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A pielikums: Tehniskās specifikācijas  

 

1. Būvuzraudzības un būvdarbu līgumu pasūtītājs – pašvaldības SIA „ŪDEKA” – turpmāk 

Pasūtītājs. 

Iepirkuma līguma “Būvuzraudzības pakalpojumi objektam Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas 

ielai, Ventspilī” (id.nr. UDEKA2017/40 KF) projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI 

kārta" (Nr.5.3.1.0/16/I/005) ietvaros izpildītājs – turpmāk Izpildītājs. 

Būvdarbu līguma „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Robežu ielā no Graudu ielas 

līdz Rotas ielai, Ventspilī” izpildītājs – turpmāk– Būvuzņēmējs. 

 

Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzības pakalpojumi Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 

līdzfinansētā investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” 

(Nr.5.3.1.0/16/I/005) ietvaros, objektam Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, Ventspilī, 

saskaņā ar Tehniskām specifikācijām. 

 

Izpildītājam jāveic iepirkuma procedūras “Būvuzraudzības pakalpojumi objektam Robežu ielā no 

Graudu ielas līdz Rotas ielai, Ventspilī” (id.nr. UDEKA2017/40 KF) būvuzraudzība objekta 

„Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas 

ielai, Ventspilī” būvniecības laikā (turpmāk - Būvobjekts), nodrošinot Pasūtītāja interešu 

pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā. 

 

Šis būvuzraudzības pakalpojumu līgums ir viens no ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā investīciju 

projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/005) līgumiem. 

Pakalpojuma sniegšanas vieta -Ventspils pilsētas Krievlauku rajonā objektā „Ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu paplašināšana Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, Ventspilī”. 

 

2. Būvobjekta raksturlielumi un pakalpojuma sniegšanas termiņš: 

2.1. Būvobjekts ir kompleksas ielas izbūves objekts. Ir jāievērtē, ka būvdarbi 2018.gadā notiks arī 

Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālā pārvalde” (turpmāk- PI “Komunālā 

pārvalde”) projekta “Alternatīva tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī – Robežu ielas 

pārbūve no I.Mičurina ielas līdz Packules upes tiltam” (Nr.6.1.4.2./17/I/003) ietvaros.   

2.2. 2018.gadā PI "Komunālā pārvalde" nolīgtais būvuzņēmējs veiks atsevišķu komunikāciju 

ierīkošanu, daļu no ielu izbūves/seguma atjaunošanas darbiem, kas atrodas ārpus kanalizācijas 

tīklu darba zonas, kā arī satiksmes organizācijas zīmju izvietošanu utt. 2018.gadā AS “Sadales 

tīkls” veiks būvdarbus Robežu ielā posmā no Graudu ielas līdz Packules upei. 

2.3. Būvobjektā tiks veikta jaunu kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve, vienas jaunas pazemes 

kanalizācijas sūkņu stacijas (turpmāk-KSS) izbūve, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievadu 

izbūve no ielas tīkliem līdz īpašuma robežlīnijai, asfaltbetona seguma atjaunošana virs 

kanalizācijas tīkliem, ka arī vietās, kur tīklu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbu 

robeža atrodas ārpus PI „Komunālā pārvalde” pasūtīto darbu zonas. 

2.4. Atbilstoši būvobjekta būvprojektam (projektētājs “Inženiertehniskie projekti”, būvatļaujā atzīme 

par projektēšanas darbu izpildi saņemta 24.05.2017.), būvdarbu laikā jāveic ārējo kanalizācijas 

tīklu izbūve ~1 398m garumā, t.sk. kanalizācijas spiedvada izbūvi ~371m garumā, ūdensapgādes 

tīklu izbūve ~1 106m garumā, vienas jaunas KSS izbūve un asfalta seguma izbūve ~1 441m
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apjomā. 

2.5. Būvuzraudzības sniegšanas uzsākšanas diena ir Būvobjekta būvdarbu uzsākšanas diena. 

Paredzamais būvdarbu izpildes termiņš ir 260 (divi simti sešdesmit) dienas no plānotā būvdarbu 

uzsākšanas datuma, tai skaitā 60 dienas Būvobjekta nodošanai - pieņemšanai ekspluatācijā. 

2.6. Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš ir 2018.gada aprīlis. Nosakot precīzu pakalpojuma 

uzsākšanas datumu, Pasūtītājs vadīsies arī pēc PI “Komunālā pārvalde” projekta “Alternatīva 

tranzītmaršruta izveide TEN-T tīklam Ventspilī” Nr.6.1.4.2./17/I/003 objekta “Robežu ielas 

pārbūve no I.Mičurina ielas līdz Packules upes tiltam” būvdarbu atsākšanas datuma (paredzēta 

ar 2018.gada aprīli) un būvdarbu norises termiņiem 2018.gada periodā. 

2.7. Darbu beigu termiņš tiek fiksēts, Pasūtītājam, Izpildītājam un Būvuzraugam savstarpēji parakstot 

aktu par Darbu pabeigšanu (turpmāk – Akts par Darbu pabeigšanu).  
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2.8. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas (200 dienās), ir noteiktas 60 dienas, kuru ietvaros jāveic 

būvobjekta un tehniskās dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Ventspils pilsētas domes 

Būvniecības administratīvā inspekcijā (turpmāk-BAI) un Būvobjekts jānodod ekspluatācijā. Pēc 

Būvobjekta Akta par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā saņemšanas, starp Pasūtītāju un 

Izpildītāju tiek parakstīts Pakalpojuma Nodošanas –pieņemšanas akts. 

 

3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu atbilstoša reģistrācija Latvijas 

Republikas Ekonomikas ministrijas Būvkomersantu reģistrā un derīgi sertifikāti, kas nepieciešami 

saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem. 

 

4. Izpildītāja pienākumi: 

4.1. veikt Būvuzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 2017.gada 9.maija noteikumiem Nr.253 

“Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīniju aktuālākai 

versijai (2. pielikums), akceptētam Būvprojektam, un citiem būvniecību vai būvuzraudzību 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

4.2. nodrošināt Līgumā norādīto būvuzraudzības speciālistu pastāvīgu un regulāru atrašanos 

Būvobjektā saskaņā ar noslodzes grafiku, kad notiek jebkādi būvdarbi. Izmaiņas ir rakstiski 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju; 

4.3. 14 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, izstrādāt Būvobjekta 

būvuzraudzības plānu un citus nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos Pasūtītājam; 

4.4. izskatīt Būvuzņēmēja iesniegto transporta kustības shēmu, nepieciešamības gadījumā sniegt 

priekšlikumus par korekcijām transporta kustības maršrutā, uzraudzīt ceļazīmju savlaicīgu 

izvietošanu Būvobjektā; 

4.5. saskaņot Būvuzņēmēja darbu programmu ar Pasūtītāju, PI “Komunālā pārvalde”, sniegt 

rekomendācijas attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt., kā arī 

Būvuzņēmēja darbu izpildes grafiku un tā tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības 

darbam pārbaudi; 

4.6. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā ierasties Būvobjektā 

nepieciešamajiem būvspeciālistiem, kas nozīmēti šajā Līgumā, ja to pieprasa darba situācija pēc 

Pasūtītāja vai Autoruzrauga pieprasījuma; 

4.7. būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, Izpildītāja klātbūtne ir obligāta; 

4.8. organizēt, vadīt Būvobjekta būvniecības būvdarbu sanāksmes, t.sk. 

4.8.1. protokolēt un parakstīt būvdarbu sanāksmju protokolus; 

4.8.2. saskaņot būvdarbu organizācijas shēmu un saziņas kontaktinformāciju; 

4.8.3. pirmā sanāksmē saskaņot Būvuzņēmēja ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju 

sarakstu, kam iesniedzami attiecīgi ziņojumi/atskaites; 

4.8.4. uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs un līgumā par būvobjekta būvniecību 

noteikto būvdarbu izpildes termiņu, termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski 

informēt Pasūtītāju; 

Būvniecības būvdarbu sanāksmes plānots sasaukt pēc vajadzības, vismaz 2 reizes mēnesī 

būvdarbu izpildes laikā. Pirmā būvniecības būvdarbu sanāksme sasaucama ne vēlāk kā 5 

(piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Būvobjektā. 

4.9. nodrošināt operatīvo būvdarbu kvalitātes kontroles ierīču atrašanos objektā; 

4.10. sniegt iespējamo problēmu risinājumus nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, 

Būvuzņēmēju un Būvprojekta autoruzraugu; 

4.11. izvērtēt būvuzņēmēja veikto ikmēneša būvdarbu izpildes atbilstību Būvobjekta būvdarbu 

izpildes kalendārajam grafikam; 

4.12. 7 (septiņu) dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt būvuzņēmēja sagatavotos ikmēneša aktus par 

būvdarbu izpildi un Būvobjektu kopumā, būvdarbu pieņemšanas-nodošanas aktā minēto apjomu 

un vērtības atbilstību, tos akceptēt, vai sagatavot motivētu atteikumu un iesniegt Pasūtītājam; 

4.13. analizēt būvuzņēmēja iesniegto būvdarbu veikšana projektu, būvdarbu veikšanas grafiku un 

citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties 

neparedzēto būvdarbu un Būvprojekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, sagatavot par šiem 

jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju; 

4.14. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam 

būvdarbu līgumam; 
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4.15. novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt 

Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus un padomus; 

4.16. izskatīt būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma dokumentos 

sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, 

līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumu projektus par turpmāko 

rīcību izskatīšanai būvniecības būvdarbu sapulcēs, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus 

turpmākai rīcībai; 

4.17. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm; 

4.18. piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot Būvobjektā konstatēto pārkāpumu 

fotofiksāciju un parakstot attiecīgi sastādītu defektu aktu; 

4.19. pieprasīt no būvuzņēmēja Būvuzraudzības procesā atklāto defektu, pārkāpumu vai atkāpju no 

Būvprojekta, saskaņotām tehnisko risinājumu skicēm, būvdarbu tāmēm un spēkā esošajiem 

Latvijas būvnormatīviem novēršanu un uzraudzīt atklāto defektu novēršanas izpildi; 

4.20. īpašu uzmanību pievērst un regulāri veikt pārbaudi būvdarbu, pielietojamo izstrādājumu, iekārtu 

un materiālu kvalitātei, kurai jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu prasībām, 

citām būvdarbu līgumā, kā arī Būvprojektā definētām prasībām, organizēt nepieciešamās 

kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, pieaicināt nozares ekspertus. Saskaņot visus 

pielietotos materiālus pēc to deklarācijām un pārbaudēm. Izskatīt materiālu aizvietošanas aktus. 

4.21. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi vai ja tiek 

konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek 

ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā 

Izpildītājam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, pienākums iesniegt būvuzņēmējam rakstisku 

pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu novēršanai; 

4.22. saskaņot ar Būvuzņēmēju un Pasūtītāju būvlaukuma nodošanas un ierīkošanas kārtību, 

mehānisko iekārtu piegādes grafiku, Būvuzņēmējam piederošās tehnikas ievešanu un izvešanu 

no būvlaukuma, kā arī saskaņot citus organizatoriskos jautājumus; 

4.23. uzraudzīt, lai Būvobjektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot citu personu iepriekš paveikto darbu, 

piedalīties konstatēto bojājumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem 

bojājumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no vainīgās personas; 

4.24. uzraudzīt, lai Būvobjektā būvdarbu laikā Būvuzņēmējs un atsevišķu būvdarbu veicēji, ja tādi 

būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darbadienas beigās būvdarbu vieta 

tiktu satīrīta un sakārtota, piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, sagatavot un parakstīt aktu 

par konstatētajiem pārkāpumiem, ko jāiesniedz Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās 

personas; 

4.25. veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 

būvuzrauga pienākums; 

4.26. ja nepieciešams, ierosināt Pasūtītājam attiecīgu līgumsodu uzlikšanu Būvuzņēmējam par 

Līguma saistību nepildīšanu; 

4.27. Pēc Būvobjekta būvdarbu pabeigšanas izstrādāt Būvobjekta būvuzraudzības plāna atskaiti un 

citus nepieciešamos dokumentus un iesniegt tos Pasūtītājam; 

4.28. nodrošināt Būvobjekta tehniskās izpilddokumentācijas izskatīšanu, lai Pasūtītājs saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var organizēt Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā; 

4.29. piedalīties Būvobjekta darbu komisijā pēc būvdarbu pabeigšanas Būvobjektā (neieskaitot 

termiņu Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā), ko organizēs Būvuzņēmējs.  

 

5. Izpildītājam jānodrošina un jāiesniedz Pasūtītājam šādas atskaites: 

5.1. Ikmēneša atskaite: 

5.1.1. Izpildītājs iesniedz ikmēneša atskaiti “Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites tabulas” 

saskaņā ar Iepirkuma līguma C veidni “Speciālistu laika ieguldījuma uzskaites veidne”, 

ko ar savu parakstu apstiprina Pasūtītājs un Izpildītājs. Atskaitē ir jānorāda katra 

būvuzraudzības speciālista faktiski nostrādātais laiks, kas izteikts cilvēkdienās un 

Būvuzraudzības darbu/aktivitātes apraksts.  

5.1.2. Atskaites par Tehniskajās specifikācijās noteiktām darbu izpildes kvalitātes kontroles 

pārbaudēm Būvobjektā, ja tādi attiecīgajā pārskata mēnesī ir veikti (skat. tabulu Nr.2). 

 

5.2. Starpmaksājuma atskaite:  

Izpildītājs iesniedz atskaiti par būvdarbu progresu Līguma laikā, t.sk., jebkādas novirzes no 

sākotnējās līguma programmas un to pamatojums, būvuzraudzības kvalitātes kontroles izpilde 
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galvenajiem būvdarbu veidiem, esošās situācijas fotofiksācija Būvobjektā pirms būvdarbu 

uzsākšanas un būvdarbu laikā. 

Izpildītājs pievieno atskaitei apstiprinātās (par iepriekšējiem mēnešiem) speciālistu laika 

ieguldījuma uzskaites tabulas un “Cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa 

mēnešiem” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 1.pielikumu, kurā jāatspoguļo faktiskais 

speciālistu laika ieguldījums par Pakalpojuma sniegšanas 5 mēnešu periodu, atbilstoši būvdarbu 

līgumu īstenošanas grafikam.  

 

5.3. Noslēguma atskaite: 

Izpildītājs iesniedz ziņojumu par Līguma izpildes rezultātiem.  

Izpildītājs pievieno atskaitei apstiprinātās (par pēdējiem atlikušajiem mēnešiem) speciālistu 

laika ieguldījuma uzskaites tabulas un “Cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa 

mēnešiem” saskaņā ar Tehnisko specifikāciju 1.pielikumu, kurā jāatspoguļo faktiskais 

speciālistu laika ieguldījums par visu Pakalpojuma sniegšanas laiku.  

5.4. Atskaišu iesniegšanas termiņi: 

Tabula Nr.1 

N
r.

p
.k

. 

Atskaite/Ziņojums Iesniegšanas termiņš Eksemplāru skaits 

1 2 3 4 

1. Ikmēneša atskaite 
7 kalendārās dienas pēc atskaitē aplūkotā 

mēneša perioda beigām 

1 eks. papīra formātā + 

elektroniski uz Pasūtītāja 

norādīto e-pastu 

2. 
Starpmaksājuma 

atskaite  

7 kalendārās dienas pēc aplūkotā perioda 

beigām
1
 

1 eks. papīra formātā + 

elektroniski uz Pasūtītāja 

norādīto e-pastu 

3. Noslēguma atskaite 
7 kalendārās dienas pēc Pakalpojuma 

sniegšanas izpildes termiņa beigām 

1 eks. papīra formātā + 

elektroniski uz Pasūtītāja 

norādīto e-pastu 

 

6. Šajās tehniskajās specifikācijās 5.punktā noteiktās atskaites Pasūtītājs izskata 5 darba dienu laikā. 

Ja Pasūtītājam ir kādi komentāri, tie tiek rakstiski nosūtīti Izpildītājam. Izpildītājs tos iestrādā 

atskaitē atkārtoti un iesniedz 1 nedēļas laikā pēc komentāru novēršanas. 

7. Izpildītājam jānodrošina materiālu/darbu izpildes kvalitātes kontroles pārbaudes Būvobjektā par 

saviem līdzekļiem, t.i., jāveic neatkarīgi testi, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus, un 

izmantot akreditētu laboratoriju pakalpojumus, lai pārliecinātos par materiālu atbilstības 

rezultātiem, t.sk. 

7.1. jānodrošina testu paraugu pārbaudes sertificētās iestādēs/laboratorijās, atbilstoši 2.tabulā 

uzrādītam, un par ko Pasūtītājam jāiesniedz atbilstošs dokuments: 

Tabula Nr.2 

Testējamais 

materiāls 
Testējamie parametri 

Paraugu  

 skaits testā 

Testu             

 skaits 

1 2 3 4 

šķembas 
Granulometriskais sastāvs 1 1 

Losandželosas koeficents 1 1 

smilts 

Proktora tilpumsvars un opt. mitrums 1 1 

Granulometriskais sastāvs 1 1 

Filtrācijas koeficents 1 1 

 

7.2. Jāveic aizberamās tranšejas grunts un seguma pamatkārtas nestspējas pārbaude ~15 (vietās). 

7.3. Testējamo materiālu prasībām ir jāatbilst Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīniju aktuālākai 

versijai, ievērojot šajā dokumentā izvirzītās prasības - kvalitātes kontrolei un materiāliem, 

zāliena ierīkošanai un nestspējai. 

                                                 
1 Saskaņā ar Tehniskās specifikācijas 1.pielikumu, Izpildītājam tiek plānots 1 starpmaksājums, t.i., par 5 mēnešu periodu (plānots aprīlis-

augusts).  
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8. Būvuzraudzībai nepieciešamie resursi. 

8.1. Resursi, kurus nodrošina Pasūtītājs: 

Pasūtītājs nodrošina mēbelētas, slēdzamas, apsargātas, apkurinātas Būvuzrauga biroja telpas 

Pasūtītāja administrācijas telpās Ventspilī, Talsu ielā 65, Attīstības daļas tiešā tuvumā ar 

elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu, telekomunikācijām un Interneta 

pieslēgumu. Telpās izvietotas 2 stacionāras darbavietas, kā arī ir nodrošināta telpa, kur rīkot 

sanāksmes vismaz 10 personām. 

8.1.1. Resursi, kurus nodrošina Izpildītājs: Izpildītājam par saviem līdzekļiem savu darbinieku 

vajadzībām jānodrošina datortehnika (stacionāra un portatīva), datorprogrammas, printeri, 

dokumentu pavairošanas tehnika, mobilie telefoni, fotoaparāts fotofiksācijas veikšanai, 

kancelejas preces, autotransports, naktsmītne Ventspilī, visa veida tehniskais aprīkojums 

ikdienas darbam un pārbaužu veikšanai, kas ir nepieciešams sekmīgai pakalpojumu 

izpildei (skat. tabula Nr.3), kā arī visas ar to uzturēšanu saistītās un citas saimnieciskās 

darbības izmaksas. 

 

Tabula Nr.3 

Darbam nepieciešamā minimālais aprīkojuma 

un operatīvās kontroles mēriekārtu saraksts 
 

Nr.p.k Mērinstrumenta nosaukums 

1 2 

1 Nestspējas noteikšanas ierīce (trieciena deflektometrs) 

2 Pamatnes sablīvējuma noteikšanas mērinstruments 

3 Lāzera tālmērs 

4 Optiskais nivelieris 

5 Temperatūras mērītājs 

6 Mērlente 

7 Fotoaparāts 

 

8.2. Izpildītāja personāls 

8.2.1. Izpildītājam jānodrošina pieredzējuši speciālisti, lai garantētu kvalitatīvu un savlaicīgu 

Līgumā paredzēto pakalpojumu izpildi. Visiem speciālistiem jābūt spējīgiem brīvi runāt 

un rakstīt latviešu valodā; 

8.2.2. Prasības ‘Galvenajiem speciālistiem’ attiecas uz pretendentu piedāvājumu atbilstības 

pārbaudi, kā arī Līguma izpildi. Speciālistus drīkst aizstāt tikai ar līdzvērtīgas 

kvalifikācijas un pieredzes speciālistiem, rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju; 

8.2.3. Izpildītājam jānodrošina visu personu piedalīšanās plānveida vai ārkārtas sanāksmēs pēc 

saviem ieskatiem vai pēc attiecīga Pasūtītāja uzaicinājuma; 

8.2.4. Tehniskajā piedāvājumā Izpildītājs skaidri, detalizēti un izpildes laikā pārbaudāmi 

apraksta plānotos cilvēku resursus un tehnisko nodrošinājumu; 

8.2.5. Izpildītāja darba grupā ir jāiekļauj šādi speciālisti:  

8.2.5.1. Galvenais būvuzraugs, kurš pēdējo piecu (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. un 

2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) gadu laikā ir vadījis vismaz 2 

līdzvērtīgu līgumu būvdarbu būvuzraudzību, kuros katrā ir veikta objektu 

būvuzraudzība ar kopējo ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūvi vismaz 

2,5km, vismaz vienas jaunas KSS izbūvi un asfaltbetona seguma izbūvi virs 

inženierkomunikācijām vismaz 1 400m
2
 apjomā. Līguma ietvaros veiktajiem 

būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam/iem jābūt pieņemtiem-nodotiem 

ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā). 

8.2.5.2.  Būvuzraugs ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei, kurš pēdējo piecu (2012., 

2013., 2014., 2015., 2016. un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) gadu 

laikā ir piedalījies 2 līdzvērtīgu līgumu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves 

būvuzraudzībā, kuru ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu izbūves garums 

katrā bija vismaz 2,5km. Līguma ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem un 

objektam/iem jābūt pieņemtiem-nodotiem ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā). 
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8.2.5.3. Būvuzraugs ceļu seguma izbūvei, kurš pēdējo piecu (2012., 2013., 2014., 2015., 2016. 

un 2017.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) gadu laikā ir piedalījies 2 

līdzvērtīgu līgumu segumu izbūves būvuzraudzībā, kuros virs inženierkomunikāciju 

izbūves katrā ir veikta asfaltbetona seguma izbūve vismaz 1 400m
2
. Līguma ietvaros 

veiktajiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam/iem jābūt pieņemtiem-nodotiem 

ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu 

ekspluatācijā). 

8.2.6. Citi speciālisti 

Izpildītājam pēc nepieciešamības jānodrošina tehniskais personāls (sekretāri, tulki, 

grāmatveži, ekonomisti) ar atbilstošu izglītību un kvalifikāciju.  

Pretendentam ir jānodrošina būvuzraugs elektrodarbu uzraudzībai, kam ir spēkā esošs 

būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzības jomā. Pie piedāvājuma 

norādīt attiecīgā speciālista vārdu un uzvārdu un atbilstošā sertifikāta numuru.  

 

8.3. Speciālistu laika ieguldījums un samaksa:  

8.3.1. Speciālistu laika ieguldījums 

Tabulā Nr.4 ir norādīts nepieciešamais un kontrolējamais speciālistu laika ieguldījums, kas 

katram speciālistam būs jāpavada Būvobjektā. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamie resursi 

ir jāplāno atbilstoši būvniecības un būvdarbu līguma izpildei. Personāla mobilizācija var būt 

jāveic agrāk vai arī vēlāk, nekā sākotnēji ir plānots. Nepieciešamais Izpildītāja personāla laika 

ieguldījums aprēķināts balstoties uz pašlaik pieejamo informāciju. Faktiskais speciālistu laika 

ieguldījums var mainīties atbilstoši būvdarbu līguma īstenošanas grafikam, tādēļ pakalpojumu 

apmaksa tiks veikta pamatojoties uz iesaistītā personāla faktiski nostrādāto cilvēkdienu skaitu. 

Par faktiski nostrādāto cilvēkdienu skaitu Izpildītājs atskaitās, iesniedzot aizpildītas ikmēneša 

atskaites par speciālistu laika ieguldījumu. Pakalpojumā veikšanas vietā nostrādātās 

cilvēkdienas ar savu parakstu apstiprina Pasūtītājs. 

 

Tabula Nr.4 

 

Plānotais speciālistu laika ieguldījums 

 

   
N.p.k. Speciālistu pozīcijas 

Cilvēkdienu 

ieguldījums 

1 2 3 

1 Galvenais būvuzraugs (būvuzraudzība 1 dienu nedēļā 8 stundas) 26,00 

2 
Būvuzraugs ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvei 

(būvuzraudzība katru darba dienu 4 stundas) 
73,50 

3 
Būvuzraugs ceļu seguma izbūvei (būvuzraudzība divas dienas 

nedēļā pa 4 stundām) 
22,00 

4 
Būvuzraugs elektrodarbu uzraudzībai (būvuzraudzība 10 darba 

dienas) 
10,00 

 

8.3.2. Samaksa 

Ņemot vērā paredzamo speciālistu komandu, Izpildītājam ir jāsagatavo un jāaizpilda 

Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.1 pievienotais „Plānotais cilvēkdienu ieguldījuma un 

finansējuma sadalījums pa mēnešiem” par katru no pakalpojuma sniegšanas periodiem. 

Tabulā ir jāatspoguļo katra speciālista noslogojums pa mēnešiem (cilvēkdienās) un 

finansējuma sadalījums. Piedāvātās speciālistu kandidatūras (vārds, uzvārds) norādāmas kopā 

ar attiecīgajām speciālistu pozīcijām, skaidri norādot plānoto katra speciālista laika 

ieguldījumu.  

Saskaņā ar Nolikuma 10.3.3.punktu, Pretendents var piedāvāt speciālistus - "Galvenais 

būvuzraugs un Būvuzraugs ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvē” vai “Galvenais 

būvuzraugs un Būvuzraugs seguma izbūvē” var būt arī viena persona ar abiem sertifikātiem un 

ja tiek izpildītas attiecīgo speciālistu Nolikuma prasības. Ja Pretendents būs piedāvājis vienu 

speciālistu divām pozīcijām, Tehniskās specifikācijas Pielikumā Nr.1 „Plānotais cilvēkdienu 

ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem” tabulā plānotās cilvēkdienas 

jāatspoguļo atsevišķi katram speciālistam. 

Bez Tabulā Nr.4 norādītiem speciālistiem, izpildītājs var piesaistīt arī citus speciālistus, 

norādot to tabulā „Plānotais cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem” 
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(Pielikums Nr.1), bet šo speciālistu izmaksas ir jāiekļauj Tabulā Nr.4 norādīto speciālistu 

cilvēkdienu vienības cenā. 

Apmaksa Izpildītājam paredzēta atbilstoši Iepirkuma līguma 2.4.punktam un faktiskajam 

cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījuma pa mēnešiem grafikam. 

Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jārēķinās, ka katram no speciālistiem ieguldījums un 

apmaksa var mainīties mēnešu griezumā, pie nosacījuma, ja Būvobjektos neparedzētu iemeslu 

dēļ būvdarbi tiks pārtraukti vai apstādināti uz noteiktu laiku.  

 

8.3.3. Speciālistu atalgojums 

Speciālistu atalgojums ietver vismaz šādas izmaksas: 

• Darba algas
2
, pieskaitāmās izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, finanšu pakalpojumi; 

• Izpildītāja administratīvās (biroja, kancelejas, sakaru) un palīgpersonāla izmaksas; 

• Transporta izmaksas, t.sk. transporta izmaksas uz/no pastāvīgās mītnes zemes 

starptautiskajiem ekspertiem, komandējumu izdevumi; 

• Kvalitātes kontroles nodrošināšanai nepieciešamo neatkarīgu testu veikšanas izmaksas; 

• Tehniskais nodrošinājums – saskaņā ar 8.1.1. punktu; 

• Virsizdevumi un samērīga peļņa; 

• LR normatīvajos aktos noteiktie nodokļi un nodevas, 

• kā arī jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, 

pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. 

 

Pielikumā:  

1. „Plānotais cilvēkdienu ieguldījuma un finansējuma sadalījums pa mēnešiem” uz 1 lp. 

2. “Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijas” uz 39 lp. 

 

                                                 
2
 Ņemot vērā, ka būvdarbi notiks 2018.gadā, plānojot Finanšu piedāvājumā Darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmi 

(VSAOI) % Pretendentam jāpiemēro 24,09% likme, kas noteikta ar 01.01.2018. (Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 

(Saeimā pieņemti 27.07.2017.)). 


