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1. Vispārīgā informācija 
1.1. Projekta raksturojums: 

Projekta ietvaros Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija ir starpniekinstitūcija Kohēzijas fonda vides sektora projektiem.  
LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija šī Līguma kontekstā ir 
atbildīga par maksājumu apstiprināšanu savas kompetences ietvaros un maksājumu 
pieprasījumu nosūtīšanu Maksājumu iestādei. 
Pasūtītājs ir SIA „Saldus Komunālserviss”, reģistrācijas Nr.48503000219 adrese: 
Skrundas iela 2, Saldus, LV-3801. 
Pasūtītāja pārstāvis ir SIA „Saldus Komunālserviss” nominētā par Projekta izpildi 
atbildīgā persona. 
Izpildītājs – šī pakalpojuma līguma izpildītājs. 
Izpildītāji – atbilstoši par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām 
iepirkuma reglamentējošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem 
veiktajā(-s) iepirkuma procedūrā(-s) izvēlētais(-ie) Uzņēmējs(-i) būvdarbu veikšanai 

 
2. Mērķi un uzdevumi 
2.1. Mērķi 

Projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saldū” mērķi pilnībā atbilst vides 
investīciju stratēģijai un sastāv no ūdensapgādes ieguves un attīrīšanas būvēm, 
notekūdeņu attīrīšanas būvēm, cauruļvadu tīklu rekonstrukcijas un paplašināšanas. 
Šajā projektā veicamie darbi tika izvēlēti no ilgtermiņa investīciju programmas, kas 
tika izstrādāta, lai nodrošinātu katrā projektā iesaistītajā aglomerācijā pilnīgu 
atbilstību ES direktīvu prasībām un nacionālajiem tehniskajiem standartiem, 
balstoties uz pašvaldību prioritātēm un zemākajām ieguvuma vienāības izmaksām. 
Veicamo darbu apjoms ir ierobežots, lai iekļautos pieejamajā budžetā, kā arī 
nepārsniegtu iedzīvotāju maksātspējas robežas. Šī projekta izmaksas plānots segt no 
Kohēzijas fonda, uzņēmuma un valsts budžeta līdzekļiem. Pēc šī projekta 
realizācijas, principā visās iesaistītajās pašvaldībās būs nepieciešamas arī turpmākās 
investīcijas, lai panāktu pilnīgu atbilstību noteiktajiem standartiem. 

 
2.2. Uzdevumi 

Būvuzraudzības veikšana būvdarbu līgumam „Ūdensapgādes, kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un izbūve Saldū” saskaņā ar Starptautiskās Inženierkonsultantu 
Federācijas „Būvniecības darbu līguma noteikumi būvniecības un inženierdarbiem, 
kuru projektēšanu veic pasūtītājs” ( 1999.g.). 

 
3. Pieņēmumi un riski 
3.1. Pieņēmumi 

Līguma izpildes periods ir 11 (vienpadsmit) mēneši no pakalpojuma līguma spēkā 
stāšanās dienas. 
Faktiskā Izpildītāja darba uzdevumu uzsākšana būvvietā, t.sk., pilnīga personāla 
mobilizācija utt., būs atkarīga no tā, kad tiks parakstīts būvdarbu līgums. Izpildītājs 
uzsāk projekta īstenošanu nekavējoties pēc noteikta uzsākšanas datuma, par kuru 
Izpildītājs tiek informēts vismaz 7 dienas iepriekš. 

 
3.2. Riski 

a. Darbu uzsākšana var aizkavēties gadījumā, ja radīsies kādi sarežģījumi 
pretendentu atlasē. Risks uzskatāms par zemu. 

b. Būvdarbu līgumu izpildes periods var pagarināties sakarā ar neparedzētiem 
grunts vai laika apstākļiem. Risks uzskatāms par vidēji lielu. 

c. Nepārvarama vara vai citi ārkārtēji apstākļi var padarīt neiespējamu normālu 
līguma izpildi. Risks uzskatāms par zemu. 

d. Valūtas maiņas kursa vai inflācijas līmeņa svārstības var negatīvi ietekmēt 
projekta budžetu, kā rezultātā var būt nepieciešams samazināt investīciju 
programmas apjomu. Risks uzskatāms par zemu. 
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e. Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas 
izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās. Risks uzskatāms par 
zemu. 

 
4. Darba uzdevums 

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu tehniskā uzraudzība (būvuzraudzība) saskaņā ar 
Inženiera pienākumiem, kas ir noteikti FIDIC (Starptautiskās inženierkonsultantu 
federācijas (Federation International des Ingenieurs Conseils)) Līguma noteikumos, 
būvuzrauga pienākumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un 
šo Tehnisko specifikāciju prasībām šādam būvdarbu līgumam ar šādiem darba 
apjomiem.: 

Līgums FIDIC nosacījumi Galvenie būvniecības darbu apjomi 

Būvdarbu līgums : 
„Ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un izbūve 
Saldū ” 
id.nr.SKS 1/2011/KF 
 

Būvuzraudzības 
veikšana būvdarbu 
līgumam 
„Ūdensapgādes, 
kanalizācijas tīklu 
rekonstrukcija un 
izbūve Saldū” 
saskaņā ar 
Starptautiskās 
Inženierkonsultantu 
Federācijas 
„Būvniecības darbu 
līguma noteikumi 
būvniecības un 
inženierdarbiem, 
kuru projektēšanu 
veic pasūtītājs”  
( 1999.g.). 

 

· 18 088 m ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli; 

· 40 gab. rekonstruētas kanalizācijas 
skatakas 

· 88 gab. aizbīdņu un hidrantu nomaiņa;. 
· 3 kanalizācijas sūkņu stacijas 
· Plūsmas mērīšanas kameras izbūve NAI 

 
Izpildīto darbu nodošana ekspluatācijā: 

· 20 270 m ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli; 

· 40 gab. aizbīdņu un hidrantu nomaiņa; 
· 12 gab. rekonstruētas kanalizācijas 

skatakas. 
 
 

 

 

4.1. Uzdevumi 
4.1.1. Projektā iekļauto Līguma administratīvā un tehniskā vadība 

· Izstrādāt un vienoties par sadarbības shēmu ar līgumu Izpildītājiem un 
Pasūtītāju; 

· Pilnībā pārzināt un kontrolēt Projektā iekļauto Līgumu (būvdarbu) noteikumu 
izpildi saskaņā ar attiecīgo līgumu vispārīgajiem un speciālajiem noteikumiem, 
veicot un koordinējot to izpildes atbilstību noteiktajiem termiņiem; 

· Pēc Līgumu parakstīšanas, izvērtēt Izpildītāju iesniegtos laika grafikus, kā arī to 
piesaisti plānotajai maksājumu plūsmai; 

· Jāsastāda Kvalitātes nodrošināšanas (KN) rokasgrāmata, kam jāsatur veiktās 
būvuzraudzības kvalitātes nodrošināšanas procedūras un Latvijas Republikas 
likumdošanas faktiskos noteikumus saistībā ar būvniecības darbu kvalitātes 
kontroli. KN rokasgrāmatai jāietver arī norādes uz atbilstošām kvalitātes 
nodrošināšanas, veselības un drošības procedūrām, kas paredzētas darbiem, ko 
veic Izpildītāja birojā un būvobjektos, būvlaukumos. KN rokasgrāmata 
jāsagatavo un jāiesniedz 60 dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas; 

http://europa.eu.int/


 
 
 5 
                                                                                                         

 

· Veikt sanāksmju protokolu sagatavošanu un protokolu saskaņošanu starp 
iesaistītajām pusēm iesniedzot saskaņoto sanāksmes protokolu Pasūtītājam ne 
vēlāk kā 1 nedēļu pēc sanāksmes datuma; 

 
4.1.2. Projektā iekļauto Līgumu finanšu vadība 

· Apkopot un analizēt Projekta būvdarbu Izpildītāju sagatavotās naudas plūsmu 
prognozes apkopotu informāciju iesniegt Pasūtītājam – līdz katra mēneša 
15.datumam; 

· Izvērtēt Projekta būvdarbu maksājumu pieprasījumu tehnisko, finanšu un 
administratīvo atbilstību LR un ES normatīvajiem aktiem, noslēgtajiem Līgumie 
utt., sniegt atzinumu par šiem maksājuma pieprasījumiem līgumu Izpildītājiem, kā 
arī vienlaikus nodrošināt sava atzinuma iesniegšanu Pasūtītājam; 

 
4.1.3. Līgumu uzraudzība un vadība 

Līguma izpildes uzsākšana 
Šī līguma izpildes fāze iestāsies tūlīt pēc pirmā būvdarbu līguma parakstīšanas. 
Izpildītāja pienākumi šajā fāzē ietver sekojošo: 
· Mobilizēt Izpildītāja personālu projekta ieviešanas vietā; 
· Iepazīties ar vietējiem apstākļiem un ar projektu saistīto informāciju un 

dokumentiem; 
· Organizēt “darba uzsākšanas” sanāksmes ar būvdarbu Pasūtītāju, 

Būvuzņēmējiem un citām iesaistītajām pusēm; 
· Saskaņot projekta vadības procedūras un sistēmas; 
· Saskaņot kvalitātes nodrošināšanas procedūras; 
· Apstiprināt Būvuzņēmēju iesniegtās izpildes garantijas, apdrošināšanas polises, 

avansa maksājuma garantijas; 
· Saskaņot būvdarbu darba programmu;  
· Saskaņot naudas plūsmas prognozes;  
· Vienoties par būvobjektos notiekošo regulāro būvobjekta, iknedēļas un ikmēneša 

sanāksmju veidu, dalībniekiem un grafiku; 
· Saskaņot ziņojumu un atskaišu formas un saņēmēju sarakstu, kam iesniedzami 

attiecīgi ziņojumi/atskaites; 
· Vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un apstiprināt saziņas veidus un 

sakaru līnijas, kas tiks izmantotas Projekta ietvaros; 
· Noteikt uzraudzības darba grupas speciālistu inženiertehnisko atbildību un 

pienākumus; 
· Vienoties ar pārējām iesaistītajām pusēm un saskaņot darbu uzsākšanas 

termiņus un darbu izpildes vietas; 
· Izskatīt un akceptēt darba drošības plānu būvdarbiem; 
Ieviešanas fāze 
Projekta ieviešanas gaitā Izpildītājs pilda Inženiera funkcijas atbilstoši FIDIC 
Sarkanās grāmatas būvdarbu līgumu noteikumiem (1.izdevumi, 1999.g.), kas, cita 
starpā, paredz sekojošos pienākumus: 
Būvdarbu veikšanas periods 
Izpildītāja pienākumi: 
· Organizēt un vadīt sanāksmes būvobjektā, kā arī iknedēļas un ikmēneša 

sanāksmes. Ikmēneša sanāksmes organizējamas mēneša pirmajā nedēļā. 
Izpildītāja pienākumos ietilpst protokolu sagatavošana un izsūtīšana sanāksmē 
pārstāvētajām pusēm; 

· Izvērtēt un saskaņot darbu programmu. Tas ietver rekomendāciju sniegšanu 
attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu utt., kā arī būvdarbu, 
Būvuzņēmēju darbu izpildes grafiku un tā tehniskā personāla un iekārtu 
atbilstības un gatavības darbam pārbaudi; 

· Apstiprināt galvenā būvdarbu Būvuzņēmēja nominētos apakšuzņēmējus; 
· Pārbaudīt Būvuzņēmēju veikto darbu apjomus par kārtējo mēnesi atbilstoši 

līguma nosacījumiem un cenu tabulām; 
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· Izdot rīkojumus Būvuzņēmējam par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu; 
· Dot jebkādus nepieciešamos rīkojumus Būvuzņēmējiem un izdod Izmaiņu 

rīkojumus ievērojot būvdarbu līguma noteikumus un LR likumdošanas prasības 
(īpaši publisko iepirkumu un būvniecības sektorā). Jebkādas izmaiņas iepriekš 
noteiktajos darbu apjomos, sevišķi, izmaiņas, kas ir saistītas ar finansiāla 
rakstura nobīdēm, ir skaidri jādefinē un jāapstiprina rakstveidā, pirms 
Būvuzņēmējam tiek dots rīkojums veikt attiecīgos darbus, ar nosacījumu, ka 
jebkādus rīkojumus, kā rezultātā varētu palielināties kopējās būvdarbu izmaksas, 
Izpildītājs iepriekš saskaņo ar būvdarbu Pasūtītāju, ja vien Izpildītājs neuzskata 
šādu rīcību par nepieciešamu, lai nodrošinātu darbu drošību ārkārtas gadījumos; 

· Uzraudzīt, lai Būvuzņēmēja darbinieki ievērotu darbu drošības un pašvaldības 
noteikumus, kā arī informēt visas puses, ja tiek konstatēti pārkāpumi; 

· Sagatavot un iesniegt būvdarbu Pasūtītājam maksājuma sertifikātus par 
Būvuzņēmēja izpildītajiem darbiem, saskaņā ar būvdarbu līgumu noteikumiem 
un standartiem. Starpmaksājumos sertificētās summas par darbiem darbu 
posmā var tikt koriģētas līdz pēdējam sertifikātam, kurā iekļauta izpilde par 
konkrēto darbu posmu un, kurā jāatspoguļo precīza izpildīto darbu faktiskā 
vērtība. Gala maksājuma sertifikātā jāatspoguļo precīza visu izpildīto darbu 
faktiskā vērtība; 

· Dot rīkojumus, piedalīties un dokumentēt pārbaudes būvdarbu laikā un 
pārbaudes pirms būvdarbu pabeigšanas; 

· Piedalīties mehānisko un elektroiekārtu pārbaudēs to ražotnēs (gadījumos, kad 
tas ir nepieciešams), kā arī pēc minēto iekārtu uzstādīšanas; 

· Izšķirt strīdus vai domstarpības, kas rodas starp būvdarbu Pasūtītāju un 
būvdarbu Būvuzņēmēju; 

· Sagatavot un iesniegt apstiprināšanai standarta atskaites, ikmēneša un pusgada 
progresa ziņojumus 7.sadaļā “Ziņojumi” noteiktajā kārtībā; 

· Piedalīties testos pēc darbu nodošanas; 
· Izdot Darbu pieņemšanas-nodošanas sertifikātu atbilstoši būvdarbu līguma 

nosacījumiem. 
· Sagatavot Kopsavilkuma ziņojumus pēc darbu nodošanas. 

 
Izpildītājs pilda arī Būvuzrauga funkcijas saskaņā ar LR būvniecības normatīviem, 
kas, cita starpā, paredz šādus pienākumus: 
· Īstenot darbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontroli, nodrošināt, ka 

Būvuzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un 
veiktie darbi, materiāli un iekārtas atbilst saistošajiem kvalitātes standartiem; 

· Pārbaudīt darbu atbilstību LR būvniecības likumdošanai un normatīviem; 
· Pārbaudīt darbu, materiālu un iekārtu atbilstību apstiprinātajam tehniskajam 

projektam; 
· Veikt materiālu, iekārtu un darbu kvalitātes kontroli, uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs 

īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras būvdarbu, materiālu 
un iekārtu kvalitātes vadību saskaņā ar atbilstošiem standartiem. 

· Nodrošināt visu projekta procedūru un dokumentācijas atbilstību LR būvniecības 
normatīviem; 

· Saskaņot segto darbu aktus; 
· Nepieciešamības gadījumā izdot rīkojumu par Darbu pārtraukšanu un dot 

rīkojumu Būvuzņēmējam novērst konstatētos defektus. 
· Sniegt tehnisku palīdzību darbu pieņemšanas – nodošanas sagatavošanai 
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4.2. Plānotais laika grafiks 

Plānotais laika grafiks Būvdarbu līguma inženiertehniskajai uzraudzībai šī Projekta 
ietvaros ir sekojošs: 
 

Līgums Plānotais  
būvuzraudzības līguma izpildes periods 

(mēnešos) no pakalpojuma līguma spēkā 
stāšanās dienas 

Starptautiskās Inženierkonsultantu 
Federācijas „Būvniecības darbu līguma 
noteikumi būvniecības un 
inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic 
pasūtītājs” (1999.g.). 

 

11 

 
4.2.1. Projektā iesaistītās puses un Izpildītāja uzdevumi un pienākumi 

Līguma izpilde 
Izpildītājs pilda inženiertehniskās uzraudzības funkcijas, kas nepieciešamas, lai 
nodrošinātu būvdarbu līgumu izpildi, t.i., pilda Inženiera funkcijas saskaņā ar FIDIC 
Sarkanās grāmatas līgumu noteikumiem, kā arī Izpildītāja funkcijas saskaņā ar LR 
būvniecības likumdošanu un normatīviem un nodrošina projekta vadības 
pakalpojumus saskaņā ar šo darba uzdevumu.. Izpildītājs uzrauga darbu norisi, lai 
nodrošinātu darbu laika grafika ievērošanu un kvalitātes kontroli saskaņā ar līguma 
nosacījumiem un darbu izpildi atbilstoši būvdarbu tehniskajam projektam un LR 
būvniecības normatīviem. Zemāk minētie normatīvie akti, starp citiem, reglamentē 
būvprojektu izstrādi, būvniecību un būvdarbu inženiertehnisko uzraudzību Latvijas 
Republikā: 
· Būvniecības likums (10.08.1995); 
· MK noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” (01.04.1997); 
· u.c.LR normatīvie akti. 
Izpildītājam pienācīgi jāpilda būvuzrauga profesionālie pienākumi, kas izriet no spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem ar atbilstošiem grozījumiem. 
 
Izpildītājam godprātīgi jāpilda savi no šīs Tehniskās specifikācijas izrietošie 
pienākumi. Tas ietver speciālistu darba grupas vadību, savlaicīgu visu ziņojumu un 
atskaišu iesniegšanu, savlaicīgu visu uzdevumu izpildi, savlaicīgu personāla darba 
apmaksu un labu darba attiecību uzturēšanu ar visām Līguma izpildē iesaistītajām 
pusēm. 
 
Izpildītājam ir jāsniedz jebkādi administratīvi, tehniski, ar iepirkumu un finanšu vadību 
saistīti pakalpojumi, kas var būt nepieciešami, lai sekmīgi īstenotu šajā Tehniskajā 
specifikācijā iekļautos uzdevumus. 
 
Izpildītājam ir labi jāpārzina līgums, kas noslēgts starp būvdarbu Pasūtītāju un 
Būvuzņēmēju un jāuzrauga tā pienācīga izpilde noteiktajos termiņos. 
 
Izpildītājam ir savlaicīgi jāapzina iespējamās problēmas un jāizstrādā atbilstoši 
pasākumi to novēršanai. 
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Visus uzdevumus Izpildītājs pilda kvalitatīvi, atbilstoši izmaksu efektivitātes 
principiem, piesaistot darbiniekus ar atbilstošu pieredzi attiecīgajā jomā. 
Nepieciešams izstrādāt un ieviest procedūras un kontroles sistēmas, lai nodrošinātu 
Projekta laika grafika, darbu kvalitātes un izmaksu izsekojamību, ikdienas uzraudzību 
un kontroli. 
 
Izpildītājam jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā 
būvdarbu izpilde, apstiprinot izpilddokumentāciju un aktus par paveiktajiem darbiem. 
 
Izpildītājam īpaša uzmanība jāpievērš visas ar Projektu saistītās informācijas 
apkopošanai, saglabāšanai un analīzei, lai nodrošinātu, ka savlaicīgi tiek konstatētas 
un novērstas iespējamās problēmas. 
 
Pirms tādu izmaiņu rīkojumu izdošanas Būvuzņēmējam, kas maina līguma darbu 
apjomu vai specifikācijas un it sevišķi, ja šādas izmaiņas ir saistītas ar izmaksu 
izmaiņām, izmaiņas ir skaidri jāapraksta un par tām ir jāsaņem rakstisks 
apstiprinājums. Izpildītājam nav tiesības izdot rīkojumus, kas var palielināt būvdarbu 
līguma summu bez iepriekšējas būvdarbu Pasūtītāja piekrišanas, izņemot, ja tūlītēja 
rīcība ir nepieciešama darbu drošības nodrošināšanai vai ārkārtas situācijas 
novēršanai. 
 
Izpildītājs nedrīkst pieļaut, ka tiek izdarīti materiāli zaudējumi un jānovērš rīcība, kas 
var izraisīt šādus zaudējumus. 
 
Līguma vadība 
Izpildītājs pilda Pasūtītāja funkcijas saskaņā ar FIDIC līgumu noteikumiem būvdarbu 
līgumiem. 

 
Kvalifikācija un sertifikāti 
Vietējam Izpildītāja personālam ir jābūt ar LR likumu noteiktajiem sertifikātiem, kas 
tiem atļauj veikt būvuzraudzību. 
Katram no Izpildītāja vietējiem inženieriem, kas nodrošina inženiertehnisko 
uzraudzību būvobjektā, ir jābūt individuāliem sertifikātiem, kas tiem ļauj īstenot 
attiecīgos būvdarbu uzraudzības pakalpojumus. 

 
5. Projekta norises vieta un izpildes periods 
5.1. Projekta norises vieta: 

Saldus, Saldus novads. 
 

5.2. Projekta ieviešanas periods 
Līguma izpildes periods ir 11 (divpadsmit) mēneši no no pakalpojuma līguma spēkā 
stāšanās dienas. 

 
6. Resursi 
6.1. Resursi, kurus nodrošina Pasūtītājs 

Pasūtītājs sniedz Izpildītāja personālam pieejamo ar Projektu saistīto informāciju, kas 
ir nepieciešama Izpildītāja pienākumu izpildei. Izpildītājs nodrošina nepieciešamo 
dokumentu tulkojumus. Izpildītājs apzina dokumentus, kas ir būtiski Projekta 
veiksmīgai izpildei. 
 

6.2. Resursi, ko nodrošina Izpildītājs 
Personāls 
Izpildītājam jāizveido pieredzējušu speciālistu darba grupa, kas nodrošinātu visu 
nepieciešamo tehnisko, finansiālo un administratīvo funkciju izpildi.  
Izpildītāja darba grupu var veidot no vietējiem un/vai ārvalstu speciālistiem, un tajā 
jāiekļauj gan īstermiņa, gan ilgtermiņa speciālisti. 
Izpildītāja darba grupā ir jāiekļauj, kā minimums, šādi speciālisti: 
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Speciālists Darba pieredzes un kvalifikācijas prasības 

Galvenais 
būvuzraugs 

 

· 5 gadu profesionālā pieredze specialitātē; 
· Vismaz 3 gadu pieredze darbā ar FIDIC būvdarbu līgumu 

nosacījumiem kā inženiera vai inženiera vietniekam 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektā; 

· pēdējo trīs gadu laikā (2008, 2009, 2010) ir vadījis šādu 
būvdarbu būvuzraudzību vismaz (vismaz vienam no a. vai b. 
apakšpunktā noteiktajiem objektiem jābūt pabeigtam un 
nodotam ekspluatācijā): 

a. 2 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 
90 m3/h, 

b. ārējo ūdensapgādes tīklu (DN 100 mm) ar kopējo 
garumu vismaz 15 km, 

c. ārējo kanalizācijas tīklu (DN 200 mm) ar kopējo garumu 
vismaz 15 km, 

· derīgs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu būvuzraudzībā; 
·  derīgs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 

būvmontāžas darbu būvuzraudzības sertifikāts.  
 

Vietas būvuzraugs/i · vismaz 5 gadu darba pieredze ūdenssaimniecības 
inženierbūvju jomā; 

· vismaz 5 gadu pieredze būvuzraudzībā saskaņā ar LR 
normatīvajiem aktiem; 

· pēdējo trīs gadu laikā (2008g., 2009g., 2010.g.) ir uzraudzījis 
vismaz šādus pabeigtus  būvdarbus:  

a. 2 kanalizācijas sūkņu stacijas ar jaudu ne mazāku kā 
90 m3/h, 

b. ārējo ūdensapgādes tīklu (DN 100 mm) ar kopējo 
garumu vismaz 15 km, 

c. ārējo kanalizācijas tīklu (DN 200 mm) ar kopējo garumu 
vismaz 15 km, 

· derīgs ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas 
darbu būvuzraudzības sertifikāts; 

Ielu un ceļu būvdarbu 
būvuzraugs 

· derīgs būvprakses sertifikāts ielu vai ceļu būvdarbu 
būvuzraudzībā; 

· vismaz 5 gadu profesionālā pieredze specialitātē. 

Eletroinženieris · derīgs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā vai 
būvdarbu būvuzraudzībā; 

· vismaz 3 gadu profesionālā pieredze specialitātē. 

Finanšu speciālists · vismaz 3 gadu profesionālā pieredze specialitātē; 
· vismaz 2 gadu pieredze projektu finanšu vadībā; 
· darba pieredze būvdarbu līgumu, kas noslēgti saskaņā ar 

FIDIC Līguma nosacījumiem, finanšu vadībā. 
 

Citi speciālisti tiks piesaistīti tikai kā īstermiņa speciālisti nepieciešamības gadījumā.  
Piedāvātās speciālistu kandidatūras norādāmas pie attiecīgajām speciālistu 
pozīcijām, skaidri norādot arī paredzamo katra speciālista laika ieguldījumu.  
 
 

 
6.3. Citi resursi 

Izpildītājam jānodrošina, lai viņa ekspertiem būtu darbam nepieciešamais aprīkojums, 
kā arī palīgpersonāla nodrošinājums. It īpaši viņam ir jānodrošina, ka ir pietiekams 
ekspertu galveno pienākumu veikšanai nepieciešamais administratīvais un 
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sekretariāta pakalpojumu nodrošinājums. Tāpat Izpildītājam jānodrošina 
nepieciešamie finanšu līdzekļi, šī Līguma aktivitāšu un tā darbinieku regulārai un 
savlaicīgai darba algu samaksai. 
Izpildītāja Ekspertu samaksas likmēs jāiekļauj transporta, personāla uzturēšanās 
izdevumi, kā arī ārvalstu ekspertu braucienu no/uz pastāvīgās dzīves vietas izdevumi. 
Tāpat Izpildītājs ir atbildīgs par savu aktivitāšu izmaksām, tādām kā tulka 
nodrošināšana, komunikācija vai sadarbība ar atbildīgajām institūcijām. 
Izpildītājs nodrošina sekretāra pakalpojumus Līguma perioda laikā tikai attiecībā uz 
pakalpojumiem, kas norādīti Tehniskajās specifikācijās. Izpildītājs nodrošina arī 
pilnīgu sadarbību ar Pasūtītāju un Uzņēmēju(-iem). Izpildītājam jānodrošina 
pakalpojumi un jāuztur dokumentācija latviešu valodā. 
 
Biroja telpas un aprīkojumu objektā nodrošina Uzņēmējs. 

 
6.4. Galveno speciālistu laika ieguldījums (cilvēkdienas) 

Personāla sastāvs Cilvēkdienu ieguldījums 

Galvenie eksperti   

Galvenais būvuzraugs 88 

1 vietas būvuzraugs  

2 vietas būvuzraugs 

180 

180 

Elektro inženieris 8 

Ielu un ceļu būvdarbu būvuzraugs 40 

Finanšu speciālists 30 

Īstermiņa eksperti (jurists, sekretārs, ģeologs u.c.) 50 

 
Tehniskā piedāvājuma sadaļā „Laika grafiks” pretendentiem detalizēti jānorāda 
plānotais uzraudzības darba grupas sastāvs, speciālistu laika ieguldījums un 
pienākumi. 
Pārējo ekspertu darbu plāno Pretendents pēc saviem ieskatiem. 
 
Gatavojot piedāvājumu, pretendentiem, obligāti jāievēro iepriekšminētais 
nepieciešamais galveno speciālistu cilvēkdienu ieguldījums. 
 
Izpildītāja samaksas likmes un līguma budžets 
Izpildītāja samaksas likmēs būs ietvertas visas izmaksu pozīcijas, kas nepieciešamas 
šajā Tehniskajā specifikācijā noteikto uzdevumu izpildei. 
Visas izmaksas uzrādāmas atbilstoši budžeta sadalījumam, ietverot visus LR 
maksājamos nodokļus un nodevas. 
 
Aprīkojuma iepirkumi  
Šī Tehniskās uzraudzības līguma ietvaros nav paredzēti aprīkojuma iepirkumi 
projekta vajadzībām. 

 
 
 
 
 
7. Ziņojumi 

Līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un jāiesniedz šādas atskaites un ziņojumi: 
Tehniskā uzraudzība 

1) Sākuma ziņojums 
2) Standarta atskaites; 
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3) Mēneša progresa ziņojumi; 
4) Pusgada progresa ziņojumi; 
5) Kopsavilkuma ziņojumi; 
6) Noslēguma ziņojums. 

 
1) Sākuma ziņojums 
Sākuma ziņojumā iekļaujama informācija par sākuma stadijā īstenotajām aktivitātēm, 
aktualizēta izpildes programma, Izpildītāja gatavojamo atskaišu veidlapas, inženiera 
maksājuma sertifikāta veidlapa, informācija par konstatētajām problēmām projektā un 
līguma izpildē, ja tādas ir, kā arī, ja nepieciešams, aktualizēta informācijas un 
dokumentu aprites shēma. 
2) Standarta atskaites 
Iespēju robežās maksimāli izmantojamas standarta atskaišu formas. Atskaišu formas 
izstrādājamas atbilstoši tam paredzētajam nolūkam un to saturs ir jāsaskaņo ar 
Pasūtītāju. 
Būvdarbu līgumu ieviešanas stadijā (laika posmā no būvdarbu līgumu parakstīšanas 
līdz izbūvēto objektu nodošanai ekspluatācijā) Izpildītājam ir jāsagatavo un/vai 
jāpārbauda: 
· Iknedēļas Būvuzņēmēja darbaspēka atskaite 
· Iknedēļas Būvuzņēmēja iekārtu atskaite 
· Materiālu saraksts 
· Instrukcijas būvobjektā 
· Izmaiņu rīkojumi 
· Būvobjekta sanāksmju protokoli 
· Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli 
· Ikmēneša progresa sanāksmju protokoli 
· Iknedēļas inženiera darbaspēka stundu atskaite 
· Latvijas likumdošanā noteikti būvdarbu dokumentu, tai skaitā būvdarbu žurnāls, 

slēpto darbu akti u.c.  
3) Mēneša progresa ziņojumi 
Ikmēneša progresa ziņojumiem par projekta vadības pakalpojumiem, kā minimums, ir 
jāietver informācija par projekta progresu, analīze par plānoto un faktiski realizēto 
apjomu, konstatētās problēmas, kā arī veicamās aktivitātes iespējamo kavējumu, kā 
arī tehnisko un/vai finanšu noviržu novēršanai. Kā arī 
· Kopsavilkums par sasniegtajiem rezultātiem, t.i., sagatavotajiem dokumentiem 

un īstenotajām aktivitātēm, norādot izmantotos resursus; 
· Aktualizētas līguma izpildes programmas, norādot konkrētus īstermiņa 

uzdevumus, katra uzdevuma izpildei paredzētos resursus un plānotos rezultātus; 
· Projekta finanšu izpilde; 

Par sniegtajiem būvuzraudzības pakalpojumiem ir skaidri un precīzi jāraksturo 
būvdarbu fizisko un finansiālo procesu un, kā minimums, jāietver: 

· Būvdarbu būvuzņēmēja iepriekšējā mēnesī paveikto darbu progress (fiziskā 
izpilde un finanšu izpilde); 

· Kopsavilkums par Būvdarbu būvuzņēmēja darbaspēku būvobjektos, 
būvlaukumos; 

· Kopsavilkums par Būvdarbu būvuzņēmēja iekārtām būvobjektos, būvlaukumos; 
· Kopsavilkums par Būvdarbu būvuzņēmēja celtniecības materiāliem būvobjektos, 

būvlaukumos; 
· Nākošajā mēnesī paredzēto darbu apraksts; 
· Akti par maksājumiem, kas apstiprināti un izmaksāti līdz šim brīdim ārvalstu un 

vietējās valūtās, iekaitot apstiprinātus Izmaiņu rīkojumus, izmaiņas, utml.; 
· Izsniegtās Instrukcijas būvobjektā, būvlaukumā un saņemtie apstiprinājumi; 
· Izsniegtie Izmaiņu rīkojumi un saņemtie apstiprinājumi; 
· Notikušās sanāksmes, apmeklētība, iesniegtās prasības, pieņemtie lēmumi; 
· Trūkstošie Pasūtītāja apstiprinājumi; 
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· Būvdarbu būvuzņēmēja pretenzijas vai strīdus jautājumi - kavējumi, finanses, 
citi; 

· Problēmas, kas radušās būvobjektos/būvlaukumos, attiecīgā objektīvā analīze 
un ieteicamie risinājumi; 

· Ieteikumi, kā tikt galā ar neparedzētiem apstākļiem, kuri varētu ietekmēt darbu 
izpildi vai kvalitāti; 

· Kopsavilkums par notikušajiem negadījumiem un avārijas situācijām; 
· Drošības uzlabošanas un riska mazināšanas plāns. 
· Ikmēneša progresa ziņojumiem par palīdzību līguma administrācijā un projekta 

vadībā, kā minimums, jāietver: 
· Kopsavilkums par sasniegtajiem rezultātiem, t.i., sagatavotajiem dokumentiem 

un īstenotajām aktivitātēm, norādot izmantotos resursus; 
· Aktualizētas līguma izpildes programmas, norādot konkrētus īstermiņa 

uzdevumus, katra uzdevuma izpildei paredzētos resursus un plānotos rezultātus; 
· Projekta finanšu izpilde; 
· Ziņošana par jebkādiem ar Projektu saistītiem jautājumiem; 
· Konstatētās problēmas un ieteicamie risinājumi. 
4) Pusgada progresa ziņojumi 
Pusgada progresa ziņojumos ir jāiekļauj Ikmēneša progresa ziņojumu kopsavilkums, 
pārskats par Projekta (būvdarbu līgumu) fizisko un finansiālo progresu, problēmu, ja 
tādas ir, apraksts un ieteikumi to risinājumam. Pusgada ziņojumos jāatspoguļo visi 
Izpildītāja īstenotie pasākumi, jo pamatojoties uz pusgada ziņojumiem, sagatavojami 
attiecīgi starpmaksājuma pieprasījumi (par sešu mēnešu izpildes periodu). Turklāt, 
pamatojoties uz pusgada ziņojumos iekļauto informāciju, izvērtē Izpildītāja līguma 
izpildi iepriekšējā pusgada periodā. 
5) Kopsavilkuma ziņojums 
Kopsavilkuma ziņojumā jāietver: 
· Vispusīga atskaite par aktivitātēm Līguma laikā, t.sk., jebkādas novirzes no 

sākotnējās līguma programmas un to pamatojums; 
· Izpildīto darbu uzskaitījums kopā ar saistītajām izmaksām; 
· Informācija par jebkādiem papildinājumiem, izmaiņām vai izlaidumiem; 
· Visu būvobjektos/būvlaukumos un ārpus būvobjektiem/būvlaukumiem veikto 

testu rezultāti; 
· Apstiprinātas būvdarbu izpildshēmas (rasējumi) un objektu izpilddokumentācija; 
· Pieņemšanas – nodošanas beigu inspekcijas sertifikāti; 
· Nodošanas ekspluatācijā ziņojumi; 
· Ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas; 
· Pieņemšanas – nodošanas sertifikāts; 
· Garantijas perioda sertifikāts. 
6) Noslēguma ziņojums 
Noslēguma ziņojumā jāietver: 
· Projekta un Līguma rezultātu apkopojums; 
· Izpildītāja iesniegto ziņojumu / atskaišu apkopojums; 
· Resursu utilizācijas un finanšu pārskats; 
· Salīdzinājums starp līgumā sākotnēji noteiktajiem un realizētajiem 

pakalpojumiem / izmaksām. 
 

7.2. Palīdzība līguma administrācijā un projekta vadībā 
7.3. Ziņojumu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība 

Ziņojums Iesniegšanas 
biežums 

Iesniegšanas termiņš Kopijas un 
oriģināli 

Sākuma ziņojums vienu reizi 6 nedēļas pēc FIDIC 
līgumu parakstīšanas 

1 oriģināls 

1 kopija 
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Ziņojums Iesniegšanas 
biežums 

Iesniegšanas termiņš Kopijas un 
oriģināli 

1 CD kopija 

Izmaiņu rīkojumi pēc vajadzības Saskaņā ar pušu 
vienošanos 

1 oriģināls 

1 kopija 

Objektu plānošanas 
sanāksmju protokoli 

pēc vajadzības Nākamajā dienā pēc 
sanāksmes 

1 oriģināls 

1 kopija 

Iknedēļas tehnisko sanāksmju 
protokoli 

1 reizi nedēļā 

 

Nākamajā dienā pēc 
sanāksmes 

1 oriģināls 

Mēneša sanāksmju protokoli  1 reizi mēnesī Ne vēlāk kā 3 dienu laikā 
pēc sanāksmes 

1 oriģināls 

Mēneša progresa ziņojums 1 reizi mēnesī Līdz nākamā mēneša 
10.datumam 

1 oriģināls 

1 kopija 

1 CD kopija 

Pusgada progresa ziņojums 1 reizi 6 
mēnešos 

Līdz nākamā mēneša 
10.datumam 

1 oriģināls 

1 kopija 

1 CD kopija 

Kopsavilkuma ziņojums 1 reizi ceturksnī Līdz nākamā mēneša 
10.datumam 

1 oriģināls 

1 kopija 

1 CD kopija 

Noslēguma ziņojums 1 reizi 14 dienu laikā no 
būvuzraudzības līguma 
izpildes termiņa beigām 

1 oriģināls 

1 kopija 

1 CD kopija 

 
Ziņojumus apstiprina Pasūtītājs. 
Projekta noslēguma ziņojums iesniedzams kopā ar noslēguma maksājuma pieprasījumu un 
audita sertifikātu. 
 
8. Monitorings un novērtēšana 
8.1. Kritēriji 

Lai novērtētu būvuzraudzības gaitu, tiks izmantoti sekojoši kritēriji: 
· Faktiskā izpilde salīdzinājumā ar darbu grafiku; 
· Izmaksu atbilstība. 
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