekstā - Izpildītājs), no otras puses, abi kopā vispārīgi saukti Puses,
pamatojoties uz iepirkuma “Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Ludzas pilsētas ģimnāzijas
2. korpusa”, identifikācijas numurs LNP 2021/07, rezultātiem un SIA „GoPlay” iesniegto
piedāvājumu, bez viltus, spaidiem un maldiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas veikt bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegādi un
uzstādīšanu (turpmāk tekstā – Darbi) pie Ludzas pilsētas ģimnāzijas 2. korpusa (turpmāk tekstā –
Objekts), saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr. 1), kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
1.2. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šī Līguma nosacījumiem, tehniskai dokumentācijai, tehniskai
specifikācijai un finanšu piedāvājumam (Līguma pielikums Nr. 2), kas ir Līguma neatņemama
sastāvdaļa.
1.3. Darbi tiek veikti ar Izpildītāja tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku.
2. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA
2.1. Izpildītājs veic Darbus Pasūtītāja norādītajās darbu izpildes vietās un termiņos.
2.2. Par tehniskajai specifikācijai atbilstoši un kvalitatīvi izpildītu Darbu, Pušu pilnvarotie pārstāvji
paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu.
2.3. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilstoši iesniegtajam nodošanas - pieņemšanas aktam,
Pasūtītājs par to informē Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā.
3. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
3.1. Līgums stājas spēkā ar abu Pušu Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu
saistību izpildei.
3.2. Būvdarbu izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no līguma parakstīšanas dienas līdz būvdarbu
nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai.
4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Līguma kopējā summa, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos
izdevumus ir 93 966,39 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro 39
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eurocenti), tai skaitā Līgumcena –77 658,17 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit
astoņi euro 17 eurocenti) un PVN 21% - 16 308,22 EUR (sešpadsmit tūkstoši trīs simti astoņi euro
22 eurocenti).
4.2. Ikmēneša samaksu Pasūtītājs veic pēc rēķina saņemšanas un darbu izpildes akta parakstīšanas
20 (divdesmit) darba dienu laikā no maksājumu pamatojošu dokumentu saņemšanas, pārskaitot
Līguma summu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
4.3. Galīgo norēķinu Pasūtītājs veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu nodošanas –
pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas, pārskaitot Līguma summu uz Izpildītāja
norādīto bankas kontu.
4.4. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta noteikumiem, nodokli
būvniecības pakalpojumiem valsts budžetā maksā būvniecības pakalpojumu saņēmējs, līdz ar ko
Puses vienojas par reversā PVN piemērošanu, nosakot, ka PVN par Darbu izpildi valsts budžetā
iemaksā Pasūtītājs.
4.5. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā naudas summa ieskaitīta Izpildītāja bankas kontā.
4.6. Risks par Aprīkojuma, konstrukciju, seguma bojājumiem, bojāeju vai nozušanu, pilnā apmērā
pāriet uz Pasūtītāju tikai tad, kad parakstīts galīgais Darbu jeb Objekta nodošanas – pieņemšanas
akts.
5. DARBU NODOŠANA-PIEŅEMŠANA
5.1. Līgumā paredzētie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas-pieņemšanas aktu, kuru
Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam divos eksemplāros. Abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas
akts ir pamats rēķina izrakstīšanai Pasūtītājam.
5.2. Ja pārbaudes laikā tiek konstatēti trūkumi vai neatbilstība Līguma, tehniskas specifikācijas vai
citiem nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt aktus. Puses sastāda aktu par konstatētajiem
trūkumiem vai defektiem, norādot termiņu, kurā Izpildītājam tie jānovērš.
5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu pēc Pasūtītāja uzaicinājuma vai
atsakās parakstīt sastādīto defektu aktu, Izpildītājam ir saistošs Pasūtītāja vienpusēji sastādītais
defektu akts.
5.4. Darbu, konstrukciju, iekārtu un seguma trūkumus un nepilnības Izpildītājs novērš par saviem
līdzekļiem.
5.5. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par garantijas saistību pildīšanu pēc darbu
pabeigšanas uz visām konstrukcijām, iekārtām, segumiem un veiktajiem darbiem, kas būs spēkā 36
(trīsdesmit sešus) mēnešus no galīgā darbu / objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
dienas.
5.6. Nododot Darbus, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu pavadzīmi, sagatavoto
izpilddokumentāciju iesniedz BIS, Pasūtītājam iesniedz:
5.6.1. apliecinošos dokumentus par piegādāto iekārtu atbilstību LVS standartiem par
aprīkojumu drošību;
5.6.2. apliecinošos dokumentus par piegādātā sintētiskā seguma atbilstību LVS standartiem
par laukuma virsmas drošību, norādot ieklātā spēļu laukuma seguma biezumu;
5.6.3. uzstādīto iekārtu tehniskās pases;
5.6.4. uzstādīto iekārtu tehniskos zīmējumus un krāsainus attēlus;
5.6.5. parakstītas instrukcijas par katras uzstādītās konstrukcijas, iekārtas, aprīkojuma un
noklātā seguma lietošanu un apkopi;
5.6.6. būvmateriālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas.
6. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS
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6.1. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniedz Izpildītāja un atbildīgā
būvdarbu vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises Apdrošināšanas
līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
6.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, patstāvīgi,
ar saviem materiāliem, rīkiem, līdzekļiem (transportu, mehānismiem un instrumentiem) izmantojot
savas profesionālās iemaņas, Līguma un tā pielikumos noteiktajā kārtībā. Citu speciālistu
pieaicināšana pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā
vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
6.3. Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanai par
saviem līdzekļiem no Objekta aizvākt Izpildītajam piederošo inventāru, darbarīkus un būvgružus.
6.4. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar
šī Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
6.5. Izpildītāja pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides
aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Izpildītājs
uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotus minētos noteikumus. Ja Izpildītājs
neievēro šos noteikumus, Pasūtītājam ir tiesības apturēt Darbu izpildi, nepagarinot Līguma
3.2. punktā noteikto Darbu izpildes termiņu.
6.6. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma
noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā
gadījumā, Pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
6.7. Izpildītāja nodrošinātais garantijas laiks veiktajiem Darbiem, izmantotajiem materiāliem un
piegādātām iekārtām ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta
parakstīšanas brīža.
6.8. Izpildītājam ir jānodrošina kārtība un tīrība būvniecības darba teritorijā visā būvdarbu izpildes
laikā. Izpildītājam pastāvīgi ir jāatbrīvo Būves vieta no atkritumiem. Nereģenerēto būvniecības
atkritumu apsaimniekošana Izpildītājam jānodrošina atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma
prasībām (Atkritumu apsaimniekošanas likuma 4. panta otrā daļa, 15. panta pirmā daļa, 17. panta
pirmā daļa, 20. panta pirmā, devītā un desmitā daļa). Būvniecības darbu laikā radušos būvniecības
atkritumus (t.sk. noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, nereģenerētus būvniecības atkritumus
saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkstēs nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas ir saņēmis
atbilstošu atļauju Valsts vides dienestā.
6.9. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, pabeidzot Darbu, ir jānodod
atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kāds bija pirms Darba uzsākšanas.
7. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN SAISTĪBAS
7.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles
veikšanai nepieciešamo informāciju, bet Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā
no dokumentācijas pieprasīšanas brīža saņemšanas, šādu informāciju sniegt.
7.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā Līgumā
noteiktajos termiņos un kārtībā.
7.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja veikto Darbu pieņemšanu.
7.4. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma
noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā
gadījumā, Pusēm savstarpēji vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
7.5. Pasūtītājs apņemas nodrošināt brīvu piekļūšanu Objektam un iespēju veikt Darbus bez
traucējumiem no Pasūtītāja un trešo personu puses.
8. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
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8.1. Izpildītāja personālu, kuru tas ir iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju
Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma
ietvaros, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs bija balstījies, lai apliecinātu
savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas
drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu un ievērojot PIL 62. panta nosacījumus.
8.2. Pasūtītājs nepiekrīt 8.1. apakšpunktā minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv
kāds no šādiem nosacījumiem:
8.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs vai personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos
izvirzītajām prasībām;
8.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs
balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas
pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību
iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 9. panta astotajā daļā (atbilstoši
Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem
pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
8.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 (desmit)
procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 9. panta astotajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja
norādītajam paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos) minētajiem pretendentu
izslēgšanas gadījumiem;
8.2.4. 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.
8.3. Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 8.2. punkta noteikumi, kā arī
minētajiem kritērijiem atbilstošu apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Iepirkumā
Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja
nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja
nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju
neattiecas Publisko iepirkumu likuma PIL 9. panta astotajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas
nosacījumi.
8.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai
jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu)
darbdienu laikā pēc tam, kad būs saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma
pieņemšanai.
8.5. Būvniecības laikā Pasūtītājam ir tiesības pamatoti pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja
apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvos aktus. Izpildītāja
pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja pamatotu prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
8.6. Saskaņā ar PIL 63. panta 4. daļu pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk
kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājam ir jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja
tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to
pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja
apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāpaziņo Pasūtītājam
par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par
apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
8.7. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteikto kārtību par iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju
nomaiņu, Pasūtītājs bez līguma izpildes termiņa pagarināšanas var apturēt Būvdarbu izpildi līdz
brīdim, kad Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus.
9. DARBU IZMAIŅAS, LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
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9.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek
noformēta rakstveida un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi stājas spēkā pēc to
abpusējas parakstīšanas un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Ievērojot PIL ierobežojumus un šajā Līgumā noteikto kārtību, Puses, rakstiskā veidā vienojoties,
ir tiesīgi izdarīt nebūtiskas un būtiskas izmaiņas Līgumā.
9.3. Par būtiskām izmaiņām Līgumā ir uzskatāmas šādas izmaiņas:
9.3.1. Pasūtītājs drīkst veicamiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt Darbu
apjomu, nosakot, ka Darbus nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Darbu apjomu,
uzdodot veikt Līgumā (Iepirkumā) sākotnēji neparedzētus darbus, Līgumā un normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā, un noteikt ar izmaiņām saistīto Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ar mērķi
panākt, lai Darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti.
9.3.2. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs
norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (būvprojekta nepilnības, nepareizi būvdarbu apjomu
aprēķini, u.c. objektīvu iemeslu dēļ), ko apliecina Būvuzraugs. Šajos gadījumos norēķini par
izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību
cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
Ieekonomētie līdzekļi Darbu apjoma samazinājuma dēļ tiek noteikti kā Pasūtītāja rezerve un var tikt
izmantoti papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja norādījumiem. Ja Pasūtītāja rezerve netiek pilnībā
izmantota līdz Darbu izpildes beigām, tad pirms Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
un pēdējā rēķina izrakstīšanas neizmantotie līdzekļi tiek izslēgti no Līgumcenas.
9.3.3. Darbu apjomus, kas sākotnēji tika iekļauti Darbu tāmes sarakstos būvprojektā,
Pasūtītājs var palielināt un uzdot veikt vai var atļaut veikt, ja tos pirms Darbu uzsākšanas objektīvu
iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (pēc izbūvētiem darbiem dabā veicot digitālos
izpilduzmērījumus apjomi kļuva lielāki nekā sākotnēji tika sarēķināti projektā, mainoties situācijai
dabā u.tml.) un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus, ko apliecina Būvuzraugs. Šo Papildus
darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību cenas Darbiem, materiāliem,
mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.
9.3.4. Pasūtītājs, ar Būvuzrauga apliecinājumu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus
Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo
darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot infrastruktūras funkcionalitāti, izmaiņas,
kas skar būves robežas, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšanu Latvijas tirgū vai izmaiņas ar trešo
personu iesniegumiem (piegulošo zemju īpašnieki, Būvvalde, investori u.c.), ar mērķi uzlabot
tehniskos risinājumus). Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā,
bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu
cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un
Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
9.3.5. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas tika iekļauti
būvprojektā, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu
uzsākšanai, un/vai pabeigšanai. Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem
Līgumā, bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura
Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un
Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
9.4. Kopsumma par Līguma 9.3.1.-9.3.5. apakšpunktos noteiktiem Darbiem nevar pārsniegt 50 %
(piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto
grozījumu naudas vērtību summu.
9.5. Par jebkurām Darbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība
veikt Darbu izmaiņas Izpildītājam ir jāsagatavo konstatācijas aktu, kurā tiek uzrādīts Darbu izmaiņu
nepieciešamības pamatojums. Ja akts paredz Darbu apjomu palielināšanos vai papildus Darbu
veikšanu, aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos Darbu apjomus un izvērstas
vienības cenu izmaksas.
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9.6. Konstatācijas aktu paraksta Pasūtītājs, atbildīgais Darbu vadītājs un Būvuzraugs.
9.7. Samazinot vai palielinot Līguma tāmēs paredzētos Būvdarbu apjomus, Puses sastāda Būvdarbu
daudzumu izmaiņu aktus, kuros norāda Izslēgto un Ieslēgto Būvdarbu apjomus. Būvdarbu izmaiņu
aktus paraksta Pasūtītāja paraksttiesīgā persona, Izpildītāja paraksttiesīgā persona, Būvuzraugs un
pieaicinātie speciālisti (ja tie tika pieaicināti).
9.8. Konstatācijas akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, sedzot
ekspertīzes izdevumus. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Darbu,
būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus Papildus Darbu izdevumus apmaksā
Izpildītājs, atmaksājot arī izdevumus par ekspertīzi.
9.9. Lai aizvietotu kādu no būvmateriāliem ar alternatīviem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Ja
Pasūtītājs piekrīt kādu no būvprojektā pielietotiem materiāliem aizvietot ar alternatīviem
(ekvivalentiem / analogiem) būvmateriāliem, tad Izpildītājam jāsagatavo būvmateriālu aizvietošanas
akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla tehniski salīdzināmie parametri (parametru
skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvmateriāla, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto
salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvmateriālu kā ekvivalentu / analogu, tad
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir
pieļaujama būvmateriāla aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Izpildītāja
tāmes robežās. Ja aizvietojamā būvmateriāla izmaksas pārsniedz Izpildītāja tāmē esošā būvmateriāla
izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai, ja Izpildītājs sedz papildu sadārdzinājumu, pielietojot
alternatīvus būvmateriālus.
9.10. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5
(piecas) kalendārās dienas iepriekš, ja:
9.10.1. Izpildītājs nepieņem Objektu un neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums
tomēr netiek izbeigts, ja Izpildītājs minēto 5 (piecu) darba dienu laikā pierāda, ka nav vainojams pie
Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
9.10.2. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja
viedokļa, var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu un par to
nav strīdu;
9.10.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai
liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē
Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
9.10.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses uz spēkā stājušos tiesas
spriedumu pamata, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar
banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos
reģistros;
9.10.5. Izpildītājs ir nokavējis Darbu izpildes termiņus;
9.10.6. Darbu izpildes kvalitāte neatbilst šim Līgumam, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt
novērsta Līgumā paredzētajā termiņā;
9.10.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai
nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
9.10.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
9.10.9. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
9.10.10. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
9.10.11. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā ja Izpildītājs nav
sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
9.10.12. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas
starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas
Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas atbilstoši
LR Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešās daļas
regulējumam;
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9.11. Izvērtējot lietderības apsvērumus, Pasūtītājs bez soda sankcijām ir tiesīgs atkāpties no Līguma,
ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
9.12. Patvaļīga Izpildītāja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām
sekām.
9.13. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20
(divdesmit) darbdienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu
ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 10 (desmit) darbdienu laikā pēc
Izpildītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus
priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.
9.14. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar Līguma 9.11. punktu, Puses
sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus
tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.
9.15. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus,
veic visus pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām,
sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai
Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir
vienojušies.
9.16. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa cita iemesla dēļ.
10. SANKCIJAS
10.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt
līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru
kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentus) no neveiktā maksājuma (parāda) summas.
10.2. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas
noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no
nesamaksātās summas par mēnesi, par kuru iesniegts attiecīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts
par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentus) no nesamaksātās summas par
mēnesi, par kuru iesniegts attiecīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
10.3. Kopējā Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas gadījumā, Izpildītājs maksā
Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru kavējuma
dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no Līgumcenas.
10.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Defektus atbilstoši Līguma noteikumiem noteiktajā termiņā,
Izpildītājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par laikā
neizpildītā Darba apjoma summu par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentus)
no laikā neizpildītā Darba apjoma summas.
10.5. Pasūtītājam ir tiesības noteikt šādus līgumsodus par darba kārtības un noteikumu neievērošanu:
10.5.1. par satiksmes organizāciju pie Būves vietas, kas saistīta ar materiālu piegādi,
darbinieku transportu novietošanu publiskās stāvvietās ārpus noteiktās zonas vai smēķēšanu ārpus
speciāli iekārtotās vietas var piemērot līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit eiro, 00 centi) apmērā par
katru gadījumu, ko fiksē Būvuzraugs vai Pasūtītājs;
10.5.2. par nekārtībām Būves vietā vai pievedceļu, nožogojuma un brauktuves neuzturēšanu
atbilstoši prasībām, kas var izraisīt traumatismu, piesārņojumu vai citus riskus, kas var radīt
bīstamību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 100,00 EUR (simts eiro, 00 centi) apmērā par katru
gadījumu, ko fiksē fotogrāfijā Būvuzraugs vai Pasūtītājs;
10.5.3. par nereģistrēta Apakšuzņēmēja atrašanos Būves vietā, Apakšuzņēmēja maiņu vai
piesaistīšanu, kas nav saskaņota ar Pasūtītāju, vai Atbildīgā būvdarbu vadītāju maiņu bez Pasūtītāja
saskaņošanas var piemērot līgumsodu 300 EUR (trīs simti eiro, 00 centi) apmērā par katru gadījumu;
10.5.4. par Atbildīgā būvdarbu vadītāja neatrašanos Būves vietā, ja tas nav saskaņots ar
Pasūtītāju, var piemērot līgumsodu 200 EUR (divi simti eiro, 00 centi) apmērā par katru gadījumu;
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10.5.5. Izpildītājs apņemas pie materiālu, iekārtu ievešanas Būves vietā, iesniegt Pasūtītājam
pavadzīmes apliecinātu kopiju. Sods par katru šādu gadījumu neievērošanu Izpildītājam tiek
piemērots 100 EUR (viens simts eiro, 00 centi) apmērā.
10.6. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem vai
Izpildītāja iesniegtajām garantijām. Pasūtītājs veic līgumsoda samaksu rēķinā norādītajā termiņā.
10.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes.
11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. Pusēm tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc
Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai
ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un
kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu,
kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās
spēkā.
11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties,
bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei.
Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto
saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes, ja vien tam par
iemeslu nav bijuši paši nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi.
11.3.Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības
termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma
izbeigšanu.
12. KONFIDENCIALITĀTE
12.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā:
12.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas
piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā
pieprasa atklāt šādu informāciju;
12.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust
trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā
arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem
pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos
gadījumos;
12.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju,
kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām
personām.
12.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums,
kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu
neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
12.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības
termiņš.
13. CITI NOTEIKUMI
13.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi ir risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt
vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās
vietas. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise
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neatbrīvo Puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.
13.2. Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar tehnisko dokumentāciju, tajā
skaitā ar tajā ietvertajiem tehniskajiem zīmējumiem, paskaidrojuma rakstiem, darbu apjomiem,
pielietojamiem materiāliem un visām prasībām un Izpildītājs tiem piekrīt.
13.3. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā
neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek
skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
13.4. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt
prioritāro dokumentu.
13.5. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.
13.6. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu
ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viens otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm
neinformē otro Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību
par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
13.7. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un
papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas, kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī
Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
13.8. Šis Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no
Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai
pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas
vai citu līdzvērtīgu notikumu subjektu, kas ietekmē otras Puses intereses, otrai Pusei ir tiesības
paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt tai samaksāt pienākošās summas.
13.9. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos
ir parakstījuši.
13.10. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis / kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir projektu vadītāja
Ilona Mekša, tālrunis: 65707131, mob. tālrunis: 29593757, e-pasts: ilona.meksa@ludza.lv.
13.11. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis / kontaktpersona Līguma izpildes laikā ir Jānis Mežulis,
tālrunis 29107144, e-pasts janis.mezulis@laukumi.lv .
13.12. Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Preces
pieņemšanas un nodošanas organizēšanu, Preces pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu,
iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un
pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, defekta akta parakstīšanu.
14. PUŠU REKVIZĪTI
Pasūtītājs:
Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000017453
Juridiskā adrese: Raiņa iela 16
Ludza, LV-5701
Banka: AS Citadele banka
Konts: LV64PARX0002240270004
Kods: PARXLV22
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
elektroniskais paraksts
S. Jakovļevs

Izpildītājs:
SIA “GoPlay”
Reģ. Nr. 40103886697
Juridiskā adrese: Kalnciema iela 40D
Rīga, LV-1046
Banka: AS Swedbank
Konts: LV11HABA0551039932779
Kods: HABALV22
SIA “GoPlay” valdes loceklis
elektroniskais paraksts
J. Mežulis

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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