
 

Līgums  

Nr. ________ 

 

Projekta izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas ūdensvada un kanalizācijas iekšējo 

tīklu un iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmas nomaiņai 

 

Sagatavots un parakstīts Rīgā, 2018.gada __.martā 

 

Rīgas Stila un modes tehnikums, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000039361 (turpmāk tekstā – 

Pasūtītājs), ko pārstāv tās direktore Silvija Voitišķis, no vienas puses, un 

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MSCO", reģistrācijas Nr. 40103914401 (turpmāk tekstā – 

Izpildītājs), ko pārstāv tās valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Samsons, ņemot vērā, ka Pasūtītājs ir piešķīris 

līgumslēgšanas tiesības Izpildītājam iepirkuma „Projekta izstrāde Rīgas Stila un modes tehnikuma 

dienesta viesnīcas ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmas 

nomaiņai”, iepirkuma identifikācijas Nr. RSMT 2018/2 (turpmāk tekstā – Iepirkums) ietvaros, noslēdz 

šādu līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 

 

1.Līguma priekšmets 

Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem un materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt projekta dokumentācijas 

izstrādi Pasūtītāja pārvaldīšanā esošās dienesta viesnīcas Nr. 1 Ūdeļu ielā 24, Rīgā (kad.Nr. 0100 123 

2196 001) ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un iekšējo lietus ūdens novadīšanas sistēmas nomaiņai 

saskaņā ar Latvijas Republikas (turpmāk tekstā – LR) normatīvajos aktos un Iepirkuma tehniskajā 

specifikācijā (Līguma 1. pielikums) noteiktajām prasībām (turpmāk tekstā – Darbi).  

 

2.Līguma termiņš un Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība 

2.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas brīža, un Izpildītājs Darbu veic un nodod 

Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2018.gada 01.jūnijam (tai skaitā, jāsaņem visi nepieciešamie 

saskaņojumi). Darba veikšanas laikā Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu (tai skaitā, 

Izglītības un zinātnes ministrijas, būvvaldes u.c. nepieciešamo institūciju) saņemšanas (ja 

attiecināms)). 

2.2. Pēc Darba dokumentācijas izstrādes un saskaņošanas ar Pasūtītāju Izpildītājs veic Darba 

dokumentācijas saskaņošanu ar visām nepieciešamajām institūcijām. Ja pēc Darba dokumentācijas 

pieņemšanas Darba dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi 

trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties Izpildītājam jālabo, nesaņemot par to papildus samaksu. 

2.3. Pēc Darba dokumentācijas izstrādes Izpildītājs iesniedz to Pasūtītājam atbilstoši Līguma 1. pielikumā 

noteiktajam. 

 

3. Pušu atbildība 

3.1. Izpildītājs:  

3.1.1.veic Darbu saskaņā ar Līgumu un ievērojot LR normatīvo aktu prasības.  

3.1.2.veic Darbu atbilstoši vispārpieņemtai labai un kvalitatīvai nozares praksei, tas ir, pielieto tāda 

līmeņa profesionālās prasmes un iemaņas, uzmanību un rūpību, kas būtu pamatoti sagaidāms 

no kvalificēta, prasmīga un pieredzējuša uzņēmēja, un pielieto tādas metodes, risinājumus un 

standartus, kas ir starptautiski vispārpieņemti nolūkā nodrošināt drošu, efektīvu, augsti 

kvalitatīvu un Pasūtītājam ekonomiski izdevīgu Darbu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par 

visu Darba izpildes gaitā izmantoto metožu un veikto darbību un tā rezultāta atbilstību, 

stabilitāti un drošību;  

3.1.3.Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās un LR tiesību aktos paredzētās atļaujas, 

licences, sertifikāti u.tml., Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, kā arī atbilstošas 

zināšanas, kvalifikācija un pieredze un pietiekams skaits kvalificētu speciālistu un darbinieku;  

3.1.4.veic Darbu Līgumā noteiktajos termiņos; 

3.1.5.nekavējoties novērš Pasūtītāja norādītās Darba nepilnības; 

3.1.6.atlīdzina Pasūtītājam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā; 

3.1.7.ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības; 

3.1.8.nodrošina visu nepieciešamo saskaņojumu saņemšanu; 



 

 

3.1.9.neizpauž Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanās Līguma izpildes laikā iegūto 

informāciju trešajām personām bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas, izņemot gadījumus, 

kas ir paredzēti un noteikti LR normatīvajos aktos. 

3.2. Pasūtītājs: 

3.2.1.sniedz Izpildītājam Darba veikšanai pieprasīto informāciju un dokumentus, kas Pasūtītājam ir 

pieejami; 

3.2.2.Pasūtītājam ir tiesības veikt kontroli attiecībā uz Līguma izpildi, tostarp pieaicinot speciālistus; 

3.3. Puses nekavējoties informē viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildē, kas varētu aizkavēt 

savlaicīgu Darba veikšanu un Līguma izpildi. 

3.5. Pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas Darbs ir Pasūtītāja īpašums, tai 

skaitā, visas mantiskās tiesības pieder Pasūtītājam.  

 

4. Apmaksas kārtība 

4.1. Par Līgumā noteiktajām prasībām atbilstošu Darbu izpildi Pasūtītājs maksā Izpildītājam 3300,00 

EUR (trīs tūkstoši trīs simti eiro, 00 centi) un papildus pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā 

(turpmāk tekstā – Līguma summa). 

4.2. Līguma summā ietilpst visas ar Darba veikšanu un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, 

tajā skaitā visas procesā izmantojamo materiālu un darbu izmaksas, kā arī iespējamie nodokļu un 

nodevu maksājumi valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi, kas būs jāizdara Izpildītājam, 

lai pienācīgi un pilnībā veiktu Darbu.  

4.3. Pasūtītājs Līguma summu samaksā Izpildītājam, pārskaitot to uz Izpildītāja norādīto kredītiestādes 

kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Darbi ir pabeigti, Puses ir parakstījušas attiecīgu 

Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rēķinu. 

 

5.Nepārvarama vara 

5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies 

nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus 

nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem 

pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un epizootijas, kara darbība, 

nemieri, blokādes u.c.  

5.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai 

Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā 

paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, 

kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības 

apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar 

atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.  

5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētās saistības 

ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem 

variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai 

sagatavo jaunu līgumu, vai arī lauž šo Līgumu. 

 

6.Atbildība un apdrošināšana 

6.1. Izpildītājs atbild par Līguma ietvaros izpildītā Darba atbilstību LR normatīvo aktu prasībām. 

Izpildītājs ir atbildīgs par visiem Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties dēļ 

Darba neatbilstības LR normatīvo aktu prasībām. 

6.2. Pirms Darba nodošanas Izpildītājs uz sava rēķina veic Izpildītāja civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanu, noslēdzot attiecīgu apdrošināšanas līgumu. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas 

līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par Līguma summu. 

 

7. Līguma laušana un grozīšana 

7.1.Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties. 

7.2.Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam: 

7.2.1.ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 10 (desmit) 

dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis konstatēto 

Līgumā noteikto saistību neizpildi; 

7.2.2. ja Izpildītājs neievēro LR normatīvo aktu prasības; 



 

 

7.2.3.ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības 

process. 

7.3.Līguma 7.2.punktā minētajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu trešajā dienā no Pasūtītāja 

paziņojuma par vienpusēju atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Izpildītājam.  

 

8.Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība 

8.1.Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem 

jautājumiem piemērojami LR normatīvie akti. 

8.2.Strīdus Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā vai LR vispārējās jurisdikcijas tiesā LR normatīvajos 

aktos noteiktajā kārtībā. 

8.3.Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību. 

8.4.Līgums sagatavots un parakstīts divos oriģinālos eksemplāros, katrs eksemplārs uz 3 (trīs) lapām, abi 

eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet 

otrs – pie Izpildītāja. 

8.5. Pielikumā: 1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 1 (vienas) lapas. 

 

Pušu rekvizīti 

 

Pasūtītājs: 

 

Rīgas Stila un modes tehnikums 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 

90000039361 

 

 

Adrese: Ūdeļu iela 22, Rīga, 

LV-1064, Latvija 

 

Izpildītājs: 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MSCO" 

Reģistrācijas Nr. 40103914401 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas 

Nr. LV40103914401 

 

Ogres nov., Suntažu pag., Suntaži, 

"Dzintari" - 18, LV-5060 

 
Banka: Valsts Kase 

Kods: TRELLV22 

Konts: LV80TREL2150281009000 

 

 

 

 

Direktore 

Silvija Voitišķis 

Banka: A/S Luminor bank 

Kods: NDEALV2X 

Konts: LV32NDEA0000084557883 

 

 

 

 

Valdes priekšsēdētājs 

Mārtiņš Samsons 

 



 

 

1.pielikums 

 

 

Tehniskā specifikācija  

 

Izstrādāt projektu ‘’Ūdensvada un kanalizācijas iekšējo tīklu un iekšējo lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas nomaiņa dienesta viesnīcā Ūdeļu ielā 24, Rīgā (kadastra apzīmējums Nr.0100 123 2196 

001)’’ 

 

Objekts: Dienesta viesnīca Nr. 1 Ūdeļu ielā 24, Rīga (kad.Nr. 0100 123 2196 001) 

                                                              

1. Ēkas raksturojums 

Ēka ekspluatācijā nodota 1974. gadā un renovēta 2014.gadā. Viesnīcai ir 5 virszemes stāvi un 1 pazemes 

stāvs. Ēkas platība ir 4578,8 m2. 

 

2. Mērķis 

Atjaunot un uzlabot Rīgas Stila un modes tehnikuma dienesta viesnīcas ūdensvada un kanalizācijas lietus 

ūdens kanalizācijas tīklu darbību, kā arī siltumenerģijas ietaupīšanu. 

 

3. Izmantojamie normatīvi un standarti. 

Izstrādājot projektu, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas likumi un Ministru kabineta noteikumi, 

Latvijas būvnormatīvi, Latvijas valsts standarti un citi spēkā esošie normatīvie akti. 

 

4.Projektēšanas prasības. 

Veikt visus nepieciešamos saskaņojumus ar valsts un pašvaldību iestādēm, institūcijām un citām 

personām, kurus nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti. Jāizstrādā būvprojekta ekonomiskā daļa 

atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

5.Prasības būvprojektam: 

Izpildītājs nodod pasūtītājam akceptētu būvprojektu ar saskaņojumiem divus eksemplāru oriģinālus un 

divas kopijas, kā arī elektroniskā formātā (vienu eksemplāru WORD formātā un vienu eksemplāru PDF 

formātā, grafiskie materiāli AutoCad un tāme EXCEL formātā), ierakstot to CD. 

 

Sastādīja: 

Rīgas Stila un modes tehnikuma saimniecības vadītājs 

I.Ruzaiķis 

t. 27706205 

 


