
Skrundas novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – komisija) ir 
saņēmusi iesniegumu par atklāta konkursa Nr.SNP -2012-15/A9 nolikuma punktu 
4.2.7 ar sekojošiem jautājumiem: 
 

1)  Lūdzam sniegt skaidrojumu, vai tiešām pretendentam ir jāiegādājas 
profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana par minēto summu jau uz iepirkuma 
brīdi, lai gan dalība iepirkumā vēl negarantē pasūtījuma izpildes tiesību 
iegūšanu? 

2)  Vai šādai polisei tiešām būs jābūt spēkā arī būvdarbu garantijas periodā, 
šobrīd iepirkuma nolikumā plānotais būvdarbu izpildes termiņš norādīts 2013.-
2014. Gads (punkts 1.5.2.), bet par būvdarbu garantijas periodu nav 
informācijas? 

 
Atklāta konkursa Nr.SNP -2012-15/A9 nolikuma 4.2.7. punkts nosaka 

sekojošo: 
„Pretendentam jābūt profesionālās darbības obligātai civiltiesiskai apdrošināšanai ar 
limitu ne mazāku kā 200 000 LVL (divi simti tūkstoši latu) jeb 10% (desmit procentu) 
apmērā no plānotajām būvdarbu izmaksām. Polisei ir jābūt spēkā uz visu objekta 
būvniecības laiku un būvdarbu garantijas periodā.” 
 
Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem komisija paskaidro sekojošo: 

1) Nolikuma 4.2.7. punkts nenosaka, ka Pretendentam jāiesniedz profesionālās 
darbības obligāto civiltiesisko apdrošināšanas polise, bet gan to, ka šādai 
polisei būs jābūt, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts 
iepirkuma līgums. 
Šāda Pasūtītāja prasība izriet no 25.06.2003. MK noteikumu Nr. 342 
"Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN-304-03 "Būvdarbu 
autoruzraudzības noteikumi" IV nodaļas 16. punkta regulējuma, proti,  
būvniecības dalībnieks, t.i. būvprojekta izstrādātājs un būvdarbu veikšanas 
laikā autoruzraugs ir atbildīgs par pasūtītājam un būvuzņēmējam nodarītajiem 
zaudējumiem kas radušies  autoruzrauga bezdarbības vai vainas dēļ. 
Vadoties no augstāk minētā un no tā, ka jebkura nepilnība būvprojektā un/vai 
nekvalitatīva autoruzraudzības veikšana var radīt papildus zaudējumus 
(neparedzētas Pasūtītāja izmaksas), un to, ka papildus darbu veikšana Eiropas 
Savienības līdzfinansētos projektos netiek atbalstīta un tā būs jāsedz no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem, pasūtītājs uzskata par nepieciešamu, lai 
Pretendentam tiktu  veikta profesionālās darbības obligātā civiltiesiskā 
apdrošināšana nolikuma noteiktajā limitā.  
Līdz ar to savā piedāvājumā Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pie 
līguma noslēgšanas Pasūtītājam tiks iesniegta  profesionālās darbības obligātā 
civiltiesiskā apdrošināšana 10% apmērā no būvuzņēmēja būvdarbu līgumā 
noteiktām būvdarbu izmaksām, bet ne mazāku par 200 000 LVL. 
 

2) Pirmajā punktā minētajai profesionālās darbības obligātās civiltiesiskās 
apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā arī būvdarbu garantijas periodā, kura 
minimālais termiņš būs 24 mēneši no ekspluatācijā nodošanas brīža atbilstoši 
MK noteikumu Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" 
prasībām. 

 



Jautājumi: 

1)  Vai topogrāfiskais plāns ir jāmēra un jāsaskaņo atkārtoti visai projektējamai 
zonai, vai arī Izpildītājs no Pasūtītāja puses tiks nodrošināts ar nepieciešamo 
topogrāfisko uzmērījumu? 

2)  Ģeotehniskā izpēte skiču projektam ir veikta tikai atsevišķos posmos un 
urbumu savstarpējais attālums ir ~580-630 m. Vai tehniskā projekta stadijai ir 
atļauts izmantot esošās ģeotehniskās izpētes 4 urbumu datus un vai papildus 
ģeotehniskā izpēte Izpildītājam ir jāveic atbilstoši pastāvošajiem MK 
noteikumiem Nr.168 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 
„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”), kas definē, ka ģeotehnisko izstrādņu 
attālumam starp urbumiem ir jābūt 100-300 m un 2-5 m dziļumā, kā arī 
attīrīšanas iekārtu izbūves vietās izstrādnēm ir jābūt 6-10 m dziļumā? 

3) Vai Izpildītājam tiks nodoti visi izstrādātā skiču projekta materiāli .dwg un 
.dgn formātos un, ja netiks nodoti, vai tas neveicina nevienlīdzīgu konkurenci, 
īsā projekta izstrādāšanas termiņa dēļ, jo iepirkuma nolikums neliedz 
piedalīties arī skiču projekta izstrādātājam (ja tas var izpildīt kvalifikācijas 
prasības)? 

 
Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem komisija paskaidro sekojošo: 

1)  Pēc Iepirkuma līguma slēgšanas Izpildītājs no Pasūtītāja puses tiks 
nodrošināts ar nepieciešamo topogrāfisko uzmērījumu (2011. gadā saskaņotu 
planšeti papīra un digitālā formātā). Pamatojoties uz Izstrādātāja precīziem 
norādījumiem par nepieciešamo uzmērījumu apjomu (rakstiskā (e- pasta, faksa 
vai dokumenta papīra veidā) un/vai grafiskā (uzmērījuma robežu atzīmēm 
plānā)veidā), papildus topogrāfiskos uzmērījumu veikšanu Pasūtītājs 
nodrošinās par saviem līdzekļiem.  

2) Izpildītājam ir atļauts izmantot esošās ģeotehniskās izpētes urbumu datus, bet 
papildus ģeotehniskā izpēte Izpildītājam ir jāveic atbilstoši pastāvošajiem MK 
noteikumiem Nr.168 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 
„Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”). Pamatojoties uz atklāta konkursa 
Nr.SNP-2012-15/A9 nolikuma pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām, 
Izpildītājam ģeotehniskā izpēte būs jāveic par saviem līdzekļiem. Tādēļ 
Pretendentam piedāvājuma cenā ir jāiekļauj izmaksas norādītās izpētes 
veikšanai. 

3) Izstrādātā skiču projekta materiāli tiks nodoti Izpildītājam dwg formātā. 
 

Jautājumi: 

1)  Projekta risinājumos uzrādīti 5 lietus kanalizācijas izvadi gan esošos grāvjos, 
gan Ventā, gan no jauna izrokamā grāvī. No viena lietus kanalizācijas 
kolektora attīrītu ūdeni paredzēts ievadīt Ventā, no otra jaunizveidojamā grāvī, 
trases sākumā (tiek veidots nostādināšanas baseins), bez tālākas noteces 
(projekta risinājumi ~Pk 1+00), bet 3 noteces vietas ārpus ceļa risinājumiem ir 
bez attīrīšanas ietaisēm. Vari arī šiem 3 izvadiem ir jāparedz attīrīšanas 
ietaises? 

2)  Ņemot vērā, ka nav uzrādīts topogrāfiskais uzmērījums (ārpus ceļa darbu 
zonas, kur tiek paredzēti lietus kanalizācijas tīkli), lūdzam precizēt vai šos 
izvadus, kolektorus un grāvjus ir iespējams izbūvēt, nodrošinot pašteces 



kanalizācijas darbību vai arī grāvjus ir iespējams izbūvēt, nodrošinot pašteces 
kanalizācijas darbību vai arī nepieciešams izbūvēt lietus kanalizācijas sūkņu 
stacijas, lai lietus ūdeni būtu iespējams novadīt uz projektā minētajiem 
grāvjiem? 

3) Ņemot vērā, ka lietus kanalizācijas izbūves darbi (izvadi, kolektori, grāvji un 
to tīrīšana) tiek paredzēti pa privātīpašnieku zemēm (~PK 6+35; 13+95; 
16+60- Raiņa iela), lūdzu sniegt informāciju vai pašvaldība, vai skiču projekta 
autors ir veicis saskaņošanas darbus ar skarto zemju īpašniekiem? Ja 
saskaņošanas darbi nav veikti, tad privātīpašnieki var neatbalstīt būvniecības 
ieceri, nesaskaņot risinājumus (izvēlētais projektētājs nevar ietekmēt 
saskaņošanas procesu), un līdz ar to, lietus kanalizācijas novadīšanas sistēmas 
skiču projekta risinājumi būs nederīgi. Būs jāizvēlas kardināli pretēja lietus 
kanalizācijas novadīšanas sistēma, kas sarežģīs būvniecību un būtiski 
sadārdzinās būvniecības darbus. 

 
Atbildot uz uzdotajiem jautājumiem komisija paskaidro sekojošo: 
 

1) Lietus ūdens kanalizācijas sistēma jāprojektē ievērojot LBN 223-99 
„Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. Lietus ūdens kanalizācijas notekūdeņu 
attīrīšanas nepieciešamību nosaka šī paša būvnormatīva 2.3. punkts 
„Apdzīvoto vietu un ražošanas uzņēmumu teritoriju virszemes noteces ūdeņu 
kanalizācijas shēma un attīrīšana”. 

2) Pasūtītājam, kurš nav tik kompetents ceļu un inženierkomunikāciju tīklu 
projektēšanā (pašvaldībā esošiem speciālistiem nav sertifikāti ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu, kā arī ceļu projektēšanā) nav pienākums sniegt prasītos 
konkrētos risinājumus. Tie projektēšanas laikā būs jāizstrādā projektētājam, 
kurš piesaistījis kompetentus speciālistus ar sertifikātiem attiecīgajās jomās un 
kuri var piedāvāt tehniski un ekonomiski pamatotus lietus ūdens kanalizācijas 
tīklu izbūves risinājumus. Pēc Iepirkuma līguma slēgšanas Izpildītājs no 
Pasūtītāja puses tiks nodrošināts ar nepieciešamo topogrāfisko uzmērījumu 
(2011. gadā saskaņotu planšeti papīra un digitālā formātā). Pamatojoties uz 
Izstrādātāja precīziem norādījumiem par nepieciešamo uzmērījumu apjomu 
(rakstiskā (e- pasta, faksa vai dokumenta papīra veidā) un/vai grafiskā 
(uzmērījuma robežu atzīmēm plānā)veidā), papildus topogrāfiskos 
uzmērījumu veikšanu Pasūtītājs nodrošinās par saviem līdzekļiem. 

3) Pamatojoties uz iepirkuma 5. pielikuma „ Tehniskās specifikācija” 9. punktu 
un 8. pielikumu „Darbu izpildes laika grafiks”, Pretendentam savā 
piedāvājumā jāievērtē termiņš un izmaksas Tehniskā projekta saskaņošanai ar 
zemju īpašniekiem. Ņemot vērā to, ka Būvprojekta izstrādes un būvniecības 
darbi tiek finansēti no Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļiem, Iepirkuma 
uzvarētājam būs nepieciešams izstrādāt tādus ceļa un ielu rekonstrukcijas un 
ārējo inženierkomunikāciju tīklu izbūves risinājumus, kuri pēc iespējas mazāk 
skartu privātīpašumu teritorijas. Nolikumā ietvertajā Skiču projektā doti 
principiālie risinājumi bez detalizācijas un tos var mainīt uz tehniski 
kvalitatīvākiem, ekonomiski un juridiski pamatotākiem risinājumiem 

 


