
Iepirkuma „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības infrastruktūras 
attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros” 
(identifikācijas Nr. RNPVPP 2013/7-ERAF) nolikums 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

1 
 

 
 

7.pielikums  
 

 
LĪGUMS Nr. 6.1/38 

par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projekta 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” 

Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros” 

Rēzeknes novada Sondori                                 2013.gada 23.oktobrī  

Rēzeknes novada pašvaldības Vērēmu pagasta pārvalde, reăistrācijas 
Nr.90000014495, vadītāja Vladimira Bistrova personā, kas rīkojas uz Nolikuma 
pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA „ITBB”, reăistrācijas 
Nr.40003786223, valdes priekšsēdētāja Vasīlija BUNDINA  personā, kas rīkojas uz 
Statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišėi 
turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Būvprojekta izstrāde projekta 
„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros” (identifikācijas Nr. RNPVPP 2013/7) 
rezultātiem, turpmāk – Iepirkums, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par 
sekojošo: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apĦemas izstrādāt, saskaĦot un akceptēt 
būvprojektu Eiropas Reăionālā attīstības fonda projekta „Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība Vērēmu pagasta Iugulovas ciemā” 
Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/112 ietvaros”, kā arī veikt autoruzraudzību, 
turpmāk – Darbs.  

1.2. Būvprojekta izstrādi Izpildītājs veic saskaĦā ar Projektēšanas uzdevumu 
(Līguma pielikums Nr.1) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā (Līguma 
pielikums Nr.2). 

1.3. Būvprojektu Izpildītājs izstrādā un saskaĦo atbilstoši Būvniecības 
likumam, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīĜa noteikumiem 
Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi", Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem 
normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Līgumā paredzētā Tehniskā projekta izstrādi. 

1.4. Būvprojekts pāriet Pasūtītāja īpašumā ar brīdi, kad Pušu pilnvaroti 
pārstāvji ir parakstījuši Būvprojekta pieĦemšanas – nodošanas aktu, saskaĦā ar 
Līguma 4.1.punkta nosacījumiem.  

1.5. Autoruzraudzību Izpildītājs apĦemas veikt atbilstoši saskaĦotajam 
Būvprojektam, Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības 
noteikumi””, Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīĜa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie 
būvnoteikumi” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

2. Līguma summa un norēėinu kārtība 

2.1. Kopējā līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par 
Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ir LVL 2 964,50 (divi tūkstoši deviĦi simti 
sešdesmit četri lati 50 santīmi), EUR 4218,10, tai skaitā PVN 21% LVL 514,50 (pieci 
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simti četrpadsmit lati 50 santīmi), EUR 732,07. Līgumcena bez PVN ir LVL 2450,00 

(divi tūkstoši četri simti piecdesmit lati 00 santīmi), EUR 3486,04.  
2.2. Samaksa par Būvprojekta izstrādi LVL 2601,50 (divi tūkstoši seši simti 

viens lats 50 santīmi), EUR 3701,60, t.sk. PVN 21% LVL 451,50 (četri simti 
piecdesmit viens lats 50 santīmi), EUR 642,43, tiks veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā 
no Būvprojekta pieĦemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.  

2.3.  Samaksa par būvdarbu autoruzraudzību LVL 363,00 (trīs simti 
sešdesmit trīs lati 00 santīmi), EUR 516,50, t.sk. PVN 21% LVL 63,00 (sešdesmit trīs 
lati 00 santīmi), EUR 89,64, tiks veikta, Pusēm par to savstarpēji vienojoties, pēc 
būvdarbu līguma noslēgšanas atbilstoši būvuzĦēmēja iesniegtajiem aktiem par 
izpildītajiem būvdarbiem. 

2.4. Priekšapmaksa par būvprojekta izstrādi 20% apmērā no kopējās līguma 
summas LVL 592,90 (pieci simti deviĦdesmit divi lati 90 santīmi), EUR 843,62, tai 
skaitā PVN 21% LVL 102,90 (viens simts divi lati 90 santīmi), EUR 146,41, tiek 
veikta pēc Līguma parakstīšanas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēėina 
saĦemšanas.  

2.5. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz 
Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par 
veiktiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par 
konkrēto maksājumu un tā to ir pieĦēmusi izpildei. 

3. Līguma izpildes termiĦš 

3.1. Būvprojekta izstrādes un saskaĦošanas termiĦš ir – 2013.-2014. gads, četri 
mēneši no līguma noslēgšanas brīža. Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 
Būvprojektu 5 (piecos) eksemplāros un 5 (piecus) eksemplārus CD formā. 

3.2. TermiĦš autoruzraudzības veikšanai ir līdz būvobjekta nodošanai 
ekspluatācijā.  

3.3. Projektēšanas darbu un autoruzraudzības veikšanas termiĦus Puses var 
grozīt rakstveidā, savstarpēji vienojoties. 

3.4. Pēc vienas Puses ierosinājuma Līguma termiĦu var grozīt, ja iestājas 
neparedzēti laika apstākĜi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu topogrāfisko 
uzmērīšanu vai  ăeoloăisko izpēti. 

4. Darba pieĦemšana – nodošana 

4.1. Būvprojekta nodošana Pasūtītājam notiek ar pieĦemšanas – nodošanas 
aktu, kuru paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji. 

4.2. Ja Būvprojekta pieĦemšanas – nodošanas laikā Pasūtītājs konstatē 
defektus vai līdz galam neizstrādātu Būvprojektu, vai kādu tā daĜu vai daĜas 
neatbilstību Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs par to sastāda Defektu 
aktu un nosaka defektu novēršanas vai neizstrādāto Būvprojekta daĜu vai daĜas 
izpildes kārtību un termiĦus, kas nevar būt ilgāki par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot 
no dienas, kad Pasūtītājs ir parakstījis Defektu aktu. 

4.3. Defektu aktā norādītos defektus un/vai nepabeigtus Būvprojekta 
izstrādes darbus Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēėina.  

4.4. Pēc Būvprojekta iesniegšanas un pieĦemšanas – nodošanas akta 
parakstīšanas Pasūtītājs veiks būvekspertīzi. Pēc iepazīšanās ar rakstisku projekta 
būvekspertīzes slēdzienu, Izpildītājam jāveic trūkumu novēršanu termiĦā, kas nevar 
būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām. 
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4.5. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam 
ir tiesības pašam tos novērst, pieprasot no Izpildītāja visu ar to saistīto izdevumu 
segšanu, attiecīgi samazinot Izpildītājam saskaĦā ar Līguma 2.2.punktu maksājamās 
Līguma summas daĜu.  

5. Autoruzraudzības pakalpojumu pieĦemšana – nodošana 

5.1. Autoruzraudzības pakalpojumu veikšanu no Izpildītāja puses apliecina 
Pušu parakstīts pieĦemšanas – nodošanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 
parakstīšanai no savas puses parakstītu pieĦemšanas – nodošanas aktu pēc pilnīgas 
visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
galīgā pieĦemšanas – nodošanas akta saĦemšanas paraksta to vai arī rakstiski iesniedz 
Izpildītājam motivētu atteikumu pieĦemt darbu. 

5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieĦemt izpildīto darbu, ja konstatē, ka tas nav 
izpildīts vai ir izpildīts nepienācīgi, vai ja nav aizpildīts vai neatbilstoši faktiskajai 
situācijai aizpildīts autoruzraudzības žurnāls. Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem 
pārbaudes veikšanai ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Atteikuma pieĦemt darbu gadījumā 
Pasūtītājs par to paziĦo Izpildītājam Līguma 5.3.punktā noteiktajā kārtībā. 

5.3. Gadījumā, ja autoruzraudzības pakalpojumu nodošanas – pieĦemšanas 
laikā tiek konstatēts, ka darbs nav pabeigts un/vai tā izpilde neatbilst šī līguma 
nosacījumiem, šī darba pieĦemšana pārtraucama un par to sastādāms abpusējs akts. 
Izpildītājam abpusējā aktā norādītājā termiĦā ar saviem spēkiem un līdzekĜiem līdz 
galam jāizpilda nepabeigtais darbs, jānovērš trūkumi un atkārtoti jāveic Līguma 
5.1.punktā noteiktās darbības. 

6. Pušu saistības 

6.1. Izpildītājs, izstrādājot Būvprojektu, apĦemas: 

6.1.1.  nodrošināt Būvprojekta izstrādi Līgumā noteiktajā kvalitātē, apjomā un 
termiĦos, kā arī tā saskaĦošanu; 

6.1.2.  ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgus spēkā 
esošus Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas attiecināmi uz Līgumā paredzētā 
Būvprojekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības. Atkāpes no Latvijas 
Būvnormatīvu prasībām, kuras varētu rasties projektējamā objekta īpašas situācijas 
dēĜ, saskaĦot ar attiecīgajām institūcijām un Pasūtītāju; 

6.1.3.  nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētajiem apstākĜiem, kādi 
var rasties pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākĜu dēĜ un ietekmēt 
Būvprojekta izstrādi; 

6.1.4.  pirms Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam nodrošināt to akceptu 
Rēzeknes novada Būvvaldē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 
1997.gada 1.aprīĜa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām; 

6.1.5.  ja Būvprojekta vai kādas tā stadijas izvērtēšanas laikā vērtējošās 
institūcijas lūdz sniegt papildu paskaidrojumus, norāda uz kādiem Būvprojekta 
trūkumiem vai nepilnībām, Izpildītājs sniedz nepieciešamos paskaidrojumus un uz 
sava rēėina novērš visas konstatētās nepilnības un norādītos defektus, termiĦos, kas 
nav ilgāki par konkrētajam darbam Līgumā noteikto pabeigšanas termiĦu; gadījumā, 
ja paskaidrojumu sniegšana un/vai defektu un/vai nepilnību novēršana pārsniedz 
Līgumā noteikto Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiĦu, Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu par termiĦa kavējumu, ja kavējums veidojas 
Izpildītāja vainas dēĜ; 
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6.1.6.  Izpildītājs, rakstiski saskaĦojot ar Pasūtītāju, Būvprojekta izstrādē ir 
tiesīgs piesaistīt apakšuzĦēmējus. Par Būvprojekta izstrādei piesaistīto apakšuzĦēmēju 
veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem atbild 
Izpildītājs; 

6.1.7.  ja veicot būvdarbu iepirkumu, būvobjekta apskates laikā ieinteresētais 
būvuzĦēmējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvprojektā, Izpildītājam 
jāsniedz paskaidrojumi, kā arī jānovērš konstatētās nepilnības un trūkumi, iesniedzot 
Pasūtītājam tehnisko risinājumu 3 (triju) darba dienu laikā no Pasūtītāja attiecīgā 
pieprasījuma saĦemšanas brīža.  

6.2. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājs apĦemas: 

6.2.1.  nodrošināt būvdarbu veikšanu atbilstoši saskaĦotajam Būvprojektam, 
Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””, Ministru 
kabineta 1997.gada 1.aprīĜa noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un 
citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem;  

6.2.2.  Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu 
spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai, 
saskaĦā ar normatīvo aktu prasībām; 

6.2.3.  Izpildītājam ir pienākums apsekot būvobjektu atbilstoši 
autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā; 

6.2.4.  Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt 
būvniecībā lietoto konstrukciju, tehnoloăisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un 
materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieĜaut neatbilstošu konstrukciju, 
tehnoloăisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu izmantošanu, ja tie nav 
pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem; 

6.2.5.  pārbaudīt, vai ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes 
dokumentācija; 

6.2.6.  nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaĜīgas 
atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības; 

6.2.7.  visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā; attiecībā 
uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaĦotas ar Izpildītāju, Izpildītājs 
autoruzraudzības žurnālā izdara saskaĦojuma atzīmi; 

6.2.8.  pēc būvniecības pabeigšanas autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par 
izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaĦotajām izmaiĦām; 

6.2.9.  ierasties būvobjektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja 
rakstiska vai mutiska pieprasījuma saĦemšanas; 

6.2.10.  bez papildus atlīdzības veikt izmaiĦas Būvprojektā, ja šādu izmaiĦu 
nepieciešamība rodas sakarā ar kĜūdām vai neatbilstībām Būvprojektā, vai sakarā ar 
Būvprojekta autora vainu vai nolaidību; 

6.2.11.  piedalīties komisijas darbā, pieĦemot būvobjektu ekspluatācijā; 
6.2.12.  Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas ir noteikti spēkā 

esošajos normatīvajos aktos. 
6.3.  Pasūtītāja saistības. 

6.3.1.  Pasūtītājs apĦemas pieĦemt no Izpildītāja izstrādātu un atbilstoši 
Līguma nosacījumiem saskaĦoto Būvprojektu Līgumā noteiktajā kārtībā un samaksāt 
Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā par visiem izpildītajiem darbiem. 

6.3.2.  Pasūtītājam ir tiesības jebkurā Būvprojekta izstrādes stadijā veikt 
Būvprojekta izstrādes pārbaudi, pārbaudot tās atbilstību Līguma, tā pielikumu un 
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Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
6.3.3.  Pasūtītājam ir pienākums pieĦemt no Izpildītāja izstrādāto Būvprojektu, 

parakstot attiecīgo Līgumā paredzēto pieĦemšanas – nodošanas aktu ne vēlāk kā        
5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs Būvprojektu ir nodevis 
Pasūtītājam. 

6.3.4.  Pasūtītājam ir pienākums norēėināties ar Izpildītāju par veiktajiem 
autoruzraudzības darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā. 

6.3.5.  Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo 
Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju. 

7. Pušu atbildība 

7.1. Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiĦa nokavējuma gadījumā 
Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas 
par katru nokavējuma dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās 
Līguma summas. 

7.2. Ja Izpildītāja vainas dēĜ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais 
Būvprojekta izstrādes pabeigšanas, saskaĦošanas un nodošanas termiĦš, Izpildītājs 
maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.2.punktā paredzētās summas 
par katru nokavējuma dienu, taču ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās 
Līguma summas. 

7.3. Ja Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neizpildītie Būvprojekta izstrādes 
darbi vai defekti un/vai nepilnības, Būvprojekta neatbilstība Latvijas Republikas 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un būvnormatīviem, Līguma un tā pielikumu 
nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt Būvprojekta pieĦemšanas – 
nodošanas laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai 
neizpildītajiem darbiem sastādams Defektu akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek 
norādīts neizpildīto darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas 
termiĦš, kurš nedrīkst būt ilgāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad 
Pasūtītājs parakstījis Defektu aktu.  

7.4. Izpildītājam Defektu aktā norādītajā termiĦā ar saviem spēkiem un uz 
sava rēėina jāveic savas vainas dēĜ nepabeigtie Būvprojekta izstrādes darbi un/vai 
jānovērš defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi un/vai 
papildus izdevumi, kas tam rodas Būvprojekta realizācijās laikā, sakarā ar 
Būvprojekta izstrādes gaitā Izpildītāja pieĜautām kĜūdām un/vai neatbilstībām. 

7.5.  Gadījumā, ja Izpildītājs Līgumā paredzētā Būvprojekta izstrādes darbu 
veikšanā bez rakstiskas saskaĦošanas ar Pasūtītāju piesaista trešās personas, tas maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 2.2.punktā 
paredzētās summas. 

8. Nepārvaramas varas apstākĜi 

8.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara 
neiespējamu nepārvaramas varas apstākĜi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, 
valsts varas institūciju lēmumi). 

8.2. Puse, kurai saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākĜi, par to 
rakstveidā paziĦo otrai Pusei, norādot šos apstākĜus, to iestāšanās laiku un iespējamo 
izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā no to iestāšanās dienas. 

8.3. Pēc nepārvaramās varas apstākĜu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par 
Līguma saistību izpildes termiĦu attiecīgu pagarināšanu vai Līguma laušanu. Ja 
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nepārvaramas varas apstākĜi ilgst vairāk kā 6 (sešus) mēnešus, pēc jebkuras Puses 
rakstiska paziĦojuma Līgums tiek lauzts. 

 

9. Strīdu izskatīšanas kārtība 

9.1. Visus strīdus, kas radās Pušu starpā sakarā ar Līguma izpildi, Puses risina 
sarunu ceĜā, parakstot par to rakstisku vienošanos. Ja strīdus un domstarpības nav 
iespējams atrisināt vienošanās ceĜā, tie nododami izskatīšanai tiesā, saskaĦā ar 
Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, izĦemot Līguma 9.2.punktā noteiktos 
gadījumus. 

9.2. Pušu domstarpības, kas rodas Būvprojekta vai tā atsevišėu daĜu 
kvalitātes un tā atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšėir Rēzeknes novada 
Būvvalde. 

10. Līguma laušana 

10.1. Ja kāda no Pusēm ir pārkāpusi jebkuru no Līguma nosacījumiem, otra 
Puse par to paziĦo vainīgajai Pusei, ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūtot rakstisku 
brīdinājumu vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot 
termiĦu (kurš nedrīkst būt īsāks par 10 (desmit) dienām, skaitot no brīdinājuma 
nosūtīšanas vai nodošanas dienas) Līguma saistību izpildei, t.i. konstatēto pārkāpumu 
novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiĦā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, tad 
Puse, kuras intereses ir aizskartas, ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, ar 
ierakstītu pasta sūtījumu nosūtot par to rakstisku paziĦojumu otrai Pusei. 

10.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, par to rakstiski 
paziĦojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs neveic Līgumā noteiktos maksājumus ilgāk par   
30 (trīsdesmit) dienām pēc brīdinājuma saĦemšanas. 

10.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā lauzt Līgumu, ja tiek konstatēts, 
ka Būvprojekta izstrāde neatbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem. 

10.4. Ja Līgums tiek lauzts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvprojekta 
izstrādes darbu, par ko tiek sastādīts izpildītā darba pieĦemšanas – nodošanas akts, un 
saĦem samaksu par visu līdz Līguma laušanas brīdim kvalitatīvi paveikto 
projektēšanas darbu. 

10.5. Gadījumā, ja Līgums tiek lauzts kādas Puses vainas dēĜ, kas izpaudusies 
kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana 
otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma laušanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei 
zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma laušanu. 

11. Pārējie noteikumi 

11.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja 
vai būvuzĦēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju 
un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto darbu veikšanai. 
Izpildītājs apĦemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, 
kuras nav saistītas ar būvobjekta autoruzraudzību. 

11.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, 
kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā 
pēc abu Pušu pārstāvju parakstīšanas. Visi Līguma grozījumi, papildinājumi un 
vienošanās ir šī Līguma neatĦemamas sastāvdaĜas. 

11.3. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā ir: 
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