
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA   
„Būvuzraudzības veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „ Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” realizācijas ietvaros” 

 

1. Tehniskā uzdevuma priekšmets   

1.1. Būvuzraudzības veikšana ES KF līdzfinansētā projekta „ Maģistrālo siltumtīklu pārbūve 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar 

atzarojumiem, Daugavpilī” darbi tiek īstenoti 4.3.1. „Veicināt energoefektivitāti un 

vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2.kārta” projekta realizācijas 

ietvaros CFLA darbības programma Nr.4.3.1. “Izaugsme un nodarbinātībā”. 

Būvdarbu iepirkuma identifikācijas numurs: DS 2020/4 KF 

 

1.2. Darba apjoms:  

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu būvuzraudzība atbilstoši pienākumiem, saskaņā ar 

Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, Tehnisko projektu un šo Tehnisko 

specifikāciju prasībām šādiem būvdarbu līgumiem: 

Projekta posms 
Projekta posma 

fiziskie rādītāji 

(Ø mm) 

Vienība Daudzums 

A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) 

līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-

46) ar atzarojumiem  

 

 

 

 

2 x Ø 324/500 

2 x Ø 273/450 

2 x Ø 219/355 

2 x Ø 168/280 

2 x Ø 139/250 

2 x Ø 114/225 

2 x Ø 60/140 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

991,00 

133,00 

193,00 

116,00 

187,00 

140,00 

5,00 

Kopā: 1765,00 

1.3. 1. Paredzētais līguma darbības termiņš ~ 8 mēneši (pabeigt siltumtrases montāžas 

darbus un pieslēgt patērētājiem siltumnesēju līdz 2020.gada 28.augustam, pabeigt 

Būvdarbus līdz 2020.gada 1.novembrim, saskaņot Būvdarbu izpilddokumentāciju ar 

Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu ne vēlāk kā līdz 2020.gada 1.decembrim); 

1.4. Būvuzraudzības veikšanas piedāvājuma cenai jābūt galīgai, tā netiks grozīta arī gadījumā 

ja būvdarbu veicējs/veicēji nodos objektu ekspluatācijā vēlāk par noteikto termiņu.  

2. Speciālie nosacījumi 

2.1. Būvuzrauga darba uzdevums:  

2.1.1. Iesniegt Pasūtītājam nepieciešamos dokumentus (saistību raksts, būvprakses 

sertifikāta kopija u.c.) būvatļaujas saņemšanai; 

2.1.2. Veikt objekta būvniecības būvuzraudzību atbilstoši Būvniecības likuma, LR MK 

19.08.2014. noteikumu Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" un citu saistošo 

normatīvo aktu prasībām. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, 

Būvuzrauga klātbūtne ir obligāta. 

2.1.3.Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši 

noslēgtajam līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras noteikumu prasībām: 

2.1.3.1. kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, 

saskaņotam un apstiprinātam projektam, Latvijas Republikas 

normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

2.1.3.2. novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības 

radušās, sniegt Pasūtītājam argumentētus izskaidrojumus un atbildes; 

2.1.3.3. izskatīt būvdarbu Izpildītāja iesniegtos paziņojumus par: 



- atšķirībām starp tehnisko projektu un reālajiem apstākļiem; 

- datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laika, atšķirībām no 

Līguma dokumentiem; 

- Līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām un sagatavot lēmumu 

projektu par turpmāko rīcību. 

2.1.3.4.katru mēnesi izvērtēt būvdarbu Izpildītāja veikto darbu izpildes atbilstību 

būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, citām būvdarbu uzdevumā 

noteiktajām prasībām un to iesniegt pasūtītajam; 

2.1.3.5.veikt būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt būvdarbu 

Izpildītāja sagatavotos aktus par būvdarbu izpildi un tos akceptēt; 

2.1.4.Nodrošināt dokumentācijas, kuru saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem objekta nodošanai ekspluatācijā ir jānodrošina Pasūtītājam, un objekta 

inženiertehnisko iekārtu un aprīkojuma ekspluatācijas komplektu sagatavošanu. 

2.1.5.Darba pienākumi detalizēti ir atrunāti līguma projektā.  

2.2. 

Prasības būvuzraugam   

2.2.1. Juridiskai personai Būvkomersanta reģistrācijas apliecība*; 

2.2.2. Būvprakses sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu 

vadīšanai un būvuzraudzībai*;  

2.2.3. Informācija par Pretendenta pēdējo 5 (piecu) gadu laikā veikto maģistrālo 

siltumtīklu rekonstrukcijas un būvniecības inženiertehnisko būvuzraudzību (pielikums 

Nr.1). 

2.2.4. Vismaz 2 (divas) atsauksmes no objekta Pasūtītāja par Pretendenta pēdējo 5 

(piecu) gadu laikā veikto siltumtīklu rekonstrukcijas un/vai būvniecības 

inženiertehnisko būvuzraudzību ar kopējo pakalpojuma apjomu ne mazāku par 1500m 

divcauruļu izpildījumā katrā no atsauksmēm. 

 
*Citu valstu Pretendentiem – attiecīgas licences vai cita dokumenta kopijas, ja attiecīgās valsts, kurā 

reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādus paredz. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt 

spēkā esošiem. 

3. Citi nosacījumi 

3.1.  

Būvuzraugs: 

3.1.1. kā fiziska persona uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nedrīkst atrasties darba 

tiesiskās attiecībās ar piedāvājumu iesniegušo Pretendentu, kas tiek atzīts par uzvarētāju 

iepirkumā „ Būvdarbu veikšana ES KF līdzfinansētā projekta būvprojekta “Maģistrālo 

siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku ielas 

krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” (ID Nr. DS/2020/4 KF). 

3.1.2. nav tiesīgs slēgt līgumu dotajā iepirkumā, ja kā juridiska persona ir piedalījies kā 

Pretendents iepirkumā „„ Būvdarbu veikšana ES KF līdzfinansētā projekta būvprojekta 

“Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-29) līdz Jātnieku 

ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” (ID Nr. DS/2020/4 KF) un 

ieguvis līguma slēgšanas tiesības. 

3.1.3. kā fiziska vai juridiska persona nedrīkst atrasties darba tiesiskās attiecībās ar 

tehnisko projektu “Maģistrālo siltumtīklu pārbūve A.Pumpura ielā no Višķu ielas (9K-

29) līdz Jātnieku ielas krustojumam (9K-46) ar atzarojumiem, Daugavpilī” 

izstrādātājiem un/vai projekta realizācijas autoruzraudzības veicējiem. 
*Paraksta pretendenta paraksta tiesīgā persona vai pretendenta pilnvarotā persona 

 
Vārds, uzvārds, amats ____________________________________ 

 

Paraksts   ____________________________________ 

 

Datums   ____________________________________ 

 

 



 

Pielikums Nr.1 

 

 

Pretendenta sniegto siltumtīklu būvniecības vai rekonstrukcijas būvuzraudzības 

pakalpojumu saraksts (pēdējo piecu gadu laikā) 

 

Nr. 

p.k. 

Objekta nosaukums un īss raksturojums, 

norādot raksturojošos lielumus (garums, 

diametri, realizācijas laiks) 

Būvuzraudzības 

izmaksas bez 

PVN (EUR) 

Pasūtītājs (nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 

adrese un kontaktpersona) 

1. <…> <…> <…> 

<..> <…> <…> <…> 

<..> <…> <…> <…> 

 
*Paraksta pretendenta persona ar pārstāvības tiesībām vai pretendenta pilnvarotā persona 

 

Vārds, uzvārds, amats ____________________________________ 

 

Paraksts   ____________________________________ 

 

Datums   _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


