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3.2.2. Pretendenta rīcībā ir sertificēts restaurācijas / konservācijas darbu būvuzraugs, 
kurš kā atbildīgais būvuzraugs iepriekšējos 5 (piecos) gados līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai ir uzraudzījis vismaz 2 (divas) mūra ēkas ar valsts vai vietējās 
nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu (Latvijā vai ārvalstī) pārbūves darbus. Būves ir 
pabeigtas un nodotas ekspluatācijā. 
3.2.3. Pretendenta piedāvātajam būvuzraugam ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts 
attiecīgās jomas būvdarbu būvuzraudzībā, tam ir darba tiesiskās attiecības ar pretendentu 
vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai viņš ir parakstījis apliecinājumu par dalību 
līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības. 
3.2.4. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja šīs personas sniegs 
pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas, ja tas ir nepieciešams 
konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā 
gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, 
iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu 
pretendenta rīcībā.  
3.2.5. Pretendenta norādītie apakšuzņēmējs/-i apliecina savu piedalīšanos līguma 
izpildē. 
 

5. Pakalpojuma sniegšanas laiks – plānotais laiks būvuzraudzībai ir 18  (astoņpadsmit) 
mēneši, ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. (ar tehnoloģisko pārtraukumu ziemā, darbu 
veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ). 
 

6. Piedāvājuma izvēles kritērijs – cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums ar 
zemāko cenu. 
 

7. Piedāvājuma noformēšana un iesniegšana: 
7.1. Pretendentam jāiesniedz: 

7.1.1. Pretendenta pieteikums (2. pielikums); 
7.1.2. Apliecinājums par pretendentu un tā piesaistīto speciālistu pieredzi (3.pielikums) 
7.1.3. Finanšu piedāvājums (4.pielikums) 
 

7.2. Piedāvājuma cena un valūta 
Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu bez PVN un 
PVN summu. 
Piedāvājuma cenā jāiekļauj: 
• būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem; 
• būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana; 
• citi izdevumi, ja tādi paredzami, kas saistīti ar noteikumos noteiktā darba 
uzdevuma kvalitatīvu izpildi; 
• visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi. 
 

7.3. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2018. gada 18. aprīlim 
plkst.12:00, sūtot to ieskenētā veidā uz e-pastu anda.mikala@koknese.lv (var sūtīt arī pa 
pastu vai iesniegt personīgi Kokneses novada domē, Melioratoru ielā 1, Koknesē, 
11.kabinetā līdz iepriekšminētajam termiņam). 

7.4. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa 
beigām.  
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7.5. Piedāvājumam jāatbilst šajā instrukcijā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām 
prasībām; 

7.6. Piedāvājumā jānorāda piedāvātā cena euro. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma 
sniegšanu saistītie izdevumi, t.sk. transporta izdevumi, nodokļi u.c.  

8. Līguma slēgšana un  apmaksas kārtība: 
8.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu līgumu, pamatojoties uz Pretendenta 

piedāvājumu. 
8.2. Norēķini tiek veikti reizi mēnesī atkarībā no paveiktā būvdarbu apjoma Objektā un 

saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to 
saņemšanas. 

8.3. Galīgā samaksa tiek veikta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu pieņemšanas 
akta parakstīšanas un gala rēķina saņemšanas. 
9. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana: 

9.1. Līguma slēgšanai tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāko cenu un tehniskais piedāvājums 
(tiks ņemta vērā kopējā finanšu piedāvājuma norādītā cena EUR ar PVN). 

9.2. Ja diviem pretendentiem piedāvātā cena ir vienāda, Pasūtītājs izvēlēsies pretendentu ar 
lielāku pieredzi. 

9.3. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst šai instrukcijai un Tehniskajai specifikācijai, 
Pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts.  
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1.pielikums 

 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 
Būvuzraudzības pakalpojumi „Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” 

konservācijas darbiem un labiekārtošanas darbiem” 
Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 

ietvaros,  Nr. KND/TI/2018/26 
 

1. Veicamie būvuzraudzības darbi saskaņā ar: 
1.1. SIA „Arhitektoniskās izpētes grupas” ,Arhitekta Artūra Lapiņa izstrādāto būvprojektu:  

1.1.1. Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas 
darbi; 

1.1.2. Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbu un labiekārtošanas 
darbu būvprojekts sadalīts 8 kārtās (3. kārtas darbi - sadalīti četrās kārtu daļās). 1.kārtas 
“Mūra sienu galu “G” (sienai A) – darbi veikti 2017.gadā. 

2.  Piedāvājuma jāiekļauj: 
2.1. 1.kārtas darbu uzraudzību –“A” (sienai G) fasādes konstrukciju konservācijas darbi. 
2.2. 2.kārtas darbu uzraudzību – “Mūra sienu galu “B” (sienai G) un “C” (sienai A) fasādes 

konstrukciju konservācijas darbi. 
2.3. 3.kārtas darbu uzraudzību – 3a daļa           

a) Sienas “G” ziemeļu fasādes konservācija, rasējumi AR3-01, AR3-02, 
b) Pagalma labiekārtošanas darbi, rasējumi AR 1-01; AR4-01, 
c) Ziemeļaustrumu stūra telpas platforma, rasējumi AR6-01, AR6-03, BK6-01, BK6-02, BK6-
03, 
d) Sienu «I» un «ZA» konservācija platformas vajadzībām (bijušās mūra velves balsta vietas 
nostiprināšana platformas koka konstrukciju balstīšanai), 
e) Marga Priekšpils dienvidaustrumu malā, rasējumi AR6-10; AR6-11; BK6-11. 

2.4. 4. kārtas darbu uzraudzību – “Mūra sienas “G” dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas 
darbi” (pagalma puse). 

3. Ar būvprojektiem, var iepazīties: 
2.1. elektroniskā veidā Pasūtītāja mājas lapas www.koknese.lv sadaļā “Pašvaldība/Iepirkumi/ Valsts 
kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbi un labiekārtošanas darbi”;  

2.2. drukas versijā pie kontaktpersonas (Koknese, Melioratora ielā 1, otrajā stāvā, 11.kab.) darba 
dienās (08.00-13.00 un 14.00-17.00, piektdienās 08.00-15.00), iepriekš saskaņojot ar Andu Mikālu 
(tālr. 27097953). 

3. Būvuzraudzības darbu izpildes termiņš: 
3.1. būvuzraudzība jāveic būvdarbu laikā līdz objekta (būves) pieņemšanai ekspluatācijā. Nodošana 

ekspluatācijā tiks veikta atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku 
būvnoteikumi”; 

3.2. plānotais laiks būvuzraudzībai ir 18  (astoņpadsmit) mēneši, ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu. 
(ar tehnoloģisko pārtraukumu ziemā, darbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ). 

3.3. būvuzraudzība piedalās defektu aktu sastādīšanā, ja tādi tiek konstatēti būvdarbu garantijas 
periodā (5 gadi no brīža, kad objekts tiek nodots ekspluatācijā).  

4. Būvuzraudzības mērķis ir nodrošināt Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā 
arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no būvprojektiem, būvniecību reglamentējošo 



 

5 
 

normatīvo aktu pārkāpumus, atkāpes no būvprojektā un darbu veikšanas projektā noteiktajām un 
citām darbu veikšanas tehnoloģijām. 

5. Būvuzraudzību ir tiesīgs veikt tikai no būvdarbu veicēja un būvprojektu izstrādātājiem neatkarīgs 
būvkomersants; būvkomersanta piesaistītajiem būvuzraugiem nevar būt darba attiecības ar būvdarbu 
veicēju, būvprojektu izstrādātājiem vai būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam objektam. 

6. Būvuzraudzībai jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība - būvdarbu uzraudzība 
jāveic, kad vien norit būvdarbi, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās, kad nepieciešams. 

7. Būvuzraudzībai jānodrošina kvalificēts personāls būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības 
veikšanai. 

8. Uzņemoties būvuzraudzību, būvuzraugs paraksta saistību rakstu atbilstoši Ministru kabineta 
19.08.2014. noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 8.pielikumam. 

9. Būvuzrauga pienākumi: 
9.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu. Būvuzraudzības plānā iekļaujama 

informācija atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 
127.punktā noteiktajam. Būvuzraudzības plānu varēs iesniegt Pasūtītājam digitālā formātā; 

9.2. ne retāk kā divas reizes mēnesī organizēt un vadīt objektā būvniecības apspriedes (sanāksmes), 
veikt to protokolēšanu, sagatavot un apkopot būvniecības sapulču protokolus; 

9.3. pārstāvēt Pasūtītāju attiecībās ar būvprojekta izstrādātāju, būvnieku, visās valsts un pašvaldības 
iestādēs (būvvaldē, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā utt.), nodrošināt un 
vajadzības gadījumā pieaicināt nepieciešamos speciālistus, kārtot dokumentāciju Pasūtītāja vārdā ar 
Pasūtītāja akceptu, organizēt visas nepieciešamās sapulces; 

9.4. pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija; 
9.5. iepazīties ar Pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu 

veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu 
un izpildi; 

9.6. rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem atsevišķu būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā 
objekta realizācijai; 

9.7. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi; 
9.8. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektiem, darbu veikšanas projektam, 

kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem 
normatīvajiem aktiem; 

9.9. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī 
būvizstrādājumu atbilstību būvprojektiem, ja nepieciešams, iepriekš rakstiski vienojoties ar 
Pasūtītāju, organizēt nepieciešamās kvalitātes pārbaudes sertificētās laboratorijās, sagatavot 
atskaites un prezentēt testu rezultātus Pasūtītājam; 

9.10. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus; 
9.11. pārbaudīt objektu; 
9.12. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par objekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem 

un būvdarbu vadītāja prombūtni; 
9.13. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu 

pabeigšanu; 
9.14. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes 

amatpersonas pirmā uzaicinājuma; 
9.15. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā 

kontrolēt darbu izpildes kvalitāti; 
9.16. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektiem un normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām; 
9.17. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi; 
9.18. ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu 

pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojektiem; 
9.19. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas 

bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai 
eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju; 
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9.20. piedalīties būvdarbu nodošanā Pasūtītājam; 
9.21. parakstīt segto darbu, būvdarbu nodošanas u.c. aktus; 
9.22. informēt Pasūtītāju un būvvaldi, ja būves ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi; 
9.23. savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par būvniecības gaitā iespējamām problēmām un riskiem, 

sniedzot to iespējamos risinājumus; 
9.24. pārbaudīt un izvērtēt no būvuzņēmēja saņemtos veikto būvdarbu izpildes aktus, akceptējot 

tos vai pamatoti rakstveidā noraidot turpmāko 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža, un 
par savu lēmumu nekavējoties informēt Pasūtītāju; 

9.25.  kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm; 
9.26. izvērtēt papildus darbu izcenojuma atbilstību līgumam, ja papildus darbi ir izcenoti līguma 

ietvaros, vai tirgus cenām, ja tiek veikti papildus darbi, kas nav iekļauti līguma izcenojumā; 
9.27. pirms būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam un būvvaldei pārskatu par 

būvuzraudzības plānā norādīto pasākumu savlaicīgu izpildi un apliecinājumu, ka būve ir konservēta 
un labiekārtota atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem, kā arī nodod 
Pasūtītājam visus būvuzraudzības laikā saņemtos dokumentus; 

9.28. izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar 
Būvprojektiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem; 

9.29. veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir 
būvuzrauga pienākums. 

10. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugam ir tiesības: 
10.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvuzņēmēja jebkurus Būvprojektiem dokumentus, lai rastu 
precīzu pārskatu par būves būvdarbu gaitu, nepieļaut būves būvdarbu uzsākšanu, ja nav veikti 
nepieciešamies būvdarbu sagatavošanas darbi; 
10.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba 
izpildes kvalitāti un atbilstību Būvprojektiem; 
10.3. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojektiem vai netiek ievērotas Latvijas 
būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt 
būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, 
būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu 
rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus, vai iesniegt būvvaldē motivētu rakstisku pieprasījumu 
anulēt būvatļauju; 
10.4. lauzt būvuzraudzības līgumu un rakstiski informēt par to attiecīgo būvvaldi, ja Pasūtītājs 
pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem. 
Tiesības lauzt līgumu ir tikai tad, ja būvuzraugs nosūta Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, un 
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no būvuzrauga nav atsaucis 
pieprasījumu veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 
10.5. veikt citas darbības, kuras, pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
būvuzraugs ir tiesīgs veikt. 

11. Veicot būvuzraudzību, būvuzraugs ir atbildīgs par: 
11.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumos 

Nr.500„Vispārīgie būvnoteikumi” noteiktajām prasībām un noslēgtā būvuzraudzības līguma 
prasībām; 

11.2. būvprojektu īstenošanu atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem 
Nr.500„Vispārīgie būvnoteikumi” un citu normatīvo aktu prasībām; 

11.3. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi un Būvprojektiem atbilstoši būvizstrādājumi; 
11.4. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies būvuzrauga vainas dēļ; 
11.5. Pasūtītājam vai būvuzņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies būvuzrauga 

bezdarbības vai viņa vainas dēļ. 
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2.pielikums 

 
 

PRETENDENTA PIETEIKUMS 
Būvuzraudzības pakalpojumi Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” 

konservācijas darbiem un labiekārtošanas darbiem” 
Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 

ietvaros,  Nr. KND/TI/2018/26 
 

 
   

sastādīšanas vieta  datums 
 

1. Informācija par pretendentu 
Pretendenta nosaukums:   
Reģistrācijas numurs:   
Juridiskā adrese:   
Faktiskā adrese:   
Tālrunis:   
Fakss:     
E-pasta adrese:   
  
2. Finanšu rekvizīti 
Bankas nosaukums:   
Bankas kods:   
Konta numurs:   
  
3. Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu) 
Vārds, uzvārds:   
Ieņemamais amats:   
Tālrunis:  Fakss:   
E-pasta adrese:   
 
 

Ar šo mēs apliecinām, ka piekrītam cenu aptaujas “Būvuzraudzības pakalpojumi Valsts kultūras 
pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbiem un labiekārtošanas darbiem” 
Projekta “Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā” Nr.5.5.1.0/17/I/005 
ietvaros,  Nr. KND/TI/2018/_____ noteikumiem. 
Parakstot šo pieteikumu uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos 
ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību cenu aptaujas noteikumu prasībām. Sniegtā 
informācija un dati ir patiesi. 
 
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar cenu aptaujas noteikumiem un piekrītam tiem, tie ir 
skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav. 

 
 
_________________                _________________                       _________________ 
     /vārds, uzvārds/         /amats/             /paraksts/ 
  


