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1. Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona 

Pasūtītājs:  
Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045. 
 
Pasūtītāja kontaktpersona: 
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 
Didzis Lībietis 
e-mail: didzis.libietis@vvd.gov.lv 
tel.nr.: 67084287 
fax nr.: 67084212 
 
Projekta vadītājs 
Klāvs Brangulis 
tel.nr.: 67084239 
faksa nr.: 67084212 
e-pasts: klavs.brangulis@vvd.gov.lv 
 

2. Piegādātājs, pretendents un apakšuzņēmēji 
2.1. Piegādātājs  -  fiziskā  vai  juridiskā  persona,   šādu  personu  apvienība  jebkurā  to 

kombinācijā, kas  attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus,  piegādāt  preces vai  sniegt 
pakalpojumus. 

 
2.2. Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, 

kas iesniegusi piedāvājumu. 
 
2.3. Pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros pārstāv: 

a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),  
b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja 

pretendents ir personu apvienība) vai 
e. pretendenta pilnvarota persona. 

 
2.4. Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura 

veiks darbus, kas nepieciešami iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona 
darbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam. 

 
3. Saziņa 
3.1. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma 

procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa e-pastu elektroniski, pa pastu vai faksu.  
 
3.2. Saziņas dokuments, nosūtot pa faksu, ir uzskatāms par saņemtu brīdī, kad nosūtītāja fakss 

ir saņēmis paziņojumu par faksa sūtījuma saņemšanu.  
 
3.3. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 
 
3.4. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz Nolikumā norādīto Pasūtītāja e-

pasta vai pasta adresi vai Pasūtītāja kontaktpersonas faksa numuru. 
 
3.5. Pasūtītājs (iepirkuma komisija) saziņas dokumentu nosūta pa e-pastu vai pastu vai faksu uz 

ieinteresētā piegādātāja e-pasta vai pasta adresi vai faksa numuru. 

 
3.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma 

procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un 
iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā 
sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

mailto:didzis.libietis@vvd.gov.lv
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3.7. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, 
un vienlaikus ievieto mājas lapā internetā, kurā ir pieejams Nolikums, norādot arī uzdoto 
jautājumu. 

 
4. Informācija par iepirkuma priekšmetu 
 
4.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 

Iepirkuma priekšmets ir projektēšanas un attīrīšanas darbi vēsturiski piesārņotā vietā 
Sarkandaugavā SIA „Ovi Rīga” teritorijā (turpmāk – Darbi). Sarkandaugavas teritorijas ir 
piesārņotas ar bīstamiem atkritumiem - naftas produktu atkritumiem un to blakus 
produktiem. Bīstamie atkritumi atrodas gan peldoša slāņa veidā, gan saistītās/sorbētās 
frakcijas augsnē/gruntī/gruntsūdenī veidā. 
 
Projekts „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - Sarkandaugavas teritorijā” (Nr. CH05) tiek 
līdzfinansēts Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros. 
 
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

 
Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus. 

 
CPV kods: 
45255500-4  Urbšanas un izpētes darbs; 
71300000-1   Inženiertehniskie pakalpojumi; 
71220000-6  Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi; 
45200000-9  Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi. 
 
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. 

 
4.2. Līguma izpildes vieta 

Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Sarkandaugavas vēsturiski piesārņotā teritorija ar pamata 
kadastra Nr. 01000680129 (adrese: Tvaika iela 33, Rīga, LV-1034).  

 
4.3. Līguma izpildes termiņš 

Iepirkuma līguma izpildes termiņš ir līdz 2017.gada 28.februārim. 
 
4.4. Paredzamā līgumcena 

Paredzamā līgumcena līdz 3 290 354 EUR. 
 
5. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme 

Ieinteresēto piegādātāju sanāksme notiks 2014.gada 4.martā plkst.10.00 Tvaika ielā 35 
(SIA „Ovi Riga” teritorijā). Sanāksmes laikā Piegādātāji varēs iepazīties ar Darbu teritoriju. 
Līdzi jāņem personu apliecinoši dokumenti. 

 
6. Piedāvājums 
 
6.1. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, laiks un kārtība 
6.1.1. Piegādātājs var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. 

 
6.1.2. Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 1.aprīlim, plkst.10:00 Valsts vides 

dienesta lietvedības daļā, Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV-1045, piedāvājumus iesniedzot 
personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā 
adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. 
 

6.1.3. Piedāvājumi tiks atvērti Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, 1. stāva zālē, 2014.gada 
1.aprīlī, plkst. 10:00.

 
Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.  

6.1.4. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai kura ārējais 
iepakojums nenodrošina to, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz 
piedāvājumu atvēršanai (neatbilst nolikuma 6.2.punkta „Piedāvājuma noformējums” 

6.2.7.punktā noteiktajām prasībām), kā arī Publisko iepirkumu likuma 83.panta (5 1).daļā 
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noteiktajā gadījumā, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un atdod/vai nosūta tos 
atpakaļ pretendentiem. 
 

6.2. Piedāvājuma noformējums 
6.2.1. Piedāvājums sastāv no četrām šādām daļām: 

a. Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem 
(viens oriģināls un četras kopijas), 

b. Piedāvājuma nodrošinājuma (viens oriģināls un četras kopijas), 
c. Tehniskā piedāvājuma (viens oriģināls un četras kopijas), 
d. Finanšu piedāvājuma (viens oriģināls un četras kopijas).  

 
6.2.2. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez 

labojumiem un dzēsumiem. Piedāvājumam pievieno  CD,  kurā  ievietoti  piedāvājuma visu 
6.2.1.punktā nosaukto daļu  kopijas  elektroniski.  (CD  datu  nesējs;  vienreiz rakstāmā CD), 
ierakstīts ar MS Office, Adobe Acrobat vai AutoCad rīkiem nolasāmā formātā, ar pieejamu 
teksta meklēšanas, kopēšanas un drukāšanas funkcionalitāti. Ja pretendents objektīvu 
iemeslu dēļ nevar nodrošināt teksta meklēšanas funkcionalitāti tādiem dokumentiem, ko 
izsniedz citas iestādes vai institūcijas (izziņas, atsauksmes u.tml.), pasūtītājs šādus „pdf” 
formātā noformētus dokumentus atzīs par atbilstošiem konkursa nolikuma prasībām arī tad, 
ja teksta meklēšanas funkcionalitāte tajos netiks nodrošināta. Pretendenta paša 
sagatavotajiem dokumentiem (tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums u.tml.), kas 
elektroniskā formā būs noformēti MS Office formātā, ir jānodrošina teksta meklēšanas 
funkcionalitāte. Elektroniskā formā noformētiem dokumentiem nav nepieciešams nodrošināt 
juridisku spēku, respektīvi, tiem nav obligāti jāsatur pilnvarotas personas paraksts. Uz CD 
jābūt uzrakstītam Pretendenta nosaukumam un iepirkuma identifikācijas numuram. 
Piedāvājumu vērtēšanas laikā šaubu gadījumā priekšroka tiks dota dokumentu oriģināliem, 
kas būs iesniegti papīra dokumentu veidā. 
 

6.2.3. Katru piedāvājuma 6.2.1.punktā „a”, „c” un „d” apakšpunktos nosaukto daļu sagatavo kā 
atsevišķu sējumu, kura sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot 
piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē 
un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver: 
a. norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu, 
b. pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta 

atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.2.4. Pretendenta kvalifikācijas dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā 

valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par 
zaudējumiem, kas rodas dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild 
normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver: 
a. norādi “TULKOJUMS PAREIZS”, 
b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.2.5. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents apliecina kopiju atbilstību 

dokumenta oriģinālam. Kopijas apliecinājums ietver: 
a. norādi “KOPIJA PAREIZA”, 
b. pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu, 
c. apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu. 

 
6.2.6. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, tehnisko piedāvājumu, finanšu 

piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un 
piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: 
a. pretendents (ja pretendents ir fiziska persona),  
b. pretendenta paraksttiesīga amatpersona (ja pretendents ir juridiska persona), 
c. pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā 

noteikto (ja pretendents ir personālsabiedrība), 
d. visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot šī punkta „a” un „b” apakšpunktā noteikto (ja 

pretendents ir personu apvienība) vai 
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e. pretendenta pilnvarota persona. 
Dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu 
apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgais 
personālsabiedrības biedrs vai personu apvienības dalībnieks, ievērojot šī punkta „a”, „b” un 
„e” apakšpunktā noteikto. 

 
6.2.7. Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda: 

a. Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi,  
b. Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru, 
c. pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru (ja pretendents ir juridiska persona vai 

personālsabiedrība) vai personas kodu (ja pretendents ir fiziska persona) un adresi,  
d. pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru, 
e. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas 

teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH). 
Neatvērt līdz 2014.gada 1.aprīļa plkst. 10:00.” 

 
6.2.8. Piedāvājuma ārējā iepakojumā ievieto divus aizlīmētus iekšējus iepakojumus, no kuriem 

vienā ievieto piedāvājuma oriģinālu, bet otrā - piedāvājuma kopijas. Uz iekšējiem 
iepakojumiem attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJAS”, 
b. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. atzīmi ”Piedāvājums atklātajam konkursam „„Vēsturiski piesārņoto vietu 

Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. 
VVD/2014/04/CH).” 

 
6.2.9. Piedāvājuma iekšējos iepakojumos attiecīgi ievieto piedāvājuma daļu oriģinālus vai kopijas. 

Uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām attiecīgi norāda: 
a. atzīmi “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”, 
b. pretendenta nosaukumu un reģistrācijas numuru vai personas kodu, 
c. piedāvājuma daļas nosaukumu (“Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā un 

atlases dokumenti”, „Piedāvājuma nodrošinājums”, “Tehniskais piedāvājums” vai 
“Finanšu piedāvājums”.  

 
7. Piedāvājuma nodrošinājums 
7.1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 55 000,00 EUR 

(piecdesmit pieci tūkstoši eiro) apmērā. Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu izsniegt  
Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 
reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos 
tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas 
teritorijā

1
, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (D2 pielikums) vai tajā 

iekļautajai pamatinformācijai. 
 
7.2. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā ne vēlāk kā no piedāvājumu atvēršanas dienas 

līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
a. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa (120 dienas no piedāvājumu 

atvēršanas dienas) beigām; 
b. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu; 
c. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 

 
7.3. Ja Pasūtītājs nevar noslēgt līgumu ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu, tas 

rakstiski lūdz iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu pagarināt piedāvājuma 
nodrošinājuma spēkā esamības termiņu. Pasūtītājs var lūgt arī pārējos pretendentus 
pagarināt piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņu. 

 

                                                 
1
 Banku un apdrošinātāju, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākuši pakalpojumu 

sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, sarakstu skatīt attiecīgi: 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba un 
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba. 

http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/kreditiestades/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
http://www.fktk.lv/lv/tirgus_dalibnieki/apdrosinasana/pakalpojumu_sniedzeji_no_eez/pakalpojumu_sniegsanas_briviba
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7.4. Ja  pretendents  piekrīt  pagarināt  sava  piedāvājuma  nodrošinājuma  spēkā  esamības 
termiņu, viņš rakstveidā to paziņo Pasūtītājam. 

 
7.5. Nodrošinājuma devējs izmaksā nodrošinājumu summu pasūtītājam, ja: 

a. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
b. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 

pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un 
iepirkuma līgumā paredzēto līguma nodrošinājumu; 

c. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, 
neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā. 

 
7.6. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā: 

a. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma 
izpildes nodrošinājuma iesniegšanas, 

b. pārējiem pretendentiem - pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa 
beigām vai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem 
iestājas pirmais.; 

c. Pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc 
piedāvājuma derīguma termiņa beigām. 

 
8. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā 
8.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata 

pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 
8.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai 

persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu 
prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis 
neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem 
nodarījumiem: 

i. kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta 
labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana, 

ii. krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 
iii. izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, 
iv. terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas 

vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; 
 
8.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 

un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā 
pārkāpumā, kas izpaužas kā: 

i. viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas 
Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu 
teritorijā uzturas nelikumīgi, 

ii. personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos 
aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba 
ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu; 

8.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā 
un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību 
pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju 
noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad 
attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības 
programmas ietvaros pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu 
samazinājusi; 

8.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta 
saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka 
līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents tiek likvidēts; 

8.1.5. pretendentam Latvijā vai  valstī, kurā  tas  reģistrēts  vai  kurā  atrodas  tā  pastāvīgā 
dzīvesvieta , ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi, kas kopsummā kādā no  valstīm pārsniedz 150 euro; 

8.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību nolikuma 8.1.punkta 
noteikumiem vai nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav 
sniedzis pieprasīto informāciju 
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8.1.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi nolikuma 
8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5. vai 8.1.6.punktos minētie nosacījumi 

8.1.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, un 
pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā 
kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām 
prasībām, ir attiecināmi 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4., 8.1.5. vai 8.1.6.punktos minētie nosacījumi,. 

8.1.9. Ja pretendenta vai 8.1.7., 8.1.8. punktā minētās personas maksātnespējas procesā tiek 
piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka 
iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu, pasūtītājs, izvērtējot 
iespējamos ekonomiskos riskus un ņemot vērā līguma priekšmetu, var lemt par nolikuma 
8.1.4.punkta nepiemērošanu. 

 
8.2. Attiecībā uz pretendentu un 8.1.7., 8.1.8. punktā minēto personu attiecīgi 8.1.1.- 8.1.3. 

punktā minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja: 
8.2.1. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams attiecīgais tiesas spriedums, 

prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums 
saistībā ar 8.1.1.punktā un 8.1.2.punkta “i” apakšpunktā minētajiem pārkāpumiem, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi; 

8.2.2. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 8.1.2.punkta “ii” apakšpunktā un 
8.1.3.punktā minētajiem  pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 
mēneši; 

8.2.3. no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums vai citas 
kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums saistībā ar 8.1.3.punktā minētajiem 
pārkāpumiem, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši. 
 

8.3. Pasūtītājs pārbaudi par nolikuma 8.1.punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu 
esamību veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu 
un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma 
izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 

 
8.4. Pasūtītājs, lai samazinātu administratīvo resursu patēriņu piedāvājumu izvērtēšanai, ir 

tiesīgs pārbaudi saskaņā ar šā nolikuma 8.5.punktu par nolikuma 8.1.punktā minēto 
pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veikt attiecībā uz visiem pretendentiem, kas 
iesnieguši piedāvājumu. 

 
8.5. pārbaudītu vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā nolikuma 8.1.1., 

8.1.2. un 8.1.3.punktā minēto noziedzīgo nodarījumu un pārkāpumu dēļ, par kuriem 
pretendents vai 8.1.7., 8.1.8.punktā minētā persona sodīta Latvijā, kā arī nolikuma 8.1.4. un 
8.1.5.punktā minēto faktu dēļ, pasūtītājs, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas 
sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju: 

i. par nolikuma 8.1.1., 8.1.2. un 8.1.3.punktā minētajiem pārkāpumiem un noziedzīgajiem 
nodarījumiem — no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra). Pasūtītājs 
minēto informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Sodu reģistra) ir tiesīgs 
saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā minēto personu piekrišanu; 

ii. par nolikuma 8.1.4.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra, 
iii. par nolikuma 8.1.5.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 

pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas 
pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta un citu šā panta pirmajā daļā 
minēto personu piekrišanu. 

 
8.6. Atkarībā no atbilstoši nolikuma 8.5punkta „iii” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem 

pasūtītājs: 
1) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja konstatē, ka 
saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē 
esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam, kā arī nolikuma 8.1.7. un 8.1.8.punktā 
minētajai personai nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā 
valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150euro: 
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2) informē pretendentu par to, ka tam vai nolikuma 8.1.7. un 8.1.8.punktā minētajai personai 
konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc 
informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu 
nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī nolikuma 
8.1.7. un 8.1.8.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 
apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz 
attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta 
elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai 
personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu 
parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā 
pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs 
pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

 
8.7.  Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no 

dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.
1
 panta pirmo daļu 

(nolikuma 8.1.1.-8.1.6.punkts), pasūtītājs, izņemot šā panta vienpadsmitajā daļā minēto 
gadījumu (nolikuma 8.8.punktā minēto gadījumu), pieprasa, lai pretendents iesniedz 
attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu 
neattiecas šā panta pirmajā daļā (nolikuma 8.1.1.-8.1.6.punkts) noteiktie gadījumi. Termiņu 
izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma 
izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā 
neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. 

 
8.8. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var 

apliecināt, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.
1 

panta pirmajā daļā (nolikuma 
8.1.1.-8.1.6.punkts) noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai 
apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas šā panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi, 
minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts 
normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta vai citas šā panta pirmajā daļā minētās 
personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram 
vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) 
valstī. 

 
8.9. Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī 

neizskatīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai 
līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju 
apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir 
piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo pasūtītāju noslēgtu 
iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos un tādēļ pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā 
vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma 
līguma vai vispārīgās vienošanās. 

 
8.10. Nolikuma 8.9. punktā ietvertos noteikumus pasūtītājs nepiemēro, ja no dienas, kad pasūtītājs 

vienpusēji atkāpies no 8.9. punktā minētā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās, līdz 
piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši publiska piegādes vai pakalpojumu 
līguma gadījumā un trīs gadi publiska būvdarbu līguma gadījumā. 

 
8.11. Pasūtītājs, pieņemot lēmumu par pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma 

procedūrā saskaņā ar Nolikuma 8.9. punktu, ņem vērā, cik būtisks ir pārkāpums, kas 
pieļauts tā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās izpildē, no kā pasūtītājs vienpusēji 
atkāpies, kā arī slēdzamā iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās neizpildes risku. 

 
9. Pretendenta kvalifikācijas prasības 
 
9.1.1. Pretendents, kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents Darbiem plāno piesaistīt 

apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā vai līdzvērtīgā komersantu reģistrācijas 
reģistrā ārvalstīs.  
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9.1.2. Pretendents  vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents Darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), 
kas veiks Būvdarbus, ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikā vai attiecīgā 
profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, 
sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz 
profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
Pretendentam, kas nav reģistrējies Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikā, jāiesniedz 
apliecinājums, ka tas tiks izdarīts līdz iepirkuma līguma slēgšanai. 
 

9.1.3. Pretendentam jābūt ieviestai uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmai, vides pārvaldības 
sistēmai, kā arī arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmai, turklāt sertifikācija ir 
veikta vides izpētes, vides kvalitātes monitoringa un vides sanācijas jomās atbilstoši 
starptautiskajiem standartiem (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 vai ekvivalentiem

2
).  

 
9.1.4. Pretendentam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise (kas ietver 

pretendenta darbības apdrošināšanu) vismaz 0.7 milj. eiro apmērā, kas apdrošina 
Pretendenta saimniecisko un profesionālo darbību vides sanācijas darbu jomā.  
 

9.1.5. Pretendentam ir spēkā esoša atļauja darbībām ar bīstamiem atkritumiem, kas apliecina 
Pretendenta iespēju pārvadāt, uzglabāt un pārstrādāt bīstamos atkritumus (t.i. ar naftas 
produktu atkritumiem un to blakus produktiem piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens). 
Pretendentam (Operatoram) atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasībām ir izsniegta spēkā esoša atļauja darbībām ar bīstamajiem atkritumiem 
(pievieno kopiju), ja Pretendents (operators) nav reģistrēts Latvijas Republikā, tas papildus 
apliecina, ka ievēros normatīvo aktu prasības par piesārņojošās darbības veikšanu Latvijas 
Republikā. 
 

9.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
9.2.1. Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums attiecībā uz piesārņoto vietu ar bīstamiem 

atkritumiem (ar naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem piesārņota augsne, 
grunts un gruntsūdens)  sanāciju Pretendenta darbības iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā 
ir vismaz 1,5 (pusotri) milj. eiro. Pretendents, kurš ir izveidots vēlāk, norāda Pretendenta 
gada kopējo vidējo finanšu apgrozījumu par tā darbības gadiem. 

 
9.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
9.3.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 

laikā ir izstrādājis: 
 vismaz 1 (vienu) piesārņotas vietas (objekta) ar bīstamiem atkritumiem (t.i. ar naftas 
produktu atkritumiem un to blakus produktiem piesārņotas augsnes, grunts un 
gruntsūdens) izpētes projektu, kura ietvaros pielietotas tehnoloģijas un paņēmieni 
kompleksā ar ģeofizikālām vai analogām izpētes metodēm bīstamo atkritumu (t.i. ar 
naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem piesārņotas augsnes, grunts un 
gruntsūdens) apjoma, specifikas un izplatības areāla noteikšanai un dažādas izcelsmes 
piesārņojumu avotu identificēšanai vismaz caurmērā 5 metru dziļumā un vismaz 2,5 ha 
platībā. 
 
 vismaz 1 (vienu) vides infrastruktūras tehnisko projektu, kas veikts saskaņā ar 
apvienotās projektēšanas un būvdarbu līguma noteikumiem par kopējo summu vismaz 
0.25 milj. eiro. 

 
 vismaz 1 (vienu) piesārņotas vietas (objekta) ar bīstamiem atkritumiem (t.i. ar naftas 
produktu atkritumiem un to blakus produktiem piesārņotas augsnes, grunts un 
gruntsūdens) sanācijas projektu  ar kopējo virs gruntsūdens peldošo naftas produktu 
apjomu ne mazāku kā 500 tonnas, kas paredz sanācijas sistēmas nepārtrauktu darbību 
gada griezumā, tai skaitā ziemas apstākļos (ar gaisa temperatūru zem 0 

0
C) 

Ziemeļeiropas reģionam/Latvijai raksturīgos meteoroloģiskajos apstākļos
3
. 

 

                                                 
2
 Pasūtītājs atzīst citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izdotu 

sertifikātu, kā arī citus piegādātāja iesniegtus pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu) 
3
 Šeit un turpmāk Nolikumā, saskaņā ar E pielikumā noteikto 
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9.3.2. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu (60 mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) 
laikā ir realizējis (veicis) sanācijas darbu: 

 līgumu ar kopējo apjomu ne mazāku kā 1,5 milj. eiro apmērā vismaz 1 (vienā) ar 
bīstamiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem 
piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens) piesārņotā vietā (objektā) Latvijai 
raksturīgos meteoroloģiskajos apstākļos, kuri veikti rūpnieciskās teritorijas zonā 
intensīva apakšzemes komunikāciju tīkla apstākļos un kuru ietvaros veikta 
piesārņojuma likvidācija, kā arī piesārņojuma izplatības ierobežošana; 
 līgumu ar kopējo atsūknēto virs gruntsūdens peldošo naftas produktu apjomu 
vismaz 500 tonnas; 
 līgumu ar kopējo ekskavēto ar bīstamiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu 
atkritumiem un to blakus produktiem) piesārņotas grunts apjomu vismaz 2500 m3. 
 

Šajā punktā minētie darbi var būt veikti arī viena līguma ietvaros. 
 
Visiem darbu objektiem jābūt nodotiem ekspluatācijā, ko apliecina pieņemšanas  - 
nodošanas akts saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ārvalstu Pretendentiem ir izsniegta 
apstiprinājuma vēstule, pieņemšanas - nodošanas akts, atļauja vai cits dokuments, kas 
apliecina būvdarbu nodošanu ekspluatācijā būvniecību atbildīgajā valsts iestādē (ja šādu 
dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti). 
 

9.3.3. Pretendents var piesaistīt iepirkuma līguma izpildē šādus galvenos speciālistus:  

9.3.3.1. Projekta vadītāju (augstākā izglītība inženierzinātnēs), kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 
mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir vadījis vismaz 1 (vienas) piesārņotas 
vietas (objekta) ar bīstamajiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem un to blakus 
produktiem piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens) projektu par sanācijas darbiem ar 
šādiem darbu apjomiem: sanējamo atkritumu daudzumu peldošajam naftas produktu slānim 
ne mazāku kā 500 tonnas; pielietojamas tehnoloģijas / paņēmieni ar naftas produktu 
atkritumiem un to blakus produktiem piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens sanācijā 
ne mazāk kā 1 milj. eiro. 

9.3.3.2. Projektētāju/Sanācijas ekspertu (augstākā izglītība ģeoloģija/hidroģeoloģijā un/vai 
inženierzinātnēs), kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas 
dienai) laikā ir vadījis vismaz 1 (vienas) piesārņotas vietas (objekta) ar bīstamiem 
atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem piesārņotas 
augsnes, grunts un gruntsūdens) sanācijas projekta  izstrādi un piedalījies tā realizācijā ar 
šādiem darbu apjomiem: sanējamais kopējais virs gruntsūdens peldošo naftas produktu 
apjoms ne mazāks kā 500 tonnas, kas paredz sanācijas sistēmas nepārtrauktu darbību gada 
griezumā, tai skaitā ziemas apstākļos (ar gaisa temperatūru zem 0 

0
C) Ziemeļeiropas 

reģionam/Latvijai raksturīgos meteoroloģiskajos apstākļos 

9.3.3.3. Būvprojekta vadītāju, kuram jāatbilst šādām prasībām: 

 iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā 
izstrādājis vismaz 1 (vienu) tehnisko projektu, kura ietvaros paredzēta virs 
gruntsūdeņiem peldošo naftas produktu sanācija un grunts ekskavācijas/apmaiņas 
darbi.  

 ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts 
atbilstoši iepirkuma priekšmetam projektēšanā saskaņā ar 2003.gada 8. jūlija MK 
noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu 
piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”; 

9.3.3.4. Būvdarbu vadītāju/Sanācijas ekspertu (augstākā izglītība inženierzinātnēs), kurš 
iepriekšējo 5 (piecu) gadu (60 mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir vadījis 
sanācijas darbu veikšanu ar kopējo apjomu ne mazāk kā 1 milj. eiro apmērā vismaz 1 
(vienā) ar bīstamiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem 
piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens) piesārņotā vietā (objektā) Ziemeļeiropas 
reģionam/Latvijai raksturīgos meteoroloģiskajos apstākļos, kuri veikti rūpnieciskās teritorijas 
zonā intensīva apakšzemes komunikāciju tīkla apstākļos un kuru ietvaros veikta 
piesārņojuma likvidācija, kā arī piesārņojuma izplatības ierobežošana. 
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9.3.3.5. Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jāatbilst šādām prasībām: 
 iepriekšējo 5 (piecu) gadu (60 mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā 
ir vadījis vismaz 1 (vienus) infrastruktūras izveides būvdarbus, kuru ietvaros paredzēta   
infrastruktūras izbūve virs gruntsūdeņiem peldošo naftas produktu sanācijai un grunts 
ekskavācijas/apmaiņas darbi. 
 kuram ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts 
sertifikāts atbilstoši iepirkuma priekšmetam būvdarbu vadīšanā saskaņā ar 2003.gada 
8. jūlija MK noteikumiem Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses 
sertifikātu piešķiršanu, reģistrēšanu un anulēšanu”. 

 
9.3.3.6. Ģeologu (augstākā izglītība dabas zinātnēs un/vai inženierzinātnēs), kurš iepriekšējo 3 (trīs) 

gadu (36 mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir piedalījies vismaz 1 (vienas) 
piesārņotas vietas (objekta) ar bīstamajiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem 
un to blakus produktiem piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens) sanācijas projekta 
izpildē, kura ietvaros sagatavojis un veicis aprēķinus peldošā naftas produktu atkritumu 
slāņa atsūknēšanai vismaz 500 tonnām un piesārņotas grunts ekskavācijai. 
 

9.3.3.7. Ķīmiķi (augstākā izglītība ķīmija un/vai inženierzinātnēs), kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 
mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir piedalījies vismaz 1 (vienas) 
piesārņotas vietas (objekta) ar bīstamajiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem 
un to blakus produktiem piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens) sanācijas projekta 
izpildē, kura ietvaros sagatavojis un veicis aprēķinus tehnoloģijām / paņēmieniem, kas 
nodrošina ar naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem piesārņotas augsnes, 
grunts un gruntsūdens sanācijas veikšanu. 
 

9.3.3.8. Vides ekspertu (augstākā izglītība dabas zinātnēs), kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 
mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir piedalījies vismaz 1 (vienas) 
piesārņotas vietas (objekta) ar bīstamajiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem 
un to blakus produktiem piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens) izpētē, monitoringā un 
sanācijas projekta izpildē, kas veikts rūpnieciskās teritorijas zonā intensīva apakšzemes 
komunikāciju tīkla apstākļos un kura ietvaros veikta piesārņojuma likvidācija. 
 

9.3.3.9. Gāzes apgādes sistēmu projektēšanas speciālistu, kuram jāatbilst šādām prasībām: 
  iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir 
piedalījies vismaz 1 (viena) tehniskā projekta izstrādē, kurā  ietverti risinājumi maģistrālā 
gāzes vada, kurš atrodas zem spiediena, aizsardzībai; 
 ir spēkā esošs būvniecības speciālistu sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts 
gāzes apgādes sistēmu projektēšanā saskaņā ar 2003.gada 8. jūlija MK noteikumiem 
Nr.383 „Noteikumi par būvprakses un arhitekta prakses sertifikātu piešķiršanu, 
reģistrēšanu un anulēšanu”. 

 
9.3.4. Atbilstoši Nolikuma 9.3.3. apakšpunktam viena persona var pildīt vairākas apakšpunktā 

norādītās speciālistu pozīcijas, ja vien šīs personas kvalifikācija un pieredze ir atbilstoša, kā 
arī to ļauj speciālista noslodze. 

  
9.3.5. Ārvalstu projekta vadītājam, būvprojekta vadītājam, projektētājam/sanācijas ekspertam, 

būvdarbu vadītājam/sanācijas ekspertam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam, ģeologam, 
ķīmiķim, vides ekspertam un gāzes apgādes sistēmu projektēšanas speciālistam ir izsniegta 
licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu 
nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un ārvalstu projekta 
vadītājs, būvprojekta vadītājs/sanācijas eksperts, būvdarbu vadītājs, ģeologs, ķīmiķis, vides 
eksperts un gāzes apgādes sistēmu projektēšanas speciālista atbilst izglītības un 
profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas 
Republikā vai Eiropas Ekonomikas Zonas (EEZ) valstīs un gadījumā, ja ar pretendentu tiks 
noslēgts iepirkuma līgums, līdz Darbu uzsākšanai projekta vadītājs, būvprojekta 
vadītājs/sanācijas eksperts, būvdarbu vadītājs, ģeologs, ķīmiķis, vides eksperts un gāzes 
apgādes sistēmu projektēšanas speciālists iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas 
apliecinošu dokumentu vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā. 
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9.3.6. Pretendents Darbu veikšanai var piesaistīt apakšuzņēmējus un savas atbilstības 
pierādīšanai nolikumā norādītajām prasībām, izņemot 9.2. punktā iekļautajam prasībām, 
Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju un citu personu (Persona, uz kuras iespējām 
Pretendents balstās) pieredzi un kvalifikāciju. Šādā gadījumā Pretendents pierāda, ka viņa 
rīcībā būs nepieciešamie resursi, lai nodrošinātu attiecīgo apakšuzņēmēju līdzdalību Darbu 
izpildē, gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju. Apakšuzņēmēju nomaiņa 
veicama atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 68. panta noteikumiem un līguma 
nosacījumiem. 

 
10. Iesniedzamie dokumenti 

Iesniedzamie dokumenti pretendenta pieteikumā kārtojami tādā secībā, kādā tie ir uzskaitīti 
šajā punktā.  

 
10.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā 

Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā sagatavo atbilstoši veidnei Nolikuma 
pielikumā (D1 pielikums). Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā iesniedz kopā 
ar: 
a. Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem, 
b. dokumentu vai dokumentiem, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā 

arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas 
tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas 
attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku 
paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai 
personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, 
kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai 
personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 
pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 
amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

 
10.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti 
10.2.1. Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja pieteikumu 

iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja pieteikumu iesniedz 
personu apvienība) LR Uzņēmumu reģistra komercreģistra vai līdzvērtīgas komersantu 
reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas. 
 

10.2.2. Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja pieteikumu 
iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja Pretendents 
Darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 
Ārvalstu Pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas 
apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita 
līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo 
reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
 

10.2.3. Pretendenta ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 vai ekvivalenta sertifikāta kopija vai 
pierādījumus par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu atbilstoši 9.1.3. 
apakšpunkta prasībām. 

 
10.2.4. Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija atbilstoši apakšpunkta 

9.1.4. prasībām.  
 

10.2.5. Pretendenta atļaujas darbībām ar bīstamiem atkritumiem kopija atbilstoši 9.1.5. apakšpunkta 
prasībām. 
 

10.2.6. Pretendenta sagatavota izziņa par Pretendenta gada kopējo finanšu vidējo apgrozījumu 
attiecībā uz piesārņoto vietu ar bīstamiem atkritumiem (ar naftas produktu atkritumiem un to 
blakus produktiem piesārņota augsne, grunts un gruntsūdens) sanāciju Pretendenta 
darbības iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā ir vismaz 1,5 (pusotri) milj. eiro. 
 

10.2.7. Pretendenta apstiprināts Pretendenta un apakšuzņēmēju (ja Pretendents Darbiem plāno 
piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) 
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iepriekšējos 3 (trīs) gados (36 mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) izstrādāto 
izpētes, sanācijas un tehniskos projektu sarakstu un iepriekšējos 5 (piecos) gados (60 
mēnešu līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) veikto darbu sarakstu, kas apliecina 
Pretendenta atbilstību Prasībām attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām 
spējām, saraksts atbilstoši Izstrādāto izpētes, sanācijas un tehniskos projektu un veikto 
darbu saraksta veidnei (D3 pielikums) un pasūtītāja atsauksmes par to, ka visi darbi ir veikti 
atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti par katru no 9.3.1. un 9.3.2. 
apakšpunktos noteiktajiem darbiem kā arī aktu par attiecīgo sanācijas darbu pieņemšanu 
ekspluatācijā kopiju, kas apliecina Pretendenta atbilstību 9.3.2. apakšpunkta prasībām. 
 

10.2.8. Pretendenta apliecinājums, ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 mēnešu līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai) laikā ir veikts vismaz 1 (viens) piesārņotas vietas (objekta) ar 
bīstamiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem 
piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens) izpētes projekts, kura ietvaros pielietotas 
tehnoloģijas un paņēmieni kompleksā ar ģeofizikālām vai analogām izpētes metodēm 
bīstamo atkritumu (t.i. ar naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem piesārņotas 
augsnes, grunts un gruntsūdens) apjoma, specifikas un izplatības areāla noteikšanai un 
dažādas izcelsmes piesārņojumu avotu identificēšanai vismaz caurmērā 5 metru dziļumā un 
vismaz 2,5 ha platībā. 
 

10.2.9. Pretendenta apliecinājums, ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 mēnešu līdz piedāvājuma 
iesniegšanas dienai) laikā ir izstrādāts vismaz 1 (vienu) piesārņotas vietas (objekta) ar 
bīstamiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem un to blakus produktiem 
piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens) sanācijas projektu ar kopējo virs gruntsūdens 
peldošo naftas produktu apjomu ne mazāku kā 500 tonnas, kas paredz sanācijas sistēmas 
nepārtrauktu darbību gada griezumā, tai skaitā ziemas apstākļos (ar gaisa temperatūru zem 
0 

0
C) Ziemeļeiropas reģionam/Latvijai raksturīgos meteoroloģiskajos apstākļos. 

 
10.2.10. Pretendenta apliecinājums, ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu (36 mēnešu līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) laikā ir izstrādāts vismaz 1 (viens) vides infrastruktūras tehniskais 
projekts saskaņā ar apvienoto projektēšanas un būvdarbu līgumu noteikumiem par kopējo 
summu vismaz 0.25 milj. eiro. 

 
10.2.11. Pretendenta apliecinājums, ka iepriekšējo 5 (piecu) gadu (60 mēnešu līdz piedāvājuma 

iesniegšanas dienai) laikā ir realizējis: līgumu ar kopējo apjomu ne mazāku kā 1,5 milj. eiro 
apmērā vismaz 1 (vienā) ar bīstamiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem un to 
blakus produktiem piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens) piesārņotā vietā (objektā) 
Latvijai raksturīgos meteoroloģiskajos apstākļos, kuri veikti rūpnieciskās teritorijas zonā 
intensīva apakšzemes komunikāciju tīkla apstākļos un kuru ietvaros veikta piesārņojuma 
likvidācija, kā arī piesārņojuma izplatības ierobežošana; līgumu ar kopējo atsūknēto virs 
gruntsūdens peldošo naftas produktu apjomu vismaz 500 tonnas; līgumu ar kopējo 
ekskavēto ar bīstamiem atkritumiem (t.i. ar naftas produktu atkritumiem un to blakus 
produktiem) piesārņotas grunts apjomu vismaz 2500 m3.  
 

10.2.12. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts atbilstoši Speciālistu saraksta veidnei (D4 
pielikums). 
 

10.2.13. Pretendenta piedāvātā: 
a. projekta vadītāja izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, 
b. projektētāju/sanācijas eksperta izglītību apliecinošo dokumentu kopijas; 
c. būvprojekta vadītāja būvprakses sertifikāta kopiju,  
d. būvdarbu vadītāja/sanācijas eksperta izglītības apliecinošo dokumentu kopijas,  
e. atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopiju, 
f. vides speciālista izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, 
g. ķīmijas eksperta izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, 
h. ģeologa izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, 
i. gāzes apgādes sistēmu projektēšanas speciālista būvprakses sertifikāta kopiju. 
 
Ārvalstu projekta vadītāja,  būvprojekta vadītāja, projektētāja/sanācijas eksperta, būvdarbu 
vadītāja/sanācijas eksperta, atbildīgā būvdarbu vadītāja, ģeologa, ķīmiķa, vides eksperta un 
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gāzes apgādes sistēmu projektēšanas speciālista licences, sertifikāti vai cita dokumenta 
attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās 
ārvalsts normatīvie tiesību akti) kopija un apliecinājums par to, ka būvprojekta 
vadītājs/sanācijas eksperts, būvdarbu vadītājs, ģeologs, ķīmiķis, vides eksperts gāzes 
apgādes sistēmu projektēšanas speciālists atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas 
prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar 
pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Darbu uzsākšanai būvprojekta vadītājs/ 
sanācijas eksperts, būvdarbu vadītājs, ģeologs, ķīmiķis un vides eksperts iegūs 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecinošu dokumentu vai reģistrēsies attiecīgajā 
profesiju reģistrā. 

 
10.2.14. Pretendenta piedāvātā projekta vadītāja, būvprojekta vadītāja/ sanācijas eksperta, būvdarbu 

vadītāja, ģeologa, ķīmiķa, vides eksperta un gāzes apgādes sistēmu projektēšanas 
speciālista CV un pieejamības apliecinājums atbilstoši CV veidnei (D5 pielikums). 
  

10.2.15. Ja Pretendents Darbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus vai balstās uz citu personu 
iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas 
prasībām:  
a. (1) apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, apliecinājums 

atbilstoši Apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, 
apliecinājuma veidnei (D7 pielikums) par gatavību nodot Pretendenta rīcībā iepirkuma 
līguma izpildei nepieciešamos resursus vai (2) Pretendenta un Personas, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās, līgums par sadarbību iepirkuma līguma izpildei, kas 
pierāda, ka Pretendenta rīcībā būs iepirkuma līguma izpildei nepieciešamie resursi, 
gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, 

b. dokumenti, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents 
balstās, atbilstību Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā, 

c. apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, komercreģistra 
vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas 
apliecības kopija, kā arī 

d. dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja un Personas, uz kuras 
iespējām Pretendents balstās, piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un 
tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju vai Personu, uz 
kuras iespējām Pretendents balstās, iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas 
pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās 
amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. 

11. Tehniskais piedāvājums 
11.1. Tehniskais piedāvājums pretendentam jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (A un B 

pielikums) un ievērojot Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas (D9 pielikums). 
 

11.2. Pretendents Tehniskajam piedāvājumam pievieno šādus dokumentus: 
11.2.1. Sertificētas darbu pārbaudes laboratorijas apliecinājums (atbilstoši D 9.5. pielikumam); 
11.2.2. Licencēta operatora apliecinājums par piesārņoto pazemes ūdeņu pieņemšanu un attīrīšanu 

(atbilstoši D 9.6. pielikumam); 
11.2.3. Licencēta operatora apliecinājums par vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas  

reģenerāciju” (atbilstoši D 9.7. pielikumam); 
11.2.4. Licencēta operatora apliecinājums par ar naftas produktiem piesārņotas grunts pieņemšanu 

specializētā poligonā (atbilstoši D 9.8. pielikumam); 
11.2.5. Apliecinājums par gatavību vienoties ar konkrētiem atkritumu apsaimniekotājiem par 

demontēto materiālu utilizāciju un būvgružu un zemes utilizāciju (atbilstoši D 9.9. 
pielikumam); 

11.2.6. Apliecinājums par gatavību vienoties vai saskaņota vienošanās ar konkrētu (iem) 
īpašniekiem vai apsaimniekotājiem par sanācijas darbu ražošanas procesa ūdeņu 
novadīšanu no pazemes ūdens/gruntsūdens pazemināšanas iekārtām šiem īpašniekiem vai 
apsaimniekotājiem piederošajos objektos vai teritorijās (atbilstoši D 9.10. pielikumam). 
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12. Finanšu piedāvājums  
12.1. Finanšu piedāvājumā jānorāda līgumcena - kopējā cena, par kādu tiks veikti Darbi (Darbu 

kopējā cena), kā arī visas vienību cenas un visu izmaksu pozīciju izmaksas. Finanšu 
piedāvājumu jāsagatavo atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidnei (D8 pielikums). 
 

12.2. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda eiro (EUR) bez PVN. Atsevišķi jānorāda Darbu kopējā 
cena ar PVN (iepirkuma līguma summa). 
 

12.3. Cenās jāiekļauj visas izmaksas, kas ir saistītas ar darbu veikšanu. 
 
13. Piedāvājuma noraidīšana 
13.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja: 
13.1.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst 

Nolikumā noteiktajām prasībām, 
 

13.1.2. Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā 
noteiktajām prasībām, 
 

13.1.3. pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, atbilst Publisko iepirkumu 
likuma 11.panta ceturtajā daļā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem. 
Pasūtītājs, konstatējis Publisko iepirkumu likuma 11.panta ceturtajā daļā minētos apstākļus, 
pirms iespējamās pretendenta noraidīšanas ļauj tam pierādīt, ka nav tādu apstākļu, kas šim 
pretendentam dotu jebkādas priekšrocības attiecīgajā iepirkuma procedūrā, tādējādi 
ierobežojot konkurenci, 

 
13.1.4. pretendents vai Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, neatbilst Nosacījumiem 

dalībai iepirkuma procedūrā, 
 

13.1.5. pretendents nav iesniedzis Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta 
kvalifikācijas prasībām, 
 

13.1.6. piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā 
noteiktajām prasībām, 
 

13.1.7. Piedāvājumā ir ietverta  nepatiesa informācija par pretendentu, Personu, uz  kuras iespējām  
pretendents balstās,  vai  apakšuzņēmēju,  kura  veicamo  darbu  vērtība  ir vismaz  20  
procenti  no  iepirkuma  līguma  summas,  ja  šī  informācija  ir  būtiska pretendenta 
atbilstības Pretendenta kvalifikācijas prasībām izvērtēšanā, 
 

13.1.8. pretendents Nolikumā noteiktajā termiņā par pretendentu vai Personu, uz kuras iespējām 
pretendents balstās, neiesniedz izziņas, kas apliecina to atbilstību Nosacījumiem dalībai 
iepirkuma procedūrā. 
 

13.2. Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja 
to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska. 

  
14. Piedāvājumu vērtēšana 
14.1. No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas 

saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
 

14.2. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā piedāvājumā norādīto Darbu kopējo 
cenu bez PVN. 
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14.3. Vērtēšanas kritēriji un to skaitliskās vērtības saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēlei: 
 

Kritēriji 
Piešķirtie 

punkti 

A   

 Pretendents ir sagatavojis Izpētes un monitoringa darbu pilotprojekta eksperimenta darbu 
programmu atbilstoši Nolikuma un Likumdošanas prasībām, kas pēc satura un detalizācijas 
pakāpes ļauj, saņemt  „Zemes dzīļu izmantošanas licenci, kas izsniegta jomai 
„Ģeoekoloģiskā izpēte”” un balstoties uz Pretendenta piesārņojošās darbības atļaujas 
pamata, ļauj uzsākt Izpētes un monitoringa darbu pilotprojekta eksperimentam uzreiz pēc 
iepirkuma līguma parakstīšanas.  
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām  Pretendentam ir visas licences un atļaujas, lai 
uzsāktu Pilotprojekta realizāciju uzreiz pēc iepirkuma līguma parakstīšanas (minēto prasību 
apliecina Pretendenta iesniegtie dokumenti – iesniegtās atļauju, licenču kopijas). Kā 
piemēram, saskaņā ar MK Nr. 703, 13.09.2011, MK Nr. 1082, 30.11.2010, kā arī EK 
regulas 1013/2006 prasībām. 
Izpētes un monitoringa darbu pilotprojekta eksperimenta tehnoloģiskajā piedāvājumā ir 
iekļauts detāls apraksts, kas atbilst Nolikuma D9 pielikuma un Likumdošanas prasībām: 
1) vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas atsūknēšanas/likvidēšanas izpēti, 
mērījumiem un aprīkojuma testēšanu;  
2) viskozās/smagās, naftas produktu frakcijas likvidēšanas izpēti, mērījumiem un 
aprīkojuma testēšanu; 
3) asfaltveidīgā slāņa ietekmes likvidēšanas pasākumu izpēti, mērījumiem un aprīkojuma 
testēšanu. 

8 

 Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām  Pretendentam ir visas licences un atļaujas, savukārt 
atbilstoši licencei „Zemes dzīļu izmantošanas licenci, kas izsniegta jomai „Ģeoekoloģiskā 
izpēte” Pretendents Tehniskajā piedāvājumā ir apliecinājis, ka uzreiz pēc līguma 
noslēgšanas uzsāks Izpētes un monitoringa darbu pilotprojekta eksperimenta darbu 
programmas gatavošanu atbilstoši Likumdošanas prasībām un 2 (divu) kalendāro mēneša 
laikā saņems „Zemes dzīļu izmantošanas licenci, kas izsniegta jomai „Ģeoekoloģiskā 
izpēte”, lai uzsāktu Pilotprojekta realizāciju. 

3 

 (1) Pretendents ir sagatavojis vienkāršotu aprakstu, kas atbilst Nolikuma D9 pielikuma 
minimālajām prasībām, un sagatavotajā informācijā Pretendents nav apliecinājis gatavību 
uzsākt Pilotprojekta eksperimenta realizāciju uzreiz pēc iepirkuma līguma parakstīšanas. 
(2) Pretendentam nav visas licences un atļaujas, lai uzsāktu Pilotprojekta eksperimenta 
realizāciju uzreiz pēc sanācijas darbu līguma parakstīšanas (minēto prasību 
apliecina/neapliecina Pretendenta iesniegtie dokumenti – iesniegtās/neiesniegtās atļauju, 
licenču kopijas). 
Ja ir konstatēts kaut vai viens no abiem nosacījumiem ((1) un (2)) Pretendents nesaņem 
punktus. 

0 

 Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits par A kritēriju - 8 punkti  

   

B Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras pielietošana/nepielietošana:  

 Pretendenta piedāvātajai sanācijas tehnoloģijai nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi 
novērtējumu. Pretendenta piedāvājumā iekļautās darbības un objekti neatbilst likuma “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu”, 1. un 2. pielikuma priekšmetam. 
Turklāt no Pretendenta sagatavotā Tehniskā piedāvājuma aprakstiem Pasūtītājs skaidri var 
izvērtēt piedāvātās tehnoloģijas nianses (cik atsūknēs/ekskavēs vai, piemēram, iekapsulēs 
bīstamos atkritumus), vai tiks pielietotas palīgierīces (piemēram, barjeru sistēmas, reaģenti, 
iekārtas utt.). 
Šis kritērijs ir būtisks Projekta laika grafikam. Pretendenta piedāvātās sanācijas tehnoloģijas 
un tās pakļautība vai nepakļautība ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrai ietekmē 
projekta izpildes laika grafiku. 

8 

 Pretendenta piedāvājumā iekļautās darbības un objekti atbilst likumam “Par ietekmes uz 
vidi novērtējumu” 1. un 2. pielikuma priekšmetam, līdz ar to nepieciešams veikt ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūru. 
Ja no Pretendenta sagatavotā  Tehniskā piedāvājuma aprakstiem nebūs skaidri izprotams 
vai Pretendenta piedāvātā sanācijas  tehnoloģija ir nekaitīga apkārtējai videi un tai nav 
nepieciešams veikt ietekmes uz vidi novērtējumu, tad Pasūtītājs pieņems, ka ietekmes uz 
vidi novērtējuma procedūra ir nepieciešama. 
 

2 

 Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits par B kritēriju - 8 punkti  

   

C Sanācijas darbu izpildes programma  

 Papildus Nolikumā noteiktajām minimālajām prasībām par informācijas sniegšanu attiecībā 
uz darbu koncepciju, Pretendents ir sniedzis informāciju par sanācijas darbu izpildi 
sekojošās pozīcijās: 1) vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas 

14 



                                                                                               
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

18 

 
Kritēriji 

Piešķirtie 
punkti 

atsūknēšana/likvidēšana; 2) viskozās/smagās, naftas produktu frakcijas likvidēšana; 3) 
asfaltveidīgā slāņa ietekmes likvidācija; norādot un pamatojot ar aprakstu Eiropas Komisijas 
izstrādātās labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) attiecībā uz  „Atkritumu pārstrādes 
nozare” (2005. gada augusts) pielietojumu sanācijas darbu koncepcijā, šādām vadlīniju 
sadaļām: 

 Vides pārvaldība; 
 Atkritumu izejošā plūsma; 
 Atkritumu apsaimniekošanas sistēma; 
 Glabāšana un pārkraušana; 
 Emisiju gaisā samazināšanas paņēmieni; 
 Notekūdeņu apsaimniekošana; 
 Procesā radīto atkritumu apsaimniekošana; 
 Augsnes piesārņojums; 
 Bioloģiskā apstrāde; 
 Notekūdeņu fizikāli ķīmiskā attīrīšana; 
 Piesārņotas augsnes fizikāli ķīmiska attīrīšana; 
 Atkritumu sagatavošana izmantošanai par kurināmo; 
 Atkritumu reģenerācija. 

Darbībām, kurām ir nepieciešama atbilstošas kategorijas piesārņojošās darbības atļauja 
Pretendents ir pievienojis kopiju, kas apliecina  operatora izcelsmes valsti. Operators šajā 
gadījumā ir izsniedzis Pretendentam apliecinājumu, kurā norāda, Eiropas atkritumu 
klasifikatora kodu, atbilstoši kuram tiks pieņemti sagatavotie atkritumi. 

 Papildus Nolikumā noteiktajām minimālajām prasībām par informācijas sniegšanu attiecībā 
uz Sanācijas darbu koncepciju, Pretendents ir sniedzis informāciju par sanācijas darbu 
izpildi sekojošās pozīcijās: 1) vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas 
atsūknēšana/likvidēšana; 2) viskozās/smagās, naftas produktu frakcijas likvidēšana; 3) 
asfaltveidīgā slāņa ietekmes likvidācija. 

5 

 Pretendents ir sagatavojis Sanācijas darbu koncepciju atbilstoši Nolikuma noteiktajām 
minimālajām prasībām, izstrādājis shēmas un sagatavojis aprakstus saskaņā ar Pasūtītāja 
prasībām. 

0 

 Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits par C kritēriju – 14 punkti  

   

D Atkritumu apsaimniekošanas atbilstība Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2008|98|EK (2008. gada 19. novembris) 4. panta 1. sadaļas (d) apakšpunktam un 
„tuvuma principam”. 

 

 Pretendents, kurš piedāvā apsaimniekot atkritumus  (vieglās, peldošās, naftas produktu 
frakcijas un piesārņotās grunts) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2008|98|EK (2008. gada 19. novembris) 4. panta 1. daļas (d) apakšpunktam „cita tipa 
reģenerācija, piemēram, enerģijas reģenerācija”, kā arī ievērojot minētās direktīvas 16. 
pantā 3. sadaļā noteiktajam „tuvuma principam” ir piedāvājis veikt minēto darbību vistuvāk  
Projekta teritorijai saņem 10 punktus. 
Kritērijs tiek vērtēts saskaņā ar Pretendenta iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā norādīto 
informāciju par vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas un piesārņotās grunts 
apsaimniekošanas tehnoloģiju un D 9.7. pielikumā „Licencēta operatora apliecinājums par 
vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas un piesārņotās grunts reģenerāciju” un D 9.8. 
pielikumā „Licencēta operatora apliecinājums par ar naftas produktiem piesārņotas grunts 
pieņemšanu specializētā poligonā” norādīto iekārtu (summāro, ja attiecināms) attālumu 
kilometros no līguma izpildes vietas. 

10 

 Pretendents, kurš piedāvā apsaimniekot atkritumus  (vieglās, peldošās, naftas produktu 
frakcijas un piesārņotās grunts) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2008|98|EK (2008. gada 19. novembris) 4. panta 1. daļas (d) apakšpunktam „cita tipa 
reģenerācija, piemēram, enerģijas reģenerācija”, kā arī ievērojot minētās direktīvas 16. 
pantā 3. sadaļā noteiktajam „tuvuma principam” ir piedāvājis veikt minēto darbību kā otrs 
tuvākais (salīdzinot ar citiem Pretendentiem)  Projekta teritorijai saņem 5 punktus. 
Kritērijs tiek vērtēts saskaņā ar Pretendenta iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā norādīto 
informāciju par vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas un piesārņotās grunts 
apsaimniekošanas tehnoloģiju un D 9.7. pielikumā „Licencēta operatora apliecinājums par 
vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas un piesārņotās grunts reģenerāciju” un D 9.8. 
pielikumā „Licencēta operatora apliecinājums par ar naftas produktiem piesārņotas grunts 
pieņemšanu specializētā poligonā” norādīto iekārtu (summāro, ja attiecināms) attālumu 
kilometros no līguma izpildes vietas. 

5 

 Pretendents, kurš piedāvā apsaimniekot atkritumus  (vieglās, peldošās, naftas produktu 
frakcijas un piesārņotās grunts) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 
2008|98|EK (2008. gada 19. novembris) 4. panta 1. daļas (d) apakšpunktam „cita tipa 

3 
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Kritēriji 

Piešķirtie 
punkti 

reģenerācija, piemēram, enerģijas reģenerācija”, kā arī ievērojot minētās direktīvas 16. 
pantā 3. sadaļā noteiktajam „tuvuma principam” ir piedāvājis veikt minēto darbību kā trešais 
tuvākais (salīdzinot ar citiem Pretendentiem)  Projekta teritorijai saņem 3 punktus. 
Kritērijs tiek vērtēts saskaņā ar Pretendenta iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā norādīto 
informāciju par vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas un piesārņotās grunts 
apsaimniekošanas tehnoloģiju D 9.7. pielikumā „Licencēta operatora apliecinājums par 
vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas un piesārņotās grunts reģenerāciju” un D 9.8. 
pielikumā „Licencēta operatora apliecinājums par ar naftas produktiem piesārņotas grunts 
pieņemšanu specializētā poligonā” norādīto iekārtu (summāro, ja attiecināms) attālumu 
kilometros no līguma izpildes vietas. 

 Pretendenti, kuri piedāvā veikt minēto darbību kā ceturtais( un vēl zemākā vietā) tuvākais 
(salīdzinot ar citiem Pretendentiem)  Projekta teritorijai saņem 0 punktus. 

0 

 Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits par D kritēriju - 10 punkti  

CN1 Piedāvātā sanācijas darbu cena 45 

CN2 Piedāvātā Pilotprojekta cena (D8 veidne pozīcija 2. Tāme) 15 

 Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits 100 

Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu: 
P = A + B + C +D+ CN1+CN2, kur 
P - pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums, 
A, B, C un D –  pretendenta piedāvājuma vērtējums attiecīgi vērtēšanas kritērijā A, B, C un 
D, 
CN - cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu: 
CN = CNz/CNp*kritērija punkti, kur   
CNz – viszemākā piedāvātā cena starp pretendentiem, 
CNp – pretendenta piedāvātā cena, 

 

100 

 
14.4. Punkti saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma kritērija ietvaros tiek piešķirti šādi: 
14.4.1. Piedāvātās sanācijas darbu cenas (CN1) kritērija ietvaros – dalot zemāko piedāvāto cenu ar 

vērtējamo cenu un dalījumu reizinot ar kritērija punktu skaitu (45); 
14.4.2. Piedāvātās Pilotprojekta cenas (CN2) kritērija ietvaros – dalot zemāko piedāvāto IZPĒTE UN 

PILOTPROJEKTA EKSPERIMENTS cenu (D8 veidne pozīcija 2.Tāme) ar vērtējamo 
IZPĒTE UN PILOTPROJEKTA EKSPERIMENTS cenu (D3 veidne pozīcija 2.Tāme) un 
dalījumu reizinot ar kritērija punktu skaitu (15); 

14.5. Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo 
vērtējumu. 

 
15. Atbilstības Nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā pārbaude 
15.1. Attiecībā  uz  pretendentu,  kuram  atbilstoši  Nolikumā  noteiktajām  prasībām  un 

piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, pasūtītājs, 
pirms pieņemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu šim pretendentam, 
iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām un pieprasot 
pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka saskaņā ar Publisko 

iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi nav attiecināmi uz 
pretendentu, pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo 
pakalpojumu vērtība ir vismaz 20% no kopējās iepirkuma līguma vērtības, 
personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto 
personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst 
paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. Minēto 
informāciju pasūtītājs iegūs saskaņā ar nolikuma 8.nodaļā un Publisko iepirkumu likuma 
39.

1 
pantā noteikto kārtību. 

 
15.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta sesto daļu šā panta, kā arī šā likuma 35., 

39. un 68.panta izpratnē par apakšuzņēmēju pasūtītājs uzskatīs pretendenta vai 
apakšuzņēmēja piesaistītu vai nolīgtu personu, kura veic būvdarbus vai sniedz 
pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta publiska būvdarbu vai pakalpojumu 
līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona būvdarbus veic vai pakalpojumus sniedz 
pretendentam vai citam  apakšuzņēmējam.  Pretendentam  ir jānorāda apakšuzņēmēji 
Likuma 20. panta otrās daļas izpratnē, un arī šādu apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuri arī 
atbilst likuma  20.panta  otrās  daļas nosacījumiem. 
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15.3. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta piekto daļu apakšuzņēmēja veicamo 

būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējā vērtība tiks noteikta, ņemot vērā 
apakšuzņēmēja un visu iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai 
sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu tiks uzskatīta kapitālsabiedrība, 
kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā 
ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai 
kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

 
16. Iepirkuma līgums 

Valsts vides dienests, Reģ.Nr.90000017078, adrese Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, 
pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu 
atbilstoši Iepirkuma līguma veidnei (C pielikums) ar nosacījumu, ka tiek piešķirti finanšu 
līdzekļi Swiss Contribution individuālā projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - 
Sarkandaugavas teritorijā” (Nr. CH05) īstenošanai. Ja iepirkuma līgums netiek noslēgts līdz 
2014. gada 31. maijam, iepirkuma procedūra var tikt pārtraukta, jo var netikt piešķirti līdzekļi 
projekta īstenošanai. 
 

17. Vadošā valoda 
Nolikuma vadošā valoda ir latviešu valoda. Nolikums angļu valodā ir tikai informatīvos 
nolūkos un tam nav juridiska spēka. Strīdu izskatīšanas gadījumos Nolikums latviešu valodā 
būs nolikums ar juridisku spēku un saskaņā ar to tiks izvērtēta situācija. 
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Pielikumi 
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A pielikums: Tehniskā specifikācija 
 

 
B pielikums: Pieejamās līdzšinējās izpētes: 

1. Tehniski ekonomiskais pamatojums „Vēsturiski piesārņoto vietu Jaunmīlgrāvī 

un Sarkandaugavā sanācijas pirmsprojekta izstrāde”; SIA „Vides Projekti". 

Rīga 2007.gada; 

2. Noslēguma ziņojums projektā „Papildus izpēte un sanācijas projekta 

dokumentācijas aktualizācija SIA „OVI” Rīga teritorijā projekta „Vēsturiski 

piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā – SIA „OVI Rīga””; SIA 

„Vides projekti”, 2011. gada maijs; 

3. Šveices – Latvijas sadarbības programmas projekta pieteikuma anketas 

sadaļa attiecībā uz sasniedzamajiem rezultātiem projektā 

4. Topogrāfiskais plāns. 
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C pielikums: Iepirkuma līguma projekts 



                                                                                               
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

24 

 
LĪGUMA VIENOŠANĀS 

 
Līgums: „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas 
darbi SIA „OVI Rīga”” (Nr.:<Līguma numurs>) 
 
 
Valsts vides dienests, reģ.Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, <paraksta tiesīgās 
personas amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, 
kas apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas 
puses,  
 
un 
 
<Uzņēmēja nosaukums>4, reģ.Nr.<reģistrācijas numurs>, <adrese>, <paraksta tiesīgās personas 
amats, vārds un uzvārds> personā[, kas rīkojas pamatojoties uz <atsauce uz dokumentu, kas 
apliecina paraksta tiesīgās personas tiesības parakstīt Līgumu>] (turpmāk - Uzņēmējs), no otras 
puses, 
 
 
pamatojoties uz Valsts vides dienesta rīkotā atklātā konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu 
Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Rīga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā 
projektēšanas un attīrīšanas darbiem SIA „OVI Rīga” teritorijā saskaņā ar Līguma noteikumiem 
(turpmāk - Darbi) 
vienojas:  
 
1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma 

noteikumos. 
 
2. Šādi dokumenti to prioritātes secībā veido un ir daļa no Līguma: 

a. šī Līguma vienošanās 
b. Pieteikums dalībai konkursā un Piedāvājuma pielikums, 
c. [Pielikumi: 

<Iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes 
protokols, u.c. pielikumi>,] 

d. Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi: 

 Līguma izpildes nodrošinājuma veidne (LF-A), 

 Avansa garantijas veidne (LF-B), 

 Ieturējuma naudas garantijas veidne (LF-C1) un (LF-C2), 
e. Līguma Vispārīgie noteikumi 
f. Tehniskā specifikācija, 
g. Aizpildītās Formas (Uzņēmēja Finanšu piedāvājums), 
h. Uzņēmēja Tehniskais piedāvājums un atlases dokumenti. 
Pielikumi ir prioritāri tikai attiecībā uz dokumentu, ko tie groza. 

 
3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, 

Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un 
novērst visus defektus tajos. 

 
4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs 

apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu. 
 
Līguma summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> EUR (<summa 
vārdiem> eiro), 
PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro), 
 
Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:  

                                                 
4
 Ja Uzņēmējs ir personu apvienība, tad ir jānorāda visi personu apvienības dalībnieki.  
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<rekvizīti maksājumu veikšanai>. 
 
5. Līguma vienošanās 4.punktā norādītā Līguma summa tiek izmaksāta Uzņēmējam sekojošā kārtībā:  

5.1. Līguma summas daļa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> EUR 
(<summa vārdiem> eiro), PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro), kopā, t.sk. PVN: <…> 
EUR (<summa vārdiem> eiro) tiek izmaksāta Uzņēmējām atbilstoši līguma nosacījumiem;  
5.2.  Atlikušo Līguma summas daļa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk tekstā - PVN): <…> 
EUR (<summa vārdiem> eiro), PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro), kopā, t.sk. PVN: 
<…> EUR (<summa vārdiem> eiro) tiek izmaksāta Uzņēmējām _____ dienu laikā atbilstoši 
Līguma noteikumiem, ar nosacījumu, ka pilsotsanācijas rezultāti ir pozitīvi atbilstoši Tehniskās 
specifikācijas noteikumiem, ievērojot Līguma vienošanās 6.punktā noteikto.  
  

6. Puses vienojas, ka gadījumā, ja atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem pilotsanācijas 
rezultāti ir negatīvi (t.i., neatbilst Tehniskā specifikācijā ietvertajām Pasūtītāja prasībām, skatīt 
Tehnisko specifikāciju 2.1., 3.1.- 3.3. nodaļu), tad Līguma darbība tiek izbeigta, un Uzņēmējs ir 
atbrīvots no turpmāko sanācijas darbu veikšanas, savukārt, Pasūtītājs ir atbrīvots no samaksas 
pienākuma pilnā apjomā (samaksa tiek veikta saskaņā Finanšu piedāvājuma 2.Tāmi atbilstoši 
Atsūknēšanas efektivitātes aprēķinam). Puses vienojas, ka šādā situācijā Līgums tiek izbeigts ar 
Pasūtītāja vienpusēju rakstveida paziņojuma nosūtīšanu Uzņēmējam.   
 

7. Parakstot šo Līguma vienošanos Uzņēmējs apliecina, ka tam nav nekādu iebildumu pret šīs 
Līguma vienošanās 5.punktā noteikto Līguma summas samaksas kārtību, un Uzņēmējs apņemas 
necelt nekādas prasības pret Pasūtītāju saistībā ar šādu Līguma darbības termiņa izbeigšanu 
negatīvu (t.i., tādu, kas neatbilst Tehniskā specifikācijā ietvertajām Pasūtītāja prasībām) 
pilsotsanācijas rezultātu gadījumā.  
 

8. Šī Līguma vienošanās ir sastādīta divos identiskos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā 
Pasūtītājs, otru – Uzņēmējs.  

 
9. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos 
 
Uzņēmējs: Pasūtītājs: 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

Valsts vides dienests  
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 
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C1 pielikums: Piedāvājuma pielikums 

 
 

PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS 
 

Pozīcija 
Līguma noteikumu 
apakšpunkts 

Dati 

Pasūtītāja nosaukums un adrese 1.1.2.2. & 1.3. 
Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 

Uzņēmēja nosaukums un adrese 1.1.2.3. & 1.3. 
<Uzņēmēja nosaukums un 
reģistrācijas numurs> 

Inženiera nosaukums un adrese 1.1.2.4. & 1.3. 
Inženieris tiks nominēts pirms 
Darbu uzsākšanas 

Darbu izpildes laiks 1.1.3.3. līdz 2017.gada 28.februārim 

Defektu paziņošanas periods 1.1.3.7. 24 kalendārie mēneši 

Elektroniskās sakaru sistēmas 1.3. Fakss 

Piemērojamās tiesību normas 1.4. 
Latvijas Republikas normatīvie 
tiesību akti 

Valdošā valoda 1.4. Latviešu 

Komunikācijas valoda 1.4. Latviešu 

Darbu izpildes vietas pieejamības 
laiks 

2.1. No Darbu uzsākšanas datuma 

Līguma izpildes nodrošinājums 4.2. 
10% apmērā no Akceptētās 
Līguma summas  

Termiņš paziņošanai par kļūdām 
Pasūtītāja prasībās un citiem 
Pasūtītāja prasību defektiem 

5.1. 
28 dienas no Darbu uzsākšanas 
datuma 

Normālās darba stundas 6.5. 
No pirmdienas līdz piektdienai no 
plkst.08.30 -17.00 

Līgumsods par programmas 
neiesniegšanu 

8.3. 150.00 EUR dienā 

Darbu izpildes nokavējuma 
līgumsods 

8.7. 

0,1% no Akceptētās Līguma 
summas par katru nokavēto dienu 
valūtā, kādā ir maksājama Līguma 
cena  

Maksimālā Darbu izpildes 
nokavējuma līgumsoda summa 

8.7. 
20% no Akceptētās Līguma 
summas  

Kopējais avansa maksājums 14.2. 
Līdz 20% no Akceptētās Līguma 
summas  

Maksājumu skaits un termiņi 14.2. viens maksājums 

Avansa maksājuma atmaksas 
amortizācija 

14.2.(b) 20% 

Ieturējuma procenti 14.3. 10% 

Ieturējuma naudas summas limits 14.3. 
10% no Akceptētās Līguma 
summas  

Iekārtas un Materiāli samaksa par 
kuriem tiek veikta, kad tie 
piegādāti Darbu izpildes vietā 

14.5. (c) (i) 

Pilotprojekta realizācijai: 

 Visas nepieciešamās 
infrastruktūras izveidei 

Peldošā slāņa sanācija: 

 Specializētie sūkņi ar 
aprīkojumu; 

 Cauruļvadi, rezervuāri ar 
aprīkojumu; 

 Piesārņojuma izplatības 
ierobežojošās iekārtas. 

Viskozās/smagās frakcijas 
sanācija:  

 Iekārtas ar aprīkojumu. 

Minimālā Starpmaksājuma 14.6. 70 000 eiro vai 2% no Akceptētās 
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apstiprinājuma aktā iekļaujamā 
summa 

Līguma summas – atkarībā, kura 
no divām summām ir liekāka  

Līgumsods par samaksas 
nokavējumu 

14.8 

0,1% no nokavētā maksājuma 
summa par katru kavējuma dienu, 
bet ne vairāk kā 15 % no 
Akceptētās līguma summas 

Maksājumu valūtas 14.15. eiro (EUR) 

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas: 

18.5. 
 

 

apjoms (minimālais atbildības 
limits) 
 

 

10% no Akceptētās līguma 
summas Darbu izpildes laikā līdz 
Darbu pieņemšanai, 
5% no Akceptētās līguma summas 
Defektu paziņošanas perioda laikā 

Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polise un 
Uzņēmēja apliecināta 
apdrošināšanas līguma un 
dokumenta, kas apliecina 
apdrošināšanas prēmijas 
samaksu, kopijas iesniegšanas 
termiņš 

 
14 dienu laikā no Līguma spēkā 
stāšanās dienas  

 
 
 
 
 
 

Ziņas par Posmiem Apraksts: 
(1.1.5.6.apakšpunkts) 

 
Izpildes laiks: 
(1.1.3.3.apakšpunkts) 

 

 
Posma izpildes nokavējuma 
līgumsods: 
(8.7.apakšpunkts) 

 

Izpētes un pilotprojekts 

{1 darbu posms} 
6 mēneši 0,5% no Akceptētās Līguma 

summas par katru nokavēto dienu 
valūtā, kādā ir maksājuma Līguma 
cena 

Projektēšana 

{2 darbu posms} 
3 mēneši 0,5% no Akceptētās Līguma 

summas par katru nokavēto dienu 
valūtā, kādā ir maksājuma Līguma 
cena 

Būvdarbi un sanācijas darbi 

{3 un 4 darbu posms} 
21 mēneši 0,5% no Akceptētās Līguma 

summas par katru nokavēto dienu 
valūtā, kādā ir maksājuma Līguma 
cena 

 
 
 
 
 

Uzņēmējs: 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, 
vārds un uzvārds> 
 
________________________________
_ 
Parakstīšanas vieta un datums 
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Līguma noteikumi ietver: 
 
Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas „Iekārtu piegādes un 
projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem 
darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas 
Inženierkonsultantu asociācijas International Federation of Consulting Engineers Conditions of 
Contract for Plant and Design – Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and 
Engineering Works, Designed by the Contractor 2005.gada tulkojums), kuru kopijas var iegādāties 
Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: 
lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un 
 
Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus. 
 
Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot 
International Federation of Consulting Engineers Conditions of Contract for Plant and Design – 
Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed 
by the Contractor, kuru kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop. 
 
 
Uzņēmējs: Pasūtītājs: 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds 
un uzvārds> 

Valsts vides dienests  
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 

mailto:lika@lika.lv
http://www.fidic.org/bookshop
http://www.fidic.org/bookshop
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SPECIĀLIE NOTEIKUMI 

 
 

Vispārīgajos noteikumos terminu  
„Sākuma datums” 
Aizstāt ar terminu  
„Darbu uzsākšanas datums”; 
 
Vispārīgajos noteikumos atsauci uz  
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa]  
aizstāt ar atsauci uz  
20.6.apakšpunktu [Tiesa] 
 

1.1. 
Definīcijas 

1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„„Līgums” nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos 
Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu 
un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās 
dokumentā.” 
 
1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„„Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks 
izsniegta, termins „Apstiprinājuma vēstule” apzīmē Līguma 
vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai 
saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums.” 
 
1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„„Piedāvājuma vēstule” nozīmē dokumentu ar nosaukumu 
„Pieteikums dalībai konkursā”, ko sagatavo Uzņēmējs un kas ietver 
Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus.” 

1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
„„Izmaksas” nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies 
Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot 
virsizdevumus (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”), bet neieskaitot peļņu.” 
 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„„Saprātīgas peļņas procents” nozīmē Uzņēmēja Finanšu 
piedāvājumā (Tāmēs) norādīto peļņas procentu, kas tiek aprēķināts 
no tiešajām izmaksām (saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-
06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”). Ja Finanšu piedāvājumā 
(Tāmēs) peļņas procents nav norādīts, uzskatāms, ka tas ir 5%.” 
 

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10.apakšpunktu šādā 
redakcijā: 
„„Līgumā neparedzēti papildu darbi” ir darbi, kuri nav iekļauti Līgumā, 
bet kuri ir nepieciešami Līguma izpildei.” 
 

1.5. 
Dokumentu prioritātes 
secība 
 

Dzēst (b) apakšpunktu 

1.6. 
Līguma vienošanās 
 

Dzēst pirmo teikumu 

1.8. 
Dokumentu pārziņa un 
iesniegšana 

Otrās rindkopas otrajā teikumā vārdus 
„(..) sešos eksemplāros (..)” 
aizstāt ar vārdiem  
„trīs eksemplāros” 
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1.13. 
Likuma ievērošana 

Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Uzņēmējam Līguma izpildes laikā jāievēro Piemērojamais likums, 
Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi un standarti. Ja 
Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi vai standarti attiecīgo 
jomu nereglamentē, Uzņēmējs ievēro Eiropas Savienībā spēkā 
esošos būvnormatīvus un standartus. 
 

2.4. 
Pasūtītāja finansiālās 
vienošanās 
 

Dzēst apakšpunktu 

3.1. 
Inženiera pienākumi 
un pilnvaras 
 

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos 
pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā 
likuma prasībām. 
Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: 
„Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja 
rakstiska atļauja: 
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), 
(b) piekrītot citiem piedāvātajiem Apakšuzņēmējiem (4.4.(b) 
apakšpunkts), 
(c) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu 
(4.5.apakšpunkts), 
(d) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts), 
(e) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu (13.3.apakšpunkts) 
 

3.5. 
Lēmumi 
 

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas 
saskaņā ar 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu 
jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu 
papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot 
panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu 
papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un 
būvniecību reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību 
aktu noteiktajā kārtībā.” 
 

3.6.  
Vadības sanāksmes 
 

Papildināt ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 
„Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās 
vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus 
jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes 
protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un 
Pasūtītājam.” 

 

4.1. 
Uzņēmēja vispārējās 
saistības 

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: 
„Gadījumā, ja Inženieris vai Pasūtītājs rakstiski dod norādījumu 
Uzņēmējam sniegt informāciju, labot kļūdas, neatbilstības vai 
nepilnības, Uzņēmējs to veic un iesniedz Inženierim vai Pasūtītājam, 
sagatavojot rakstisku atbildi 15 dienu laikā pēc norādījuma 
saņemšanas.” 
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4.2. 
Līguma izpildes 
nodrošinājums 

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Līguma izpildes nodrošinājumu izdod Latvijas Republikā vai citā 
Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī 
reģistrēta banka, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikas teritorijā, un tam jāatbilst Speciālajiem noteikumiem 
pievienotajai veidnei. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma 
izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo Inženieri un Pasūtītāju.” 
 
Otro rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: 
„Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas 
Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50% 
(piecdesmit procentiem), par to nekavējoties informējot Pasūtītāju. 

4.5. 
Nominētie 
apakšuzņēmēji 
 

Apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: 
Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas 
iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un 
kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir 
vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma 
procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas 
kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma 
noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, 
ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta trešajā daļā paredzētos 
nosacījumus. Pasūtītājs nepiekrīt šā panta otrajā daļā minētā 
personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem 
nosacījumiem: 1) piegādātāja piedāvātais personāls vai 
apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma 
procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz 
piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 2) tiek nomainīts 
apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais 
pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību 
paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos 
noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav 
vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā 
izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību 
iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām; 3) piedāvātais 
apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkuma likuma 39.1 panta pirmajā 
daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas 
nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs 
piemēro šā likuma 39.1 panta noteikumus. Šā likuma 39.1 panta 
ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par 
personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam. 
Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai 
vispārīgās vienošanās puse) drīkst veikt šā likuma 20.panta otrajā 
daļā minēto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas šā panta 
otrās daļas noteikumi, kā arī minētajiem kritērijiem atbilstošu 
apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu līguma izpildē, ja iepirkuma 
procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās 
vienošanās puse) par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja 
rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna 
apakšuzņēmēja iesaistīšanai līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt 
apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai 
līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā likuma 
39.1 panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, 
ko pasūtītājs pārbauda, ievērojot šā panta trešās daļas 3.punkta 
noteikumus. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma 
procedūrā izraudzītā pretendenta (iepirkuma līguma vai vispārīgās 
vienošanās puse) personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu 
apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet 
ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 
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informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai 
saskaņā ar šā panta noteikumiem. 
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4.21. 
Progresa ziņojumi 

Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus 
„(..) sešos eksemplāros (..)” 
aizstāt ar vārdiem  
„trīs eksemplāros” 
 

5.6. 
Būvniecības 
izpilddokumentācija 

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas 
Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz 
Inženierim attiecīgo Darbu izpildrasējumi, kā arī Uzņēmēja rīcībā 
esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir jābūt Uzņēmēja 
rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu 
prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves, būvkompleksa 
vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā.” 

5.8. 
Projektēšanas kļūdas 

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā: 
„Gadījumā, ja Inženieris vai Pasūtītājs rakstiski dod norādījumu 
Uzņēmējam sniegt informāciju, labot kļūdas, neatbilstības vai 
nepilnības, Uzņēmējs to veic un iesniedz Inženierim vai Pasūtītājam 
sagatavojot rakstisku atbildi 15 dienu laikā pēc norādījuma 
saņemšanas.” 

6.7. 
Veselība un drošība 

Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu 

8.1. 
Darbu uzsākšana 

 Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
„Par darbu uzsākšanas datumu vienojas pirmajā sanāksmē.” 

8.3. 
Programma 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 
„Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā 
kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] 
var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par 
katru kavējuma dienu.” 
 
Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: 
„Programmā, balstoties uz veikto piesārņojuma izpēti pilotprojekta 
posmā un citā izpētēm Uzņēmējs izstrādā konkrētu metodoloģiju 
sanācijas darbiem pa etapiem un vienojas ar Pasūtītāju par 
sasniedzamajiem vides aizsardzības normatīvajos aktos noteiktajiem 
sanācijas darbos sasniedzamajiem robežlielumiem un metodoloģiju 
sanācijas darbu apjomu nodošanai – pieņemšanai, kas jāsaskaņo ar 
Pasūtītāju un citām Pasūtītāja norādītām institūcijām.” 

10.1. 
Darbu un Posmu 
pieņemšana – 
nodošana 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 
„Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas 
Uzņēmējam, ievērojot Pasūtītāja prasībās noteikto, jāiesniedz 
Inženierim Uzņēmēja rīcībā esošie dokumenti (vai dokumenti, kuriem 
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasībām ir 
jābūt Uzņēmēja rīcībā), kas saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvo tiesību aktu prasībām ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot 
būves, būvkompleksa, būves kārtas vai būvdarbu etapa pieņemšanu 
ekspluatācijā, kas pielīdzināma pārbaudei pēc Darbu pieņemšanas 
atbilstoši 12.punktam.” 
 

13.1. 
Tiesības veikt 
izmaiņas 

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
„Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš 
nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts 
(kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi 
sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu 
īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, 
Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. 
Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu 
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veikšanu, veicamas publisko iepirkumu un būvniecību 
reglamentējošo Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu noteiktajā 
kārtībā.” 
 

13.5. 
Rezerves summas 
 

Dzēst apakšpunktu   

14.2. 
Avansa maksājums 

Trešās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
„Šo garantiju izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai 
Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka, kas Latvijas 
Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi 
pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tai jāatbilst 
Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei.” 
 
Piektās rindkopas (a) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
„atskaitījumi tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu,” 
 

14.4¹. 

Darbiem paredzētās 
iekārtas un materiāli 
(priekšfinansējums) 

Papildināt ar jaunu apakšpunktu šādā redakcijā: 

Ja šis apakšpunkts tiek piemērots, tad Starpmaksājumu 
apstiprinājumos saskaņā ar 14.3.apakšpunkta (e) apakšparagrāfu 
iekļaujama (i) summa attiecībā uz Iekārtām un Materiāliem, par 
kuriem ir noslēgts piegādes līgums un (ii) samazinājums, ja šādu 
Iekārtu un Materiālu vērtība ir iekļauta Pastāvīgo darbu vērtībā 
saskaņā ar 14.3.apakšpunkta [Pieteikums starpmaksājuma 
apstiprinājuma saņemšana] (a) apakšparagrāfu.  

Inženieris izlemj un apliecina katru samaksas papildinājumu attiecībā 
uz Darbiem paredzētajām Iekārtām un Materiāliem, kuras saskaņā 
ar Piedāvājuma pielikumu ir tās, kas jāapmaksā tad, kad ir noslēgts 
piegādes līgums par šo Iekārtu un Materiālu piegādi, ja Uzņēmējs ir 
iesniedzis: 

(a) notariāli apliecinātu Uzņēmēja un Iekārtu un Materiālu 
piegādātāja noslēgtā piegādes līguma par Iekārtu un 
Materiālu piegādi izrakstu, kas ietver visus līguma 
noteikumus, izņemot Iekārtu un Materiālu cenas, un  

vai nu 

(b) Iekārtu un Materiālu priekšfinansējuma garantiju, ko Iekārtu un 
Materiālu priekšfinansējuma apjomā atbilstoši Speciālajiem 
noteikumiem pievienotajai veidnei (3.pielikums) ir izdevusi Latvijas 
Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās 
zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas sabiedrība un 
kura paliek spēkā līdz Darbu Pieņemšanas-nodošanas 
apstiprinājuma izdošanai. Pēc Iekārtu un Materiālu piegādes Darbu 
izpildes vietā, ko apliecina Inženiera un Pasūtītāja parakstīts 
apliecinājums, Iekārtu un Materiālu priekšfinansējuma garantijas 
apjoms var tikt samazināts par 50% (piecdesmit procentiem), par to 
nekavējoties informējot Pasūtītāju.  

vai 

(c) notariāli apliecinātu Uzņēmēja, Iekārtu un Materiālu piegādātāja 
un kredītiestādes noslēgtā darījumu konta vai faktoringa darījuma 
līguma par  Iekārtu un Materiālu piegādes finansēšanu izrakstu, kas 
iever visus līguma noteikumus, izņemot Līguma summu, un 
kredītiestādes apliecinājumu par attiecīga konta atvēršanu Iekārtu 
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un Materiālu piegādes finansēšanai. 

Apstiprināmā summa pēc Uzņēmēja izvēles var sasniegt līdz 
četrdesmit procentiem (40%) no Iekārtu un Materiālu līgumiskās 
vērtības saskaņā ar Finanšu piedāvājumu. 

Šī papildu summa ir izsakāma tādās valūtās, kādās būs veicams 
maksājums, kad tiek piemērots 14.3.apakšpunkta [Pieteikums 
starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai] (a) apakšparagrāfs. 
Tādā gadījumā Maksājuma apstiprinājumā uzrādāms attiecīgais 
samazinājums, kas ir vienāds un izteikts tādās pašās valūtās un 
proporcijās kā šī papildu summa par attiecīgajām Iekārtām un 
Materiāliem. 

14.5. 
Darbiem paredzētās 
iekārtas un materiāli 

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu: 
„iesniedzis apliecinājumu par to, ka Iekārtas un Materiāli nav 
apgrūtināti ar lietu tiesībām,” 
 

Ceturto rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

Apstiprināmajai papildu summai (c) apakšpunktā minētajā gadījumā 
nedrīkst pārsniegt astoņdesmit procentus (80%), no Inženiera 
noteiktajām Iekārtu un Materiālu izmaksām (ieskaitot to piegādi 
Darbu izpildes vietā un atskaitot saskaņā ar 14.4¹.apakšpunktu 
[Darbam paredzēto iekārtu un materiālu priekšfinansējums] 
samaksātās summas), ņemot vērā Iekārtu un Materiālu līgumisko 
vērtību 

14.7. 
Samaksa 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
„Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā: 
(a) avansa maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 
saņēmis avansa maksājuma pieprasījumu un 4.2.apakšpunktā 
[Līguma izpildes nodrošinājums] un 14.2.apakšpunktā [Avansa 
maksājums] minētos dokumentus, 
(b) starpmaksājumus - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 
saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma 
apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu 
pamatojošos dokumentus, 
(c) Beigu maksājumu - 45 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir 
saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma 
maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma 
pieprasījumu pamatojošos dokumentus.” 

 

14.8. 
Samaksas nokavējums 
 

Punktu izteikt šādā redakcijā: 
„Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu 
[Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā 
noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru 
kavējuma dienu.”   
 

14.9. 
Ieturējuma naudas 
izmaksāšana 

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: 
„Ja pēc Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas 
Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Ieturējuma naudas garantiju, ko, 
izmantojot Speciālajiem noteikumiem pievienoto Ieturējuma naudas 
garantijas veidni, Ieturējuma naudas vienas puses apjomā izsniegusi 
Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas 
Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka vai apdrošināšanas 
sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas 
Republikas teritorijā, Pasūtītājs atmaksā Uzņēmējam visu Ieturējuma 
naudu. Šajā gadījumā Uzņēmējam ir jānodrošina, ka garantija ir 
spēkā un ir izmantojama līdz Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis 
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Darbus un novērsis visus Defektus (atbilstoši 4.2.apakšpunkta 
[Līguma izpildes nodrošinājums] trešajā rindkopā noteiktajam).” 
 

14.10. 
Ziņojums par Darbu 
pabeigšanu 
 

Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus 
„(..) 84 dienu laikā (..)” 
aizstāt ar skaitli un vārdiem 
„14 dienu laikā” 
un vārdus 
„(..) sešos eksemplāros (..)” 
aizstāt ar vārdiem  
„trīs eksemplāros” 
 

14.11. 
Pieteikums beigu 
maksājuma 
apstiprinājuma 
saņemšanai 
 

Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu 

15.2. 
Līguma pārtraukšana 
no Pasūtītāja puses 

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: 
„Ārvalstu projekta vadītāja, būvprojekta vadītāja/sanācijas eksperta, 
projektētāja, būvdarbu vadītāja, atbildīgais būvdarbu vadītājs, 
ģeologs, ķīmiķis, vides eksperts un gāzes apgādes sistēmu 
projektēšanas speciālists līdz Darbu uzsākšanai nav ieguvis 
profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecinošu dokumentu vai 
reģistrējies attiecīgajā profesiju reģistrā.” 
 

16.1. 
Uzņēmēja tiesības 
apturēt Darbu izpildi 
 

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
„Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 
14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], 
Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes 
tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu 
apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes 
apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam.” 
   

16.2. 
Līguma pārtraukšana 
no Uzņēmēja puses 
 

Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu 

18.1. 
Vispārējās prasības 
attiecībā uz 
apdrošināšanu 
 

Dzēst sesto rindkopu 

18.2. 
Darbu un Uzņēmēja 
aprīkojuma 
apdrošināšana 
 

Dzēst apakšpunktu 

18.3. 
Apdrošināšana miesas 
bojājumu un īpašuma 
bojājumu gadījumos 
 

Dzēst apakšpunktu 

18.4. 
Uzņēmēja personāla 
apdrošināšana 
 

Dzēst apakšpunktu 

18.5. 
Uzņēmēja 

Uzņēmējam jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība attiecībā uz 
Darbiem (konkrēto būvobjektu) Piedāvājuma pielikumā noteiktajā 
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civiltiesiskās 
atbildības 
apdrošināšana 
  

apjomā par tā darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu 
trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem 
trešo personu mantai, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos 
tiesību aktos par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 
būvniecībā noteiktās prasības. 
 
Uzņēmējam Piedāvājuma pielikumā noteiktajā termiņā jāiesniedz 
Pasūtītājam spēkā esoša Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas polise un Uzņēmēja apliecināta apdrošināšanas 
līguma un dokumenta, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas 
samaksu, kopija.   
 

20.2. - 20.5. 
Strīdu pirmstiesas 
izšķiršanas komisijas 
iecelšana 
 

Dzēst apakšpunktu 
 

20.3. 
Nespēja vienoties par 
Strīdu pirmstiesas 
izšķiršanas komisijas 
sastāvu 
 

Dzēst apakšpunktu 
 

20.4. 
Strīdu pirmstiesas 
izšķiršanas komisijas 
lēmuma pieņemšana 
 

Dzēst apakšpunktu 
 

 
 

20.5. 
Pirmstiesas izlīgums 
 

Dzēst apakšpunktu 
 

20.6. 
Arbitrāža 
 

Izteikt šādā redakcijā: 
„Tiesa 
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju 
pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar  Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.” 

 

 
Uzņēmējs: Pasūtītājs: 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

Valsts vides dienests 
<paraksta tiesīgās personas amats, vārds un 
uzvārds> 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 

 
_________________________________ 
Parakstīšanas vieta un datums 
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SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI 
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Iepirkuma līgums. Būvniecība (LF-1) 
Speciālo noteikumu pielikums LF-A: 

Līguma izpildes nodrošinājuma veidne 
 
 
 

Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 

LĪGUMA IZPILDES GARANTIJA 
 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) izpildes garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas nosaukums vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un 
adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, 
ka 
 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Uzņēmējs)  
 
nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” 
(Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo 
garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma saskaņā ar 
Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, 
norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis, 
 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru 
tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa 
vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu 
datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>5. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 
parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no 
Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu par 50% (piecdesmit procentiem) un par to 
nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 
par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 
Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā 
ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 

                                                 
5
 Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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Iepirkuma līgums. Būvniecība (LF-1) 
Speciālo noteikumu pielikums LF-B: 

Avansa maksājuma garantijas veidne 
 
 
 

Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 

AVANSA MAKSĀJUMA GARANTIJA 
 
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) avansa maksājuma garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
Mēs, <Bankas nosaukums vai Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un 
adrese>, neatsaucami apņemamies 5 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, 
ka 
 
<Uzņēmēja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese> 
(turpmāk – Uzņēmējs)  
 
nav atmaksājis avansa maksājumu saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma 
„<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) noteikumiem, tostarp nav 
pagarinājis šo garantiju (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma 
Uzņēmējs nav atmaksājis avansa maksājumu, 
 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru 
tā pieprasīto summu, kas nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) (turpmāk – 
Garantijas summa), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu 
datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>6. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 
parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Pēc Pasūtītāja apliecinātas saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājuma apstiprinājumu 
izsniegšana] izsniegta Starpmaksājuma apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs 
nekavējoties par atmaksāto avansa maksājuma summu samazināsim Garantijas summu un par to 
nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  
 
Šī garantija stājas spēkā dienā, kad Uzņēmējs saņem avansa maksājumu savā norēķinu kontā mūsu 
bankā. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 
par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 
Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā 
ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 

                                                 
6
 Datums 70 dienas pēc paredzētā Darbu izpildes laika. 
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Iepirkuma līgums. Būvniecība (LF-1) 
Speciālo noteikumu pielikums LF-C1: 

Bankas garantijas veidne 
 
 

Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA 
 

 
Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami apņemamies 15 dienu 
laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka 
<Uzņēmēja nosaukums><reģistrācijas numurs><adrese> 

(turpmāk – Uzņēmējs)  

a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un 

b. šo Defektu apraksts  
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru 
tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa 
vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu. 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu 
datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>7. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 
parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma 
saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes 
apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts 
mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes 
apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam 
Garantijas summu. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 
par pieprasījumu garantijām Nr.458 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 
Publication No.458), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā 
ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 
tiesību aktiem. 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 
 

                                                 
7
 Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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Iepirkuma līgums. Būvniecība (LF-1) 
Speciālo noteikumu pielikums LF-C2: 

Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 
 

Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 

IETURĒJUMA NAUDAS GARANTIJA 
 

Līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>) ieturējuma naudas garantija 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Mēs, <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, neatsaucami 
apņemamies pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurā minēts, ka 
<Uzņēmēja nosaukums> 
<reģistrācijas numurs> 
<adrese> 
(turpmāk – Uzņēmējs)  
a. nav novērsis Defektus, par kuriem viņš ir atbildīgs saskaņā ar <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 

noslēgtā līguma „<Līguma nosaukums>” (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums), un 
b. šo Defektu apraksts  
saņemšanas izmaksāt Pasūtītājam tam pienākošās summas, kas kopumā nepārsniedz <summa 
cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro) (turpmāk - Garantijas summa). 
 
Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā adresē ne vēlāk kā Garantijas beigu 
datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>8. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam. 
 
Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar Līguma noteikumiem un to, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs 
mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesības prasīt paziņot mums par 
izmaiņām Līgumā. 
 
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts 
starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 
 
Ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo garantiju gadījumā, ja 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma 
saskaņā ar Līguma 11.9.apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes 
apstiprinājums, mēs apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurš nosūtīts 
mums ne agrāk kā 28 dienas pirms Garantijas beigu datuma un kurā minēts, ka Līguma izpildes 
apstiprinājums nav izsniegts un ka Ieturējuma garantija nav pagarināta, izmaksāt Pasūtītājam 
Garantijas summu. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 
saistībā ar šo nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem. 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
< Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> 

 
 
 
 
 

                                                 
8
 Datums 70 dienas pēc Defektu paziņošanas perioda paredzamā beigu datuma. 
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D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
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D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne 
 
 
 

Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ 
 

„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI 
Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH). 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas 

numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) 
ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar Valsts vides dienesta, Reģ.Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, 
Rīga, LV-1045 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu 
Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. 
VVD/2014/04/CH) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās 
prasības,  

 
2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no: 

a. šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem, 
b. Piedāvājuma nodrošinājuma, 
c. Tehniskā piedāvājuma un 
d. Finanšu piedāvājuma, 
(turpmāk – Piedāvājums) 

 
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties:  

a. <būvdarbu raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk 
– Darbi) par Darbu kopējo cenu: 
Darbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR 
(<summa vārdiem> eiro), 
PVN <…>%: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro) 
Darbu kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> eiro), 

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C 
pielikumam), 

c. sniegt Darbus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā līdz 
2017.gada 28.februārim. 

 
4. Pretendents (ja Pretendents ir fiziska vai juridiska persona), personālsabiedrība un visi 

personālsabiedrības biedri (ja Pretendents ir personālsabiedrība) vai visi personu apvienības 
dalībnieki (ja Pretendents ir personu apvienība) apliecina, ka uz tiem neattiecas Publisko 
iepirkumu likuma 39. panta noteiktie izslēgšanas nosacījumi: 

 
5. [Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts 

lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs: 
 
<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds 
(ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese>]
9
 

 
 

                                                 
9
 Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība. 
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<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai 
personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

 

[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks 
ir fiziska persona)> 

<Reģistrācijas numurs vai personas kods> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Paraksttiesīgās personas paraksts>]
10

 

 

                                                 
10

 Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu 
apvienība)! 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 
 
 
 

A: Bankas garantijas veidne 
 
 
 

Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 
 
 

PIEDĀVĀJUMA GARANTIJA
11

 
 

„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA 
„OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH). 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 
Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī 
to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
  
mēs <Bankas nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā 
no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz 

līguma izpildes nodrošinājumu, 
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam <summa 
cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas 
norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

12
 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā 
adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums 
iesniedzams ar bankas, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu 
parakstījušās personas parakstu apliecina banka. 
 
Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi 
par pieprasījumu garantijām Nr.758 („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC 
Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā 

                                                 
11

 Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam Piedāvājuma garantiju, kas neatbilst dotajai paraugveidnei, pirms tam saskaņojot ar 

Pasūtītāju Piedāvājuma garantijā iekļaujamos Pasūtītājam nepieciešamos būtiskos nosacījumus 
12

 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 120 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas  
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ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas 
normatīvajiem tiesību aktiem.  

 
 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Bankas zīmoga nospiedums> 
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D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne  
 
 

 
B: Apdrošināšanas sabiedrības garantijas veidne 

 
 
 

Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 
 
 

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS
13

 
 
 
 

„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA 
„OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH). 
 
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> 
 
 
Ievērojot to, ka  
 
<Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Pretendents ir fiziska persona)> 
<adrese> 
(turpmāk – Pretendents) 
 
iesniedz savu piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – 
Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” ietvaros, kā arī 
to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu, 
  
mēs <Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> apņemamies 
gadījumā, ja: 
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, 
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā 

nenoslēdz iepirkuma līgumu, 
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz 

līguma izpildes nodrošinājumu, 
par ko Pasūtītājs mūs ir informējis, uz iepriekš minēto adresi nosūtot paziņojumu, kurā norādīts, ka ir 
iestājies kāds no iepriekš minētajiem gadījumiem un kurš tieši gadījums ir iestājies, izmaksāt 
Pasūtītājam <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> eiro), maksājumu veicot uz pieprasījumā 
norādīto bankas norēķinu kontu. 
 
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

14
 un ir spēkā līdz 

<gads>.gada <datums>.<mēnesis> Pasūtītāja pieprasījumam jābūt saņemtam iepriekš norādītajā 
adresē ne vēlāk kā šajā datumā. 
 
Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts 
starp mums un Pretendentu, izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu. 
 

                                                 
13

 Uzņēmējs var iesniegt Pasūtītājam Piedāvājuma nodrošinājumu, kas neatbilst dotajai paraugveidnei, pirms tam saskaņojot 

ar Pasūtītāju Piedāvājuma nodrošinājumā iekļaujamos Pasūtītājam nepieciešamos būtiskos nosacījumus 
14

 Piedāvājuma nodrošinājumam jābūt spēkā 120 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas  
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Šai garantijai ir piemērojami Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies 
saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas 
Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.  
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
<Apdrošināšanas sabiedrības zīmoga nospiedums> 
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D3 pielikums: Izstrādāto izpētes, sanācijas un tehniskos projektu un veikto darbu saraksta 
veidne 

 
 
 

A: IZSTRĀDĀTO IZPĒTES, SANĀCIJAS UN TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS 
 

Nr. 
p.k. 

Projektētā 
būvobjekta 

nosaukums un 
īss raksturojums 

Tehniskā 
projekta 

vērtība bez 
PVN (EUR) 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 
darbu 

apjoms  
(% no 

tehniskā 
projekta 
vērtības 
bez PVN) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona) 

Tehniskā projekta 
izstrādes 

uzsākšanas un 
pabeigšanas 

gads un mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
 
 
 

B: VEIKTO DARBU SARAKSTS 
 

Nr. 
p.k. 

Objekta 
nosaukums un 

veikto būvdarbu 
īss raksturojums 

Darbu 
vērtība 

bez PVN 
(EUR) 

Vieta 

Pašu 
spēkiem 
veiktais 
darbu 

apjoms  
(% no 

būvdarbu 
vērtības 
bez PVN) 

Pasūtītājs 
(nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese 
un kontakt- 

persona) 

Darbu 
uzsākšanas un 
pabeigšanas 

gads un 
mēnesis 

1. <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 

<…> <…> <…> <…> <…> <…> <…>/<…> 
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D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne 
 

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B: TEHNISKO SPECIĀLISTU SARAKSTS 
 

Speciālista 
darbības joma 

Vārds un 
uzvārds 

Sertifikāta* 
nr. vai  

izglītību 
apliecinoša 
dokumenta 

nr. 

Statuss (Pretendents, personāl-
sabiedrības biedrs, personu 

apvienības dalībnieks vai 
apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) 

vai šo personu darbinieks vai 
darba ņēmējs (Norādīt personas 

statusu, nosaukumu un speciālista 
statusu) 

<speciālista 
darbības joma> 

speciālists 
<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 
 
*Ārvalstu speciālistiem dokumenta (licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja 
šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti)), kas apliecina atbilstību 
izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā, 
numurs 

 

Galvenais 
speciālists 

Vārds un 
uzvārds 

Sertifikāta* 
numurs 

(projektētājam 
un būvdarbu 
vadītājam)/ 

izglītību 
apliecinoša 

dokumenta nr. 

Profesionālā 
pieredze 
atbilstoši 
Nolikumā 

noteiktajām 
prasībām 

(objektu vai 
līgumu skaits) 

Statuss 
(Pretendents, 

personāl-
sabiedrības biedrs, 
personu apvienības 

dalībnieks vai 
apakšuzņēmējs 

(Norādīt statusu) vai 
šo personu 

darbinieks vai darba 
ņēmējs (Norādīt 

personas statusu, 
nosaukumu un 

speciālista statusu) 

Projekta vadītājs <…> <…> <…> <…> 

Projektētājs 
/Sanācijas 
eksperts 

<…> <…> <…> <…> 

Būvprojekta 
vadītājs 

<…> <…> <…> <…> 

Būvdarbu 
vadītājs/Sanācijas 
eksperts 

<…> <…> <…> <…> 

Atbildīgais 
būvdarbu vadītājs 

<…> <…> <…> <…> 

Ģeologs <…> <…> <…> <…> 

Ķīmiķis <…> <…> <…> <…> 

Vides eksperts <…> <…> <…> <…> 

Gāzes apgādes 
sistēmu 
projektēšanas 
speciālista 

<…> <…> <…> <…> 
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D5 pielikums: CV veidne 
 
 
 

1. Uzvārds: 
2. Vārds: 
3. Izglītība: 
 

Izglītības iestāde Mācību laiks (no/līdz) Iegūtais grāds vai kvalifikācija 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

<…> <…>/<…> <…> 

 
4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 

- pamatzināšanas) 
 

Valoda Lasot Runājot Rakstot 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

<…> <…> <…> <…> 

 
5. Dalība profesionālās organizācijās: 
6. Citas prasmes:  
7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts: 
8. Profesionālā pieredze: 
 

Laiks 
(no/īdz) 

Darba devējs vai Pasūtītājs 
(uzņēmuma līguma 

gadījumā) 
Valsts 

Amats un galveno darba pienākumu 
apraksts vai veicamā darba apraksts 

(uzņēmuma līguma gadījumā) 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> 

 
9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti 

15
: 

 

Projekta izpildes 
uzsākšanas un 

pabeigšanas gads 
un mēnesis 

Projekta 
izpildes 

vieta 
(valsts) 

Darba devējs vai 
Pasūtītājs 

(uzņēmuma 
līguma gadījumā) 

Pasūtītāja (klienta) 
nosaukums, 

reģistrācijas numurs, 
adrese un 

kontaktpersona 

Īss veikto 
darbu 

apraksts 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

<…>/<…> <…> <…> <…> <…> 

 
 
Ar šo es apņemos  
 

No Līdz 

<1.perioda sākums> <1.perioda beigas> 

<2.perioda sākums> <2.perioda beigas> 

                                                 
15

 Tabulā jānorāda informācija saskaņā ar Nolikuma 9.3.3.1.-9.3.3.9. apakšpunktu prasībām 
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<…> <…> 

 
saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) 
piedāvājumu Valsts vides dienesta, Reģ.Nr.90000017078, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
rīkotā atklātā konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un 
attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) kā <Speciālista specialitāte vai 
darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja 
Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.  

 

<Vārds, uzvārds> 

<Paraksts> 

<Datums> 

 
[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma 
priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek 
piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 
 

<Darba devēja nosaukums> 

<Reģistrācijas numurs> 

<Adrese> 

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 

<Parkasttiesīgās personas paraksts>]
16

 

 
 

                                                 
16

 CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), 
personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs. 



                                                                                               
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

54 

D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu daļu saraksta veidne  
 
 
 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU DAĻU SARAKSTS 
 

Apakšuzņēmēja 
nosaukums, 
reģistrācijas 

numurs, adrese un 
kontaktpersona 

Nododamās 
Darbu daļas  
apjoms (% 
no Darbu 
kopējās 
cenas) 

Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Darbu daļas 
apraksts 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 

<…> <…> <…> 
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D7 pielikums: Personas, uz kuras iespējām 
 pretendents balstās, apliecinājuma veidne 

 
 
 

Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 
 

 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS 

 
Atklātā konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un 
attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 

 
 
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja 

Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas 
kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts vides dienesta, Reģ.Nr.90000017078, 
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Vēsturiski 
piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” 
(id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros;  

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[sniegt šādus darbus: 
<īss Darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo Darbu sarakstā norādītajam> un] 
[nodot Pretendentam šādus resursus: 
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā 
aprīkojuma) apraksts>]. 

 
3. Kā arī apliecina to, ka uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. pantā noteiktie izslēgšanas 

noteikumi. 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
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D8 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne 
 

 

PREAMBULA 
 

 Pretendentiem Finanšu piedāvājumā jāaizpilda tāmes, izmantojot tikai eiro valūtas vienību. 

 Tāmju saturā norādītas galvenās projekta īstenošanai nepieciešamās pozīcijas un darbības. 
Konkursa piedāvājuma vērtēšanas laikā pretendentam var tikt lūgts iesniegt jebkuras 
piedāvājumā dotās pozīcijas cenas detalizētu atšifrējumu. 

 Izpildītājam jāveic visu nepieciešamo sanācijas darbu un saistīto būvdarbu  projektēšana 
saskaņā ar Pasūtītāja un LR normatīvo aktu prasībām. Projektēšanas izmaksās jāparedz visu 
ar projektēšanu saistīto darbu izmaksas, tai skaitā nepieciešamās papildu izpētes, 
būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas saņemšana, sagatavošana 
un/vai izstrāde, objektu apsekošana, tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana un ekspertīze.  

 Izpildītājam jāsagatavo tāmes tā, lai tāmēs attiecīgajās pozīcijās būtu ietvertas visas 
izmaksas, kādas nepieciešamas pilnīgai iepirkuma priekšmetā (saskaņā ar tehnisko 
specifikāciju) noteikto darbu pabeigšanai, sasniedzot projekta īstenošanas galveno mērķi. 

 Izpildītājam tāmēs jāiekļauj iekārtu, palīgmateriālu izmaksas, īpašu analīžu izmaksas, 
izveidotās monitoringa sistēmas ekspluatācijas dokumentācijas izmaksas, iekārtu testēšanas 
izmaksas, marķēšanas un kontroles, sūknēšanas, ekskavēšanas transportēšanas un citas 
izmaksas.  

 Tāmju izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvmateriālu, būvizstrādājumu izmaksas, 
tehnikas, iekārtu un būvniecības mašīnlaika, kā arī nepieciešamā darbaspēka izmaksas. 

 Izmaksās jāiekļauj ar darba drošības un veselības aizsardzības pasākumiem saistītās 
izmaksas, ar darbu pārbaudēm saistītās izmaksas, vides aizsardzības pasākumu izmaksas, 
nepieciešamo pagaidu pasākumu izmaksas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajām LR 
normatīvo aktu prasībām. 

 Darbu izmaksās jāparedz darbu gaitā skarto vai bojāto virsmu, t.i., ceļu, ietvju un zālāju 
atjaunošanas izmaksas.  

 Izmaksās jāparedz jebkuru Tehniskajās specifikācijās minēto darbu, kas nav atsevišķi 
norādītas tāmēs, izmaksas.  

 Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu pozīciju un/vai šīs 
Preambulas formulējumi, Izpildītājam ir skaidri jāsaprot, ka summas, ko Izpildītājs ierakstījis 
Tāmē, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu. Tādēļ summā jāiekļauj arī ar riskiem 
saistītās izmaksas, lai saskaņā ar Līgumu pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju tehniskajā 
specifikācijā noteiktajiem darbiem. 

 Sadārdzinājumus, kas radušies darbu laikā, sedz Izpildītājs, gala summas, ko Izpildītājs 
ierakstījis Tāmē, tiks izmaksātas tikai pilnībā pabeidzot darbu. 
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1. TĀME: VISPĀRĒJIE POSTEŅI 

Postenis Apraksts 
Vienība 

Kopsumma 
Summa EUR 

(bez PVN) 

1.1. Līguma Prasības – Garantijas un Saistības 

(Avansa maksājuma garantija , Ieturējuma naudas 
garantija, Līguma izpildes garantija, ka arī visas citas 
garantijas, kas ir nepieciešamas saistībā ar līguma 
izpildi, u.t.t.). 

  

1.2. Līguma Prasības – Apdrošināšana (Visu risku 
apdrošināšana) 

(ieskaitot civiltiesisko apdrošināšanu). 

  

1.3. Lielformāta stends    

1. Tāmes Starpsumma uz Koptāmi  

 
2. TĀME: IZPĒTE UN MONITORINGA DARBU PILOTPROJEKTA EKSPERIMENTS 
 

Postenis Apraksts 
Vienība 

Kopsumma 
Summa EUR 

(bez PVN) 

2.1. 
 
2.1.1. 
 
2.1.2.                  
 
 
2.1.3. 
 
 

Izpētes darbi: 
 
Aktualizēti piesārņojuma izpētes dati 
 
Izpētes dati inženiertehnisko darbu veikšanai (krasta 
līnijas nostiprināšanai) 
 
Sagatavota darba programma pilotprojekta 
eksperimentam 

  

2.2. 
 
 
2.2.1. 
 
 
 
2.2.2. 

Monitoringa darbi pilotprojekta eksperimentam uz 
atsūknēto piesārņojumu 
 
vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas 
atsūknēšanas/likvidēšanas aprīkojuma  un metožu 
testēšana 
 
viskozās/smagās, naftas produktu frakcijas 
likvidēšanas aprīkojuma un metožu testēšana  
 

 
 

 

2.3. 
 
 
2.3.1. 
 
 
 
2.3.2. 

Monitoringa darbi pilotprojekta eksperimentam uz 
ekskavēto piesārņojumu 
 
Izņemtās grunts ekskavācijas aprīkojuma un metožu 
testēšana lauku darbu apstākļos - krasta joslā; 
 
Piesārņotās grunts ekskavācijas aprīkojuma testēšana 
lauku darbu apstākļos un parametru noteikšana 
mikrobioloģiskas attīrīšanai 

  

2.4. Sagatavota atskaite uz kuras pamata Pasūtītājs 
pieņem lēmumu par tālāko Darbu turpināšanu, 
Rezultātu interpretācija: 
(1) Hidroģeoloģisko parametru precizēšana;  
(2) Atsūknēšanas efektivitātes aprēķins; 
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Postenis Apraksts 
Vienība 

Kopsumma 
Summa EUR 

(bez PVN) 

(3) Aprīkojuma un metožu testēšanas rezultāti  

2. Tāmes Starpsumma uz Koptāmi  

 
3. TĀME: NEPIECIEŠAMĀS IZPĒTES UN PROJEKTĒŠANAS DARBI 
 

Postenis Izmaksu veids 

Vienība 
Kopsumma 

Cena EUR 
(bez PVN) 

Kopsumma 

3. 
 
3.1. 
 
 
 
3.2. 
 
3.3. 

Nepieciešamās izpētes un projektēšanas darbi 
 
Tehniskā projekta izstrādei nepieciešamās izpētes, 
tehniskā projekta izstrāde, saskaņošana, 
apstiprināšana, ekspertīze un akceptēšana 
 
Būvatļaujas saņemšana 
 
Sanācijas programmas izstrāde un akcepts   

3. Tāmes Starpsumma uz Koptāmi  

 
4. TĀME: BŪVDARBI 
 

Postenis Izmaksu veids 

Vienība 
Kopsumma 

Cena EUR 
(bez PVN) 

Kopsumma 

4. 
 
4.1. 
 
4.2. 
 
 
4.2.1 
 
 
4.2.2. 
 
 
4.2.3. 

Būvdarbi 
 
Būvlaukuma sagatavošana un zemes darbi 
 
Nepieciešamie būvdarbi saskaņā ar izstrādāto un 
akceptēto tehnisko projektu 
 
Nepieciešamie būvdarbi sanācijas darbu 
infrastruktūras izveidei 
 
Nepieciešamie būvdarbi krasta līnijas stiprināšanai 
(rievsienas izveide) 
 
Nepieciešamie būvdarbi rievsienas hermetizēšanai un 
piesārņoto zonu ekskavācijai   

4. Tāmes Starpsumma uz Koptāmi  

 
5. TĀME: SANĀCIJAS (PIESĀRŅOJUMA ATTĪRĪŠANAS) DARBI 
 

Postenis Izmaksu veids 

Vienība 
Kopsumma 

Cena EUR 
(bez PVN) 

Kopsumma 

5. 
 
5.1.1. 
 
 
 
5.1.2. 

Sanācijas (Piesārņojuma attīrīšanas) darbi 
 
Vieglās, uz gruntsūdeņu virsmas peldošās, naftas 
produktu frakcijas atsūknēšana/likvidēšana 
 
Viskozās/smagās, virs gruntsūdeņu līmeņa esošās, 
naftas produktu, t.sk. asfaltveidīgās frakcijas ietekmes   
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5.2. 
 
5.2.1. 
 
 
5.2.2. 

likvidēšana 
 
Saistītie darbi 
 
Monitoringa sistēmas izveide monitoringa 
nodrošināšanai 
 
Monitorings sanācijas darbu izpildes gaitā 

5. Tāmes Starpsumma uz Koptāmi  

 
KOPTĀME 
 

Postenis Apraksts  

Cena EUR (bez 
PVN) 

Kopsumma 
 

1. VISPĀRĒJIE POSTEŅI  

2. IZPĒTE UN MONITORINGA DARBU PILOTPROJEKTA 
EKSPERIMENTS 

 

3. NEPIECIEŠAMĀS IZPĒTES UN PROJEKTĒŠANAS DARBI  

4. BŪVDARBI  

5. SANĀCIJAS (PIESĀRŅOJUMA ATTĪRĪŠANAS) DARBI  

KOPĒJĀ LĪGUMCENA (bez PVN 21%)  

Pievienotās vērtības nodoklis (21%)  

KOPĒJĀ CENA (ar PVN 21%)  
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D9 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
 

Preambula 
 
1. Pretendentam sagatavojot Tehnisko piedāvājumu ir obligāti tas jāstrukturē atbilstoši D9 pielikuma 

vadlīnijās prasītajam; 
2. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu jāņem vērā Nolikuma A pielikuma „Tehniskās specifikācijas” un 

B pielikuma; D8 Finanšu piedāvājuma veidnes un citu Nolikumā saistošo informāciju; 
3. Sagatavojot Tehnisko piedāvājumu Pretendentam ir jāņem vērā LR likums “Par ietekmes uz vidi 

novērtējumu” prasības attiecībā uz tām darbībām un objektiem, kuriem piemēro ietekmes uz vidi 
procedūru. Proti, ja Pretendenta piedāvājumā iekļautās darbības un objekti atbilst likuma “Par 
ietekmes uz vidi novērtējumu”, 1. un 2. pielikuma priekšmetam, tad Darbu izpildes laika grafikā ir 
detalizēti jāatspoguļo minētās procedūras ietekme uz Projekta realizāciju un rakstiski detalizēti 
jāpaskaidro. 

4. Sagatavojot Tehnisko piedāvājumu Pretendentam ir jāņem vērā LR likums „Par piesārņojumu” un 
tā regulējums projektam, tāpat prasības piesārņojošās darbības veikšanai Latvijas Republikas 
teritorijā, tāpat jāievēro regulējums, kas nosaka labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (turpmāk 
tekstā - LPTP) integrāciju piesārņojošā darbībā; 

5. Sanācijas darbu līgums tiks īstenots pēc FIDIC 1999. gadā izdoto „Iekārtu piegādes, 
projektēšanas – celtniecības darbu līguma noteikumu elektrisko un mehānisko iekārtu montāžas, 
celtniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (“FIDIC Dzeltenā grāmata”) 
līguma nosacījumiem; 

6. Tehniskam piedāvājumam ir sekojošs satura rādītājs: 
1) Darbu izpildes programma; 
2) Darbu izpildes laika grafiks; 
3) Darba aizsardzības programma; 
4) Vides aizsardzības programma; 
5) Tehniskā piedāvājuma pielikumi: 

 9.1. pielikums -Tehniskā piedāvājuma vizuālā un pamatojošā dokumentācija 

 9.2. pielikums - Darbus raksturojošie rādītāji 

 9.3. pielikums - Informācija par galvenajiem piegādātājiem un pakalpojumu 
sniedzējiem; 

 9.4. pielikums - Galvenie materiāli un iekārtas 

 9.5. pielikums - Sertificētu darbu pārbaudes laboratoriju apliecinājums 

 9.6. pielikums - Licencēta operatora apliecinājums par piesārņoto pazemes ūdeņu 
pieņemšanu un attīrīšanu 

 9.7. pielikums - Licencēta operatora apliecinājums par vieglās, peldošās, naftas 
produktu frakcijas reģenerāciju 

 9.8. pielikums - Licencēta operatora apliecinājums par ar naftas produktiem 
piesārņotas grunts pieņemšanu specializētā poligonā 

 9.9. pielikums - Apliecinājums par gatavību vienoties ar konkrētiem atkritumu 
apsaimniekotājiem par demontēto materiālu utilizāciju un būvgružu un zemes 
utilizāciju; 

 9.10. pielikums - Apliecinājums par gatavību vienoties vai saskaņojums ar 
konkrētu (iem) īpašniekiem vai apsaimniekotājiem par sanācijas darbu ražošanas 
procesa ūdeņu novadīšanu no pazemes ūdens/gruntsūdens pazemināšanas 
iekārtām šiem īpašniekiem vai apsaimniekotājiem piederošajos objektos vai 
teritorijās; 

 9.11. pielikums – Integritātes Klauzula 
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1. Darbu izpildes programma 

Aprakstā jāiekļauj katras sadaļas vispārīgais un detālais apraksts atbilstoši šīm tehniskā piedāvājuma 
sagatavošanas vadlīnijām. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj apraksts par visām šajās vadlīnijās 
uzrādītajām darbu sadaļām, ja kāda no sadaļām uz konkrētā pretendenta piedāvājumu nav 
attiecināma, tajā jāapraksta paskaidrojums, ar kādiem citiem paņēmieniem tiks sasniegti tehniskajās 
specifikācijās noteiktās Pasūtītāja prasības. Apraksts jāsniedz par katru darbu posmu/etapu un sadaļu 
atsevišķi. 
Informācija jāsniedz tā, lai tā būtu saskaņota ar darbu sarakstu, kas dots Nolikuma D8 veidnē 
„Finanšu piedāvājuma veidne”. 
Tehniskajā piedāvājumā skaidri jānorāda atbilstība LR likumam “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 
attiecībā uz tām darbībām un objektiem, kuriem piemēro ietekmes uz vidi procedūru. 
Tehniskajam piedāvājumam obligāti jāpievieno vadlīniju Preambulas 6. punktā prasītie tehniskā 
piedāvājuma pielikumi. 

1. tabulā parādītas iepirkuma minimālās prasības 

Piedāvātās tehnoloģijas efektivitāte 

Darbu posmi/etapi: 

 IZPĒTE UN PILOTPROJEKTA EKSPERIMENTS 

 NEPIECIEŠAMĀS IZPĒTES UN PROJEKTĒŠANAS DARBI 

 BŪVDARBI 

 SANĀCIJAS (PIESĀRŅOJUMA ATTĪRĪŠANAS) DARBI 
 
Papildus darbu etapiem un sadaļām, jānorāda: 
Savākto - piesārņoto naftas produktu reģenerācija  pie licencēta operatora vai ietekmes likvidācijas pasākumi: 
- vieglā, uz gruntsūdeņu virsmas peldošā, naftas produktu frakcija; 
- viskozā/smagā, virs gruntsūdeņu līmeņa esošā, naftas produktu frakcija; 
- asfaltveidīgā slāņa frakcija. 

 

Sagatavotajam Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst šādām prasībām: 

 tehniskajām specifikācijām un tehniskā piedāvājuma vadlīnijām; 

 labākiem pieejamiem tehniskajiem paņēmieniem; 

 Rīgas pilsēta būvvaldes saistošajiem noteikumiem par darbībām minētajās teritorijās; 
 
Ja pretendents nav sagatavojis un sniedzis visu informāciju piedāvājumā tā, ka nav iespējams pārbaudīt tā atbilstību augstāk 
minētajiem dokumentiem, kā arī, ja nav ievērotas tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas vai pievienoti visi obligāti 
noteiktie tehniskā piedāvājuma pielikumi, tad piedāvājums tiek noraidīts. 
 
1.1. IZPĒTE UN MONITORINGA DARBI PILOTPROJEKTA EKSPERIMENTAM 

Šajā nodaļā pretendentiem jāsagatavo „Izpētes un monitoringa darbi pilotprojekta eksperimentam 
veikšanas koncepcija”, pamatojoties uz: 

 Rīgas pilsētas būvvaldes noteikumiem; 

 Rīgas Brīvostas noteikumiem;  

 Likumu „Par zemes dzīlēm”; 

 Tehniskajām specifikācijām. 
 
Aprakstā jāiekļauj vismaz šādas sadaļas: 
Izpētes un monitoringa darbi pilotprojekta eksperimentam darbu koncepcija: 

- Konceptuāls izpētes un monitoringa darbu pilotprojekta eksperimentam darbu apraksts, 
kas sevī iekļauj sekojošu informāciju: 

 Atbilstoši Nolikuma 14.3. apakšpunkta A kritērija pirmajai sadaļai - 
Izpētes un pilotprojekta eksperimentu darbu programmas apraksts. 

 Izpētei un monitoringa darbu pilotprojekta eksperimentam nepieciešamās 
infrastruktūras izveide; 

 Urbumu skaits, un aprīkojums (filtru skaits, intervāls, depresijas piltuves 
veidošanās priekšnosacījumi utt.); 

 Pasākumu kopums, lai noteiktu gruntsūdeņu piesārņotības līmeni; 
 Galveno darbu veikšanas termiņus un aprakstu; 
 vieglās, uz gruntsūdeņu virsmas peldošās, naftas produktu frakcijas 

atsūknēšanas/likvidēšanas aprīkojuma testēšanas lauku darbu apstākļos 
apraksts; 
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 viskozās/smagās, virs gruntsūdeņu līmeņa esošās, naftas produktu frakcijas 
likvidēšanas aprīkojuma un metodikas testēšanas lauku darbu apstākļos 
apraksts; 

 asfaltveidīgā slāņa ekskavācijas un pārstrādes veidu apraksti. 
 Plānotie vieglās, uz gruntsūdeņu virsmas peldošās, naftas produktu frakcijas 

atsūknēšanas/likvidēšanas apjomi; 
 Plānotie viskozās/smagās, virs gruntsūdeņu līmeņa esošās, naftas produktu 

frakcijas likvidēšanas apjomi, t.sk. asfaltveidīgā slāņa ietekmes likvidēšanas 
apjomi 

 Piesārņotās grunts ekskavācijas aprīkojuma testēšana lauku darbu apstākļos 
un/vai parametru noteikšana mikrobioloģiskas attīrīšanas poligonam apraksts 

 Pilotprojekta eksperimenta rezultātā iegūto datu analīze. Atskaites 
iesniegšana Pasūtītājam ekspertīzei. 

- Piedāvāto iekārtu (t.sk. sūkņu) tehniskais apraksts piesārņojuma atsūknēšanai; 
- Iekārtu pieslēgumu infrastruktūras tehniskais apraksts, norādot kāda tipa aka tiek 

piedāvāta, urbuma konstruktīvais risinājums un kādas ir tās izveides tehniskās nianses; 
- Vienošanās ar sertificētu darbu pārbaudes laboratoriju; 
- Licencēta operatora apliecinājums par Pilotprojekta rezultātā savākto piesārņojuma 

reģenerāciju vai ietekmes likvidācijas pasākumiem. 
 
Papildus jāapraksta: 

- Plānoto darbu atbilstība esošajai likumdošanai, t. sk. atbilstība LR likumiem un MK 
noteikumiem, kā arī nacionāliem un/vai starptautiskiem standartiem. 

Aprakstā jāiekļauj visa augstāk prasītā informācija par katru darbu saraksta pozīciju, kas sniegta 
Nolikuma D8 veidnē. 
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1.2.  NEPIECIEŠAMĀS IZPĒTES UN PROJEKTĒŠANAS DARBI 

 
Nepieciešamās izpētes un projektēšanas darbu veikšanas koncepcija ietver: 

 Nepieciešamo izpētes un projektēšanas darbu aprakstu un paredzētos termiņus; 

 Nepieciešamo speciālistu sarakstu darbu veikšanai; 

 Plānoto projektēšanas stadiju apraksts, t.sk. būvprojekta ekspertīze; 

 Ja projektēšana plānota kārtās, aprakstīt katru no tām un to ietekmi uz laika 
grafiku. 

 
Papildus jāapraksta: 

o Plānoto darbu atbilstība esošajai likumdošanai, t. sk. atbilstība LR likumiem 
un MK noteikumiem, kā arī nacionāliem un/vai starptautiskiem standartiem. 
 

Aprakstā jāiekļauj visa augstāk prasītā informācija par katru sanācijas darbu saraksta pozīciju, 
kas sniegta Nolikuma D8 veidnē. 

 

1.3. BŪVDARBI 

 
Būvdarbu veikšanas koncepcija ietver: 

 Teritorijas sagatavošanas darbu aprakstu un paredzētos termiņus; 

 Galveno darbu veikšanas termiņus un aprakstu; 

 Darbaspēka kustības grafiku; 

 Galveno būvmašīnu un iekārtu darba grafiku; 

 Būvmašīnu un iekārtu tehnoloģiskās un montāžas aprīkojuma sarakstu; 

 Procesā nepieciešamu pagaidu tehnoloģisko konstrukciju un risinājumu aprakstus 
un shēmas; 

 Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības 
pasākumu tehniskos risinājumus 

 
Teritorijas sagatavošana darbiem: 

- Plānoto darbu atbilstības esošajai likumdošanai apraksts, t. sk. atbilstība LR 
likumiem un MK noteikumiem, kā arī  nacionāliem un/vai starptautiskiem 
standartiem; 

- Būvlaukuma sagatavošana un zemes darbi; 
- Iekārtu apraksts, kas tiks izmantotas teritorijas sagatavošanas darbiem; 
- Ierobežojumi esošajam nomniekam, norādot detālas zonas un plānotās 

satiksmes organizācijas izmaiņas; 
- Sprādzienbīstamības risku samazināšana/darba un vides drošības 

nodrošināšana; 

 
Papildus jāapraksta: 

- Plānoto darbu atbilstība esošajai likumdošanai, t. sk. atbilstība LR likumiem un 
MK noteikumiem, kā arī nacionāliem un/vai starptautiskiem standartiem. 
 

Aprakstā jāiekļauj visa augstāk prasītā informācija par katru sanācijas darbu saraksta pozīciju, 
kas sniegta Nolikuma D8 veidnē. 

1.4. SANĀCIJAS (PIESĀRŅOJUMA ATTĪRĪŠANAS) DARBI 

Sanācijas (piesārņojuma attīrīšanas) darbu koncepcija ietver Sanācijas darbu aprakstu un 
paredzētos termiņus. 
 
Vieglās, uz gruntsūdeņu virsmas peldošās, naftas produktu frakcijas sanācija: 

- Iekārtu (t.sk. sūkņu) tehniskais apraksts piesārņojuma atsūknēšanai; 
- Iekārtu pieslēgumu (urbumu konstruktīvie risinājumi, mērinstrumentu; cauruļvadu; 

rezervuāru; SCADA vadības sistēmu; noslēgarmatūru utt.)  infrastruktūras 
tehniskais apraksts, norādot kāda tipa aka tiek piedāvāta un kādi ir tās izveides 
tehniskās nianses; 

- Iekārtu (t.sk. sūkņu) un to infrastruktūras vienību atbilstība Latvijas klimatiskajiem 
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apstākļiem, detāls apraksts par darbības pieļaujamām zemākajām un 
augstākajām temperatūrām; 

- Iekārtu (t.sk. sūkņu) un to infrastruktūras vienību konservācijas prasības ziemas 
periodam, ja piemērojams; 

- Iekārtu (t.sk. sūkņu) un to infrastruktūras vienību sprādzienbīstamības risku 
samazināšana/darba un vides drošības nodrošināšana;  

- Iekārtu (t.sk. sūkņu) un to infrastruktūras vienību apsardzes un pretnozagšanas 
drošības sistēmas; 

- Plānotais sūknējamais pazemes ūdens (t.sk. gruntsūdens) apjoms pielietojot 
konkrēto iekārtu (t.sk. sūkņus) tipu, pasākumi tā apjoma minimizēšanai; 

- Piesārņotā pazemes ūdens (t.sk. gruntsūdens) attīrīšanas paņēmieni un 
tehnoloģija, ņemot vērā ierobežotas attīrīšanas iekārtu izvietošanas iespējas 
piesārņotajā zemesgabala kadastrā; 

- Piesārņotā pazemes ūdens (t.sk. gruntsūdens) attīrīšanas iekārtu darbības 
ātrums; 

- Piesārņotā pazemes ūdens (t.sk. gruntsūdens) attīrīšanas iekārtu darbības 
efektivitāte un atbilstība MK noteikumu prasībām par attīrīta ūdens ievadīšanu 
kanalā 

- Piesārņotā pazemes ūdens (t.sk. gruntsūdens) attīrīšanas iekārtu darbībai 
nepieciešamo reaģentu uzskaitījums un to atbilstība LR likumam par Ķimikālijām 
(datu drošības lapas utt.); 

- Piesārņotā pazemes ūdens (t.sk. gruntsūdens) attīrīšanas iekārtu dozācijas 
aparatūras un mobilas laboratorijas esamība, kas nodrošina attīrīšanas reaģenta 
dozēšanu tiešsaistes režīmā; 

- Piesārņotā pazemes ūdens (t.sk. gruntsūdens) attīrīšanas iekārtu procesa 
darbības gaitā radušos nogulšņu apstrāde un rīcība ar tiem; 

- Atsūknēto atbilstošas vieglās, uz gruntsūdeņu virsmas peldošās, naftas produktu 
frakcijas reģenerācija, daudzumi, transportēšanas prasības, atkritumu kods, 
informācija par reģenerācijas operatora atļaujām un jaudām gadā; 

- Informācija par reģenerācijas operatora atļaujām un jaudām gadā ; 
- Visu augstāk minēto darbību monitoringa iekārtu apraksts. 
 

Viskozās/smagās, virs gruntsūdeņu līmeņa esošās naftas produktu frakcijas sanācija  
- Iekārtu un paņēmienu apraksts viskozās/smagās, virs gruntsūdeņu līmeņa 

esošās naftas produktu frakcijas attīrīšanai 
- viskozās/smagās, virs gruntsūdeņu līmeņa esošās naftas produktu frakcijas 

attīrīšanas efektivitāte; 
- Ūdens kvalitātes monitoringa nodrošināšana darbu laikā; 
- Tehnoloģijas viskozās/smagās, virs gruntsūdeņu līmeņa esošās naftas produktu 

frakcijas attīrīšanai (t.sk. atbilstība LR „ķīmisko vielu likumam”), plānotā materiālu 
bilance; 

- Viskozās/smagās, virs gruntsūdeņu līmeņa esošās naftas produktu frakcijas 
attīrīšanas paņēmienu mijiedarbība ar citām aktivitātēm projektā; 

- Plānotais apmaināmais piesārņotās grunts apjoms piesārņotajos iecirkņos, 
atkritumu kods,  

- Informācija par reģenerācijas operatora atļaujām un jaudām gadā; 
- Visu augstākminēto darbību monitoringa iekārtu apraksts. 

 
Papildus jāapraksta: 

o Plānoto darbu atbilstība esošajai likumdošanai, t. sk. atbilstība LR likumiem 
un MK noteikumiem, kā arī nacionāliem un/vai starptautiskiem standartiem. 

 
Aprakstā jāiekļauj visa augstāk prasītā informācija par katru sanācijas darbu saraksta pozīciju, 
kas sniegta Nolikuma D8 veidnē. 
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1.4. Papildus saistītie darbi 

Aprakstā jāiekļauj vismaz šādas sadaļas: 
Plānoto darbu atbilstības esošajai likumdošanai apraksts, t. sk. atbilstība LR likumiem un MK 
noteikumiem, kā arī  nacionāliem un/vai starptautiskiem standartiem  
Aprakstā jāiekļauj visa augstāk prasītā informācija par katru sanācijas darbu saraksta pozīciju, 
kas sniegta Nolikuma D8 veidnē. 

 

 



                                                                                               
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

2. Darbu izpildes laika grafiks 
Darbu izpildes laika grafiks sastāv no detāla darbu saraksta atbilstoši Nolikuma D8 veidnei, balstoties uz kuru ir atspoguļots Pretendenta ekspertu un 
personāla atbildība/noslodze un darbu izpildes laika eksplikācija kalendārajā grafikā. 

Nr. Aktivitātes nosaukums 

Atbildīgā 
uzņēmuma 

nosaukums un 
izpildītāja 
galvenā 

speciālista 
vārds, uzvārds 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.  ETAPS 

1. 
Izpētes darbi 

                        

          

1.1.  
Aktualizēti piesārņojuma izpētes dati 

                        

          

1.2.  Izpētes dati inženiertehnisko darbu 
veikšanai (krasta līnijas 
nostiprināšanai)                         

          

1.3.  Sagatavota darba programma 
pilotprojekta eksperimentam             

     

2.  Monitoringa darbi pilotprojekta 
eksperimentam uz atsūknēto 
piesārņojumu             

     

2.1.  vieglās, peldošās, naftas produktu 
frakcijas atsūknēšanas/likvidēšanas 
aprīkojuma  un metožu testēšana             

     

2.2.  viskozās/smagās, naftas produktu 
frakcijas likvidēšanas aprīkojuma un 
metožu testēšana             

     

3.  Monitoringa darbi pilotprojekta 
eksperimentam uz ekskavēto 
piesārņojumu             

     

3.1.  Izņemtās grunts ekskavācijas 
aprīkojuma un metožu testēšana 
lauku darbu apstākļos - krasta joslā;             

     

3.2.  

Piesārņotās grunts ekskavācijas 
aprīkojuma testēšana lauku darbu 
apstākļos un parametru noteikšana 
mikrobioloģiskas attīrīšanas 
poligonam             

     

4.  Sagatavota atskaite uz kuras 
pamata Pasūtītājs pieņem lēmumu             
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Nr. Aktivitātes nosaukums 

Atbildīgā 
uzņēmuma 

nosaukums un 
izpildītāja 
galvenā 

speciālista 
vārds, uzvārds 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

par tālāko Darbu turpināšanu 

2. ETAPS 

5.   Nepieciešamās izpētes un 
projektēšanas darbi 

                        

          

5.1.  

Tehniskā projekta izstrādei 
nepieciešamās izpētes, tehniskā 
projekta izstrāde, saskaņošana, 
apstiprināšana, ekspertīze un 
akceptēšana 

5.2.  
Būvatļaujas saņemšana 

5.3.  Sanācijas programmas izstrāde un 
akcepts 

3. ETAPS 

6.   
Būvdarbi 

            

     

6.1.  Būvlaukuma sagatavošana un 
zemes darbi                         

          

6.2.  Nepieciešamie būvdarbi saskaņā ar 
izstrādāto un akceptēto tehnisko 
projektu             

     

6.3.  Nepieciešamie būvdarbi sanācijas 
darbu infrastruktūras izveidei             

     

6.4.  Nepieciešamie būvdarbi krasta līnijas 
stiprināšanai (rievsienas izveide)             

     

6.5.  Nepieciešamie būvdarbi rievsienas 
hermetizēšanai un piesārņoto zonu 
ekskavācijai             

     

4. ETAPS 

7.  Sanācijas (Piesārņojuma 
attīrīšanas) darbi                         

          

7.1.  Vieglās, uz gruntsūdeņu virsmas 
peldošās, naftas produktu frakcijas 
atsūknēšana/likvidēšana             
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Nr. Aktivitātes nosaukums 

Atbildīgā 
uzņēmuma 

nosaukums un 
izpildītāja 
galvenā 

speciālista 
vārds, uzvārds 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

7.2.  
Viskozās/smagās, virs gruntsūdeņu 
līmeņa esošās, naftas produktu, t.sk. 
asfaltveidīgās frakcijas ietekmes 
likvidēšana             

     

8.  
Saistītie darbi 

            

     

8.1.  Monitoringa sistēmas izveide 
monitoringa nodrošināšanai             

     

8.2.  Monitorings sanācijas darbu izpildes 
gaitā                         

          

* samaksa par paveiktajiem attīrīšanas darbiem tiks novērtēta proporcionāli attīrītās platības lielumam. Pretendentam jāuzrāda, cik darbu posmos ir plānots veikt sanācijas 

darbus, lai Pasūtītājs var plānot naudas plūsmu un samaksas termiņus.
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 3. Darba aizsardzības programma 
Darba aizsardzības programma sastāv no vispārējā apraksta, darba aizsardzības plāna un darba 
vides risku apraksta.. 
3.1. Pamatinformācija par darba aizsardzības prasībām 

Aprakstā jāiekļauj vismaz šādas sadaļas: 
a) kārtība, kādā tiek organizēta darba aizsardzības vispārējā vadība; 
b) vispārējās drošības prasības būvlaukumā; 
c) skaidrojums par attiecīgās informācijas pieejamību projekta sagatavošanas posmā, 

kā arī turpmāku izmantošanu un kontroli; 
d) kārtība, kādā projektā veiktās pārmaiņas iekļauj un iestrādā darba aizsardzības plānā, 

atsevišķu posmu būvdarbu veikšanas projektā vai citā būvdarbu izpildes 
tehnoloģiskajā dokumentā. 

3.2. Darba aizsardzības plāns 

Darba aizsardzības plānā projekta sagatavošanas posmam jāiekļauj šādu pamatinformāciju: 
1.būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 

a) ēkas, kas ierobežo būvdarbu veikšanu; 
b) virszemes un pazemes inženierkomunikācijas; 
c) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana 

ugunsdzēsības līdzekļiem, materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas 
laika ierobežojumi); 

d)  būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas 
konstrukcijas un kuras nojaucot vai pārbūvējot nepieciešami specifiski darba 
aizsardzības pasākumi; 

e) grunts raksturojums (norāda sastāvu, piesārņotību, stabilitāti, vecas šahtas vai 
citus pazemes šķēršļus); 

f) būvprojektā ietveramie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī 
attiecīgie darba aizsardzības pasākumi; 

2.detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem; 
3.iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ, 
un nepieciešamā informācija par likumu un citu normatīvo aktu prasībām;  
4.informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 

a) iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas; 
b) pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums; 
c) būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas laukumi; 
d) transporta un gājēju ceļi; 
e) piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības automašīnām; 

5.būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas 
apmaiņa starp iesaistītajām pusēm; 
6.būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai - darbi, kuros 
nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada risku 
nodarbināto drošībai un veselībai vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļautas speciālai 
uzraudzībai. 

3.3. Darba vides riski 

Pretendentam jāveic pamata darba vides risku novērtēšana, pamatojoties uz Pretendentam 
pieejamo informāciju par objektu un piedāvāto tehnoloģisko risinājumu:  
1. konstatē darba vides faktorus, kuri rada vai var radīt risku nodarbināto drošībai un 
veselībai;  
2. nosaka, kādi darba aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, lai novērstu vai mazinātu darba 
vides risku. 
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4. Vides aizsardzības programma 
Vides aizsardzības programma sastāv no vispārīgā apraksta un vides aizsardzības plāna.  
4.1. Vispārējo vides aizsardzības pasākumu apraksts 

Aprakstā jāiekļauj vismaz šādas sadaļas: 

a)  kādi pasākumi tiks veikti, lai novērstu piesārņojuma rašanos vai samazinātu tā 
emisiju sanācijas/būvniecības darbu laikā;  

b) kādā veidā tiks nodrošināta vides kvalitātes normatīvu ievērošana;  

c)  kādā veidā tiks nodrošināts piesārņojošas darbības monitorings;  

d) kādā veidā tiks sagatavota un sniegta likumā „Par piesārņojumu” un citos 
normatīvajos aktos paredzētā informācija vides aizsardzības un citām valsts 
institūcijām, pašvaldībām un sabiedrībai;  

e) kādā veidā tiks ievērotas prasības attiecībā uz piesārņojošas darbības vietu;  

f) kādā veidā tiks apkopota un sniegta darbiniekiem, kuri veic piesārņojošu darbību, 
nepieciešamā informācija par tās iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi;  

g) kādi pasākumi tiks veikti pēc iekārtas darbības pilnīgas pārtraukšanas, kas 
nepieciešami piesārņojuma riska novēršanai un iekārtas atrašanās vietas 
sakārtošanai atbilstošā stāvoklī; 

h) kādā veidā tiks nodrošināta racionāla enerģijas izmantošana; 

i) pēc monitoringa pasākumu plāns. 
 

 
4.2. Emisijas gaisā monitorings 

Aprakstā jāiekļauj vismaz šādas sadaļas: 

a) monitoringa prasības juridiskais statuss un izpildāmība; 

b) ierobežojamā piesārņojošā viela vai parametrs; 

c) paraugu ņemšanas un mērījumu vietas; 

d) prasības paraugu ņemšanas un mērījumu veikšanas laikam; 

e) limita vērtību atbilstība, ņemot vērā pieejamās mērīšanas metodes; 

f) katrai vajadzībai pieejamā monitoringa vispārējie aspekti; 

g) konkrētu mērīšanas metožu tehniskās detaļas; 

h) pašmonitoringa pasākumi; 

i) (procesa) darbības apstākļi, kādos veicams monitorings; 

j) atbilstības novērtējuma procedūras; 

k) prasības pārskatu sniegšanai; 

l) kvalitātes nodrošināšanas un kontroles prasības; 

m) pasākumi ārpuskārtas emisiju novērtēšanai un ziņošanai; 

n) pasākumu plāns novērtēto emisiju novēršanai. 

 

 
4.3. Notekūdeņu monitorings 

Aprakstā jāiekļauj vismaz šādas sadaļas: 

a) monitoringa prasības juridiskais statuss un izpildāmība; 

b) ierobežojamā piesārņojošā viela vai parametrs; 

c) paraugu ņemšanas un mērījumu vietas; 

d) prasības paraugu ņemšanas un mērījumu veikšanas laikam; 

e) limita vērtību atbilstība, ņemot vērā pieejamās mērīšanas metodes; 

f) katrai vajadzībai pieejamā monitoringa vispārējie aspekti; 

g) konkrētu mērīšanas metožu tehniskās detaļas; 

h) pašmonitoringa pasākumi; 

i) (procesa) darbības apstākļi, kādos veicams monitorings; 

j) atbilstības novērtējuma procedūras; 

k) prasības pārskatu sniegšanai; 

l) kvalitātes nodrošināšanas un kontroles prasības; 
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m) pasākumi ārpuskārtas emisiju novērtēšanai un ziņošanai; 

n) pasākumu plāns novērtēto emisiju novēršanai. 
 

 
4.4. Atkritumu monitorings 

Aprakstā jāiekļauj vismaz šādas sadaļas: 

a) monitoringa prasības juridiskais statuss un izpildāmība; 

b) ierobežojamās piesārņojošās vielas vai parametrs; 

c) paraugu ņemšanas un mērījumu vietas; 

d) prasības paraugu ņemšanas un mērījumu veikšanas laikam; 

e) limita vērtību atbilstība, ņemot vērā pieejamās mērīšanas metodes; 

f) katrai vajadzībai pieejamā monitoringa vispārējie aspekti; 

g) konkrētu mērīšanas metožu tehniskās detaļas; 

h) pašmonitoringa pasākumi; 

i) (procesa) darbības apstākļi, kādos veicams monitorings; 

j) atbilstības novērtējuma procedūras; 

k) prasības pārskatu sniegšanai; 

l) kvalitātes nodrošināšanas un kontroles prasības; 

m) pasākumi ārpuskārtas emisiju novērtēšanai un ziņošanai; 

n) pasākumu plāns novērtēto emisiju novēršanai. 
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5. Tehniskā piedāvājuma pielikumi 
 
Pretendentam kopā ar Tehnisko piedāvājumu obligāti jāiesniedz šādi tehniskā piedāvājuma pielikumi. 
 

D 9.1. pielikums 
Tehniskā piedāvājuma vizuālā un pamatojošā dokumentācija 

 

Tehniskajam piedāvājumam pievienotā dokumentācija  

Darbus raksturojošie rādītāji (atbilstoši Tehnisko vadlīniju 9.2. pielikumam)  

Izmantojamā reaģentu datu lapa atbilstoši Ķīmisko vielu likumam  

Naudas plūsma   



                                                                                               
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

D 9.2. pielikums 
 

Darbus raksturojošie rādītāji 
 
1. Piesārņojuma savākšana Mērvienība Pilotprojekts Sanācijas darbi 

1.1. Kopējais darba laiks (Tdarbs) 
plānotais darba laiks darba dienās, neskaitot brīvdienas un svētku dienas 

darba dienas   

1.2. Produktīvais darba laiks (tprod) 
plānotais reālais darba laiks darba stundās, kad notiek sanācijas darbi 

darba stundas   

1.3. Plānotais Vieglās, uz gruntsūdeņu virsmas peldošās, naftas produktu frakcijas sanācijas 
apjoms (Vviskozie naftas produkti) 

t   

1.4. Plānotais Viskozās/smagās virs gruntsūdeņu līmeņa esošās naftas produktu frakcijas 
veidā sanācijas apjoms (Vaugsne) 
Plānotais uz mikrobioloģiskas attīrīšanas poligonu aizvestais un ietekmes likvidēšanas 
pasākumiem nodotais apjoms 

m3 n/a  

1.5. Kopējais plānotais Vieglās, uz gruntsūdeņu virsmas peldošās, naftas produktu frakcijas 
nodotais  apjoms reģenerācijai (Qmasa) 

t   

1.6. Kopējais plānotais ekskavēto Viskozās/smagās virs gruntsūdeņu līmeņa esošās naftas 
produktu  frakcijas veidā daudzums, kam nodrošināti ietekmes likvidēšanas pasākumi vai 
kas nodoti sanācijai specializētā grunts sanācijas poligonā (Mnogulumi) 

t n/a  

2. Piesārņojuma atsūknēšana    

2.1. Plānotais atsūknējamais masas apjoms diennaktī (Vviskozie naftas produkti) m3/dnn   

2.2. Plānotais atsūknējamās masas apjoms stundā (Vviskozie naftas produkti) m3/h   
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D 9.3. pielikums 
 

Informācija par galvenajiem piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem 
 
 

Nosaukums * Statuss 
(piegādātājs, 
pakalpojuma 

sniedzējs) 

Reģistrācijas 
Nr.* 

Juridiskā adrese, tālrunis, fakss, 
e-pasts 

Līguma izpildē 
iesaistītās filiāles 

adrese, tālrunis, fakss, 
e-pasts 

Kontaktpersonas(nu) 
attiecībā uz šo līgumu (vārds , 

uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

 
* fiziskas personas gadījumā norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu 



                                                                                               
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
 

D 9.4. pielikums 

Galvenie materiāli un iekārtas 
 

Nr. 
p.k. 

Pozīcija 
Materiālu, iekārtu 

un reaģentu 
ražotājs 

1)
 

Ražotājvalsts Piegādātājs 
2)
 

Tehniskie parametri 
3)
 

1 2 3 4 4 5 

1 Grunts mazgāšanas preparāti (ja attiecināms)     

2 Grunts attīrīšanas mikrobioloģiskie preparāti (ja attiecināms)     

3 
Sūkņi, sūkņu vadība, rūpnieciski izgatavotās konstrukcijas  
(viskozo naftas produktu sūknēšanai) 

    

4 Sūkņu  pievadi – naftas cauruļvadi (ja attiecināms)     

5 Gruntsūdeņu attīrīšanas mobilās iekārtas (ja attiecināms)     

6 Piesārņojuma uzkrāšanas mobilie rezervuāri (ja attiecināms)     

7 
Kanalizācijas caurules  
(pazemes ūdens/gruntsūdens) 

    

8 Spiediena caurules (ja attiecināms)     

9 Aku lūkas (ja attiecināms)     

10 Naftas produktu rezervuāri (ja attiecināms)     

11 Pazemes tipa aizbīdņu kapes (ja attiecināms)     

12 
Sūkņi, sūkņu vadība, rūpnieciski izgatavotās konstrukcijas  
(pazemes ūdens/gruntsūdens) (ja attiecināms) 

    

13 Naftas produktu vadu aizbīdņi, hidranti, atgaisotāji (ja attiecināms)     

14 Kanalizācijas aizbīdņi, atgaisotāji (ja attiecināms)     

15 
Rūpnieciski izgatavotās dzelzsbetona konstrukcijas akas, 
pielietojamas darbam agresīvā vidē 

    

16 Šķembas seguma atjaunošanai (ja attiecināms)     

17 Grants seguma atjaunošanai (ja attiecināms)     

18 Materiāli asfaltbetona seguma atjaunošanai (ja attiecināms)     

19 Smilts (ja attiecināms)     

20 Betons      

21 Bentonīts (ja attiecināms)     

22 Māls ar iežu filtrācijas koeficientu vismaz 10
-9
 m/s     

23 Rievsiena     

 
1)
 Norādīt pilnu nosaukumu, juridisko adresi, tālruni, faksu, e-pastu.  

2)
 Uzrādīt, ja piegādes līgums netiks slēgts ar ražotāju. Norādīt piegādātāja pilnu nosaukumu, juridisko adresi, tālruni, faksu, e-pastu, līguma izpildē iesaistītās kontaktpersonas vārds, 

uzvārds, amats, tālrunis, fakss, e-pasts. Kā pielikums jāpievieno ražotāja apliecinājums par piegādātāja tiesībām veikt konkrētā materiāla vai iekārtas piegādes.  
3)
 Norādīt materiālu un iekārtu galvenos tehniskos parametrus, lai pierādītu pretendenta piedāvāto galveno materiālu un iekārtu atbilstību Tehniskajām specifikācijām. Kā pielikums jāpievieno 

ražotāja izdots uzskates materiāls nepieciešamības gadījumā pievienojot tulkojumu. 



„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  
(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

D 9.5. pielikums 
 

 
 

Sertificētas darbu pārbaudes laboratorijas apliecinājums 
 
 
 
 

 
Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 
 

 
APLIECINĀJUMS 

 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA 
„OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 

 
 
Ar šo <Piegādātāja/juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds, 

reģistrācijas numurs vai personas kods un adrese (tikai juridiskai personai)>: 
 
4. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts Vides dienesta (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētā atklāta konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un 
attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros;  

 
5. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt <īss veicamo pakalpojumu apraksts>]/[nodrošināt <īss resursu, ko personas apņemas 
nodrošināt, apraksts]/[noslēgt darba/uzņēmuma līgumu par <īss veicamo pienākumu apraksts>]. 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 



 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

D 9.6. pielikums 
 

Licencēta operatora apliecinājums par piesārņoto pazemes ūdeņu pieņemšanu un 
attīrīšanu 

 
 
 

 
Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 
 

 
APLIECINĀJUMS 

 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA 
„OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 

 
 
Ar šo <Piegādātāja/juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds, 

reģistrācijas numurs vai personas kods un adrese (tikai juridiskai personai)>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts Vides dienesta (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētā satklāta konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana 
un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros;  

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt <īss veicamo pakalpojumu apraksts>]/[nodrošināt <īss resursu, ko personas apņemas 
nodrošināt, apraksts]/[noslēgt darba/uzņēmuma līgumu par <īss veicamo pienākumu apraksts>]. 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 



 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
D 9.7. pielikums 

 
 

Licencēta operatora apliecinājums par vieglās, peldošās, naftas produktu frakcijas 
reģenerāciju 

 
 
 
 

Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 
 

 
APLIECINĀJUMS 

 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA 
„OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 

 
 
Ar šo <Piegādātāja/juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds, 

reģistrācijas numurs vai personas kods un adrese (tikai juridiskai personai)>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts Vides dienesta (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētā atklāta konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un 
attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros;  

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

2.1.[veikt <īss veicamo pakalpojumu apraksts>]/[nodrošināt <īss resursu, ko personas apņemas 
nodrošināt, apraksts]/[noslēgt darba/uzņēmuma līgumu par <īss veicamo pienākumu apraksts>]; 

 
 2.2. reģenerācijas veikšanas vieta/reģenerācijas iekārtas atrodas <pilna adrese> un tas ir 

<attālums> kilometrus no Iepirkuma līguma izpildes vietas
1
. 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

                                                 
1
 Saskaņā ar Nolikuma 4.2. apakšpunktu 



 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
D 9.8. pielikums 

 

Licencēta operatora apliecinājums par ar naftas produktiem piesārņotas grunts 
pieņemšanu specializētā poligonā 

 
 
 
 

 
Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
Rīga, LV-1494 

 
 

 
APLIECINĀJUMS 

 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA 
„OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 

 
 
Ar šo <Piegādātāja/juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds, 

reģistrācijas numurs vai personas kods un adrese (tikai juridiskai personai)>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts Vides dienesta (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētā atklāta konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un 
attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros;  

 
2.  

2.1. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 
[veikt <īss veicamo pakalpojumu apraksts>]/[nodrošināt <īss resursu, ko personas apņemas 
nodrošināt, apraksts]/[noslēgt darba/uzņēmuma līgumu par <īss veicamo pienākumu apraksts>]. 

 
 2.2. reģenerācijas veikšanas vieta atrodas <pilna adrese> un tas ir <attālums> kilometrus no 

Iepirkuma līguma izpildes vietas
1
. 

 
 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 

                                                 
1
 Saskaņā ar Nolikuma 4.2. apakšpunktu 



 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 

D 9.9. pielikums 
 

Apliecinājums par gatavību vienoties ar konkrētiem atkritumu apsaimniekotājiem par 
demontēto materiālu utilizāciju un būvgružu un zemes utilizāciju 

 
 
 

 
Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 
 

 
APLIECINĀJUMS 

 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA 
„OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 

 
 
Ar šo <Piegādātāja/juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds, 

reģistrācijas numurs vai personas kods un adrese (tikai juridiskai personai)>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts Vides dienesta (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētā atklāta konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un 
attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros;  

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt <īss veicamo pakalpojumu apraksts>]/[nodrošināt <īss resursu, ko personas apņemas 
nodrošināt, apraksts]/[noslēgt darba/uzņēmuma līgumu par <īss veicamo pienākumu apraksts>]. 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 



 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

D 9.10. pielikums 
 

 

Apliecinājums par gatavību vienoties vai saskaņojums ar konkrētu(iem) īpašniekiem 
vai apsaimniekotājiem par sanācijas darbu ražošanas procesa ūdeņu novadīšanu no 

pazemes ūdens/gruntsūdens pazemināšanas iekārtām šiem īpašniekiem vai 
apsaimniekotājiem piederošajos objektos vai teritorijās 

 
 
 
 
 

 
Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 
 

 
APLIECINĀJUMS 

 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA 
„OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 

 
 
Ar šo <Piegādātāja/juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds, 

reģistrācijas numurs vai personas kods un adrese (tikai juridiskai personai)>: 
 
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> 

(turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts Vides dienesta (turpmāk – Pasūtītājs) 
organizētā atklāta konkursa „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un 
attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros;  

 
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas: 

[veikt <īss veicamo pakalpojumu apraksts>]/[nodrošināt <īss resursu, ko personas apņemas 
nodrošināt, apraksts]/[noslēgt darba/uzņēmuma līgumu par <īss veicamo pienākumu apraksts>]. 

 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 



 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

D 9.10. pielikums 
 

 
 

INTEGRITĀTES KLAUZULA 
 
 

 
Valsts vides dienests, 
Reģ.Nr.90000017078, 

Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 
 
 

 
APLIECINĀJUMS 

 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA 
„OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 

 
 
Ar šo <Piegādātāja/juridiskas personas nosaukums vai fiziskas personas vārds un uzvārds, 

reģistrācijas numurs vai personas kods un adrese (tikai juridiskai personai)> apliecina, ka: 
 
ja uzņēmējs (Izpildītājs) izmantos korupciju, krāpšanu, piespiešanu vai ierobežos konkurenci, lai 
iegūtu izdevīgu līgumu vai tā izpildes laikā, vai gadījumā, ja rodas aizdomas par šādu darbību, darba 
devējs var atcelt līgumu, divu gadu laikā pēc tam, kad kļuvis skaidrs par augstāk minēto pārkāpumu 
esamību, un vienlaicīgi informē atbilstošas Latvijas iestādes. Uzņēmējs (Izpildītājs), piekrīt, ka 
nekādus maksājumi netiek veikti  līdz izmeklēšana ir slēgusies. Ja tiek pierādīta uzņēmēja (Izpildītāja) 
vaina, tad līgumcena  netiek izmaksāta. 
 
<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds> 
<Paraksttiesīgās personas paraksts> 
 
 



 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 F pielikums: Iepirkuma līguma izpildes vietas shēma 
 

 



 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

E pielikums: Terminu skaidrojums 
 
 

Termina skaidrojums „Ziemeļeiropas reģionam/Latvijai raksturīgos meteoroloģiskajos 
apstākļos” iepirkuma projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā 
projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros skaidrojums 

 
Atrodams Valsts oficiālajā mājas lapā  http://www.meteo.lv/lapas/vide/klimata-parmainas/latvijas-
klimats/latvijas-klimats?id=1199&nid=562  un atbilstoši ANO noteiktai Ziemeļeiropas definīciju - 
Ziemeļeiropa ir Eiropas ziemeļu daļa, kurā teritoriāli un kultūrvēsturiski ietilpst 5 Ziemeļvalstis, 3 
Baltijas valstis un Britu salu valstis. Reizēm Ziemeļeiropai tiek pieskaitīta ar Krievijas ziemeļdaļa, 
Vācijas ziemeļdaļa, Polijas ziemeļdaļa un Nīderlande. 
 
Termina „bīstamie atkritumi” iepirkuma projekta „Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas 
teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” (id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 
skaidrojums 
 
Bīstamo atkritumu klasifikāciju regulē attiecīgā likumdošana, t.sk. 30.11.2004. MK noteikumi Nr.985 
"Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus" un atsevišķs 
skaidrojums par naftas produktiem definējumu ir sniegts Latvijas centrālās statistikas pārvaldes datu 
bāzē: http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/metodologija/naftas-produktu-imports-eksports-
un-paterins-36908.html 
 
Atbilstoši šai informācijai terminoloģijas skaidrojums par naftas produktu atkritumiem un to blakus 
produktiem piesārņotas augsnes, grunts un gruntsūdens ir sekojošs: „Šajā kategorijā ietilpst naftas 
produkti, kurus lieto kā šķidro kurināmo un degvielu, un citi šķidrie naftas produkti, kas tiek lietoti citām 
vajadzībām, nevis kā kurināmais un degviela. Tāpat šajā kategorijā tiek iekļauti produkti, kurus sajauc 
ar naftas produktiem un lieto kā piedevu degvielai, kā, piemēram, degakmens eļļa. Datubāzē iekļauti 
dati par šādiem produktiem: degakmens eļļa, sašķidrinātā naftas gāze, benzīns un aviācijas benzīns, 
benzīna veida reaktīvā degviela, petrolejas veida reaktīvā degviela, petroleja, dīzeļdegviela un 
sadzīves krāšņu kurināmais, degvieleļļa (mazuts), lakbenzīns, smērvielas, naftas bitumens, parafīna 
sveķi, naftas kokss, pārējie naftas produkti, atstrādātās eļļas, citi naftas produkti”. 

http://www.meteo.lv/public/30116.html
http://www.meteo.lv/public/30116.html
http://www.meteo.lv/public/30116.html
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/metodologija/naftas-produktu-imports-eksports-un-paterins-36908.html
http://www.csb.gov.lv/statistikas-temas/metodologija/naftas-produktu-imports-eksports-un-paterins-36908.html


 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Termina skaidrojums: Sanācijas darbi, skaidrojums iepirkuma projekta „Vēsturiski piesārņoto 
vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga”” 

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) ietvaros 
 
Projekta uzdevums ir Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Sarkandaugavas teritorijā (turpmāk šajā skaidrojumā – 

Sanācijas pasākumi). Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā Sanācijas pasākumi ir tāda darbība, kas 

nepieciešama vides aizsardzības apsvērumu nodrošināšanai un ir visās teritorijās atļautā izmantošana.
1
  

Augsnes, grunts un pazemes ūdeņu stāvoklis Latvijas Republikā noteikts, pamatojoties uz diviem normatīvajiem 

aktiem.
2
 Minētajos normatīvajos aktos vides kvalitāte tiek noteikta pēc vienotas sistēmas, t.i., ir noteikti 

mērķlielumi un robežlielumi piesārņojošajām vielām, pēc kuriem iespējams noteikt vides kvalitāti vai 

piesārņojuma pakāpi. Gadījumos, kad piesārņojošo vielu koncentrācija attiecīgajā vidē sasniedz vai pārsniedz 

kritisko robežlielumu, saskaņā ar minētajiem normatīvajiem aktiem un likumiem
3
, nepieciešami vides sanācijas 

pasākumi, kas novērstu piesārņojuma izplatību un samazinātu piesārņojošo vielu klātbūtni vidē. Sanācijas mērķi 

attiecībā uz kaitējumu ūdeņiem ir atjaunot pamatstāvokli, izmantojot primāro, papildu un kompensējošo 

sanāciju. Sanācijas mērķi attiecībā uz kaitējumu augsnei vai zemes dzīlēm ir atjaunot pamatstāvokli vai vismaz 

nodrošināt, ka piesārņojums tiek savākts, kontrolēts, ierobežots vai samazināts.
4
 

Atbilstoši likumam, lai sanācijas veicējs varētu veikt sanācijas darbus, kā obligāts ir sanācijas uzdevums un 

sanācijas programma.
5
 Valsts vides dienests kontrolē to vides normatīvo aktu ievērošanu, kuru kontrole ar 

normatīvajiem aktiem nav nodota citu tiešās pārvaldes iestāžu vai pašvaldības kompetencē.
6
 Savukārt Vietējo 

pašvaldību kompetencē ir kontrolēt būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu un nodrošināt 

būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.
7
 Tādējādi, ja Sanācijas pasākumi ietver arī 

būvniecību, tad atbilstoši likumos noteiktajai kompetencei, kad Sanācijas pasākumi ir realizēti, attiecīgā iestāde 

pieņem lēmumu par sanācijas pasākumu izpildi un būves pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši turpmāk 

norādītajai procesuālajai kārtībai (secībai).  

Pretendents Sanācijas pasākumu mērķus sasniedz izmantojot atbilstošu tehnoloģiju, t.i., tehnisku metožu un 

paņēmienu kopums, kas ietver patentu, preču zīmju, licenču, tehnisko izstrādņu, kā arī speciālas tehnikas un 

aprīkojuma izmantošanu, lai sasniegtu noteiktu mērķi vai rezultātu.
8
 Pretendents ir fiziska persona, juridiska 

persona, personālsabiedrība vai personu apvienība, kuras kvalifikāciju, atbilstoši tehnoloģijai, apliecina attiecīgi 

dokumenti (licences, kvalificētu darbību atļaujas). Lai nodrošinātu Pretendenta tehnoloģijas objektīvu 

(neatkarīgu) uzraudzību, jānodrošina būvuzraudzība atbilstoši noteikumiem
9
un sanācijas uzraudzība atbilstoši 

Valsts vides dienesta noteiktajiem kritērijiem ievērojot likumu
10

 un noteikumus.
11

 Sanācijas pasākumu 

uzraudzību nodrošina ārpus pretendenta tehnoloģijas. Sanācijas uzraudzību, pēc analoģijas, nodrošina jau 

Sanācijas pasākumu būvniecības inženierizpētes stadijā. 

Sanācijas pasākumu nepieciešamo inženiertehnisko būvju (klasifikācija 2152 un 2223),
12

 kā jaunbūves 

būvniecība pakļaujama vispārīgai būvniecības kārtībai, kuras projektēšanai saņemams būvvaldes lēmums.
13

 Par 

veicamo būvniecību pasūtītājs ar būvkomersantu noslēdz būvniecības līgumu. Lai nodrošinātu sekmīgu 

būvniecības procesu Sanācijas pasākumu ietvaros, izmanto profesionālo organizāciju izstrādātos tipveida 

darījumu noteikumus - FIDIC „dzelteno grāmatu” (turpmāk-FIDIC). FIDIC piemērojams tiktāl tas nav pretrunā 

un nepārkāpj likumu un uz tā pamata izdotos normatīvos tiesību aktus. Būvniecības līgumā iekļaujami 

noteikumi, ka Sanācijas pasākumiem nepieciešamā inženierizpēte un izstrādātais tehniskais projekts ir pasūtītāja 

īpašums, kā arī nosakāms termiņš, kurā pasūtītājs paraksta apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai. 

Pasūtītājs būvniecības līgumā norāda, kura no pusēm uzņemas veikt būvprojektēšanas sagatavošanas darbus 

(piemēram, zemes gabala topogrāfisko uzmērīšanu, ģeotehnisko izpēti). Ja to uzņemas būvkomersants, tad ar 

attiecīgajiem darbiem saistītie izdevumi jāieskaita līgumcenā. 

                                                 
1 Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošie noteikumi Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 13.5.apakšpunkts 
2 Ministru kabineta 2005.gada 25.oktobra noteikumi Nr. 804 „Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”, Ministru kabineta 

2002.gada 12.maija noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” 
3 Likums „Par piesārņojumu” un  Vides aizsardzības likums 
4 Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā 

novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas”18.punkts 
5 Likuma „Par piesārņojumu” 44. pants 
6 Vides aizsardzības likuma 19.pants 
7 Būvniecības likuma 7.panta ceturtā daļa. 
8 Likuma „Par piesārņojumu” 1.panta 11.punkts 
9 Ministru kabineta1997.gada 6.maijā noteikumi Nr. 168 „Būvuzraudzības noteikumi” (Latvijas būvnormatīvs LBN 303-97) 
10 Likuma „Par piesārņojumu” 41.-44.pants 
11 Ministru kabineta 2007.gada 24.aprīļa noteikumi Nr.281 „Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā 
novērtējams kaitējums videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” 36.un 37.punkts 
12 Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumi Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”172. un 241.punkts 
13 Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”35.punkts 



 
„Vēsturiski piesārņoto vietu Sarkandaugavas teritorijā projektēšana un attīrīšanas darbi SIA „OVI Riga””  

(id.Nr. VVD/2014/04/CH) 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Sanācijas pasākumu būvniecības inženierizpēte noteikumu
1
 izpratnē ietver topogrāfisko un ģeotehnisko izpēti. 

Inženierizpētes mērķi, darbu veidus un izpildes secību atkarībā no būves veida (rakstura) un būvprojektēšanas 

stadijas nosaka pasūtītājs pēc saskaņošanas ar būvvaldi. Ja būvvalde lēmumā nav noteikusi inženierizpētes 

izpildes secību, tad atbilstoši tiesību normu piemērošanas loģikai topogrāfisko izpēti veic pirmkārt. Ģeotehnisko 

izpēti veic, ievērojot topogrāfiskās izpētes informāciju. 

Topogrāfisko izpēti veic atbilstoši noteikumiem. Būves projektēšanai topogrāfisko informāciju attēlo: 

topogrāfiskajā plānā un izpildmērījuma plānā. Inženierkomunikācijām, kas izbūvētas ar horizontālās vadāmās 

urbšanas un bezkanālu cauruļvadu ieguldīšanas iekārtām, izpildmērījuma plānu sagatavo atbilstoši 

noteikumiem.
2
 Topogrāfisko izpēti veic noteikumos noteiktais subjekts.

3
 

Ģeotehniskā izpēte ietver apbūvei paredzētā laukuma un tā apkārtnes reljefa, ģeomorfoloģisko un 

hidroģeoloģisko apstākļu, ģeoloģiskās uzbūves un grunšu fizikālo un mehānisko īpašību izpēti, kā arī 

piesārņojuma un iespējamo ģeoloģisko procesu izpēti, kuri var ietekmēt projektējamā objekta būvniecības un 

ekspluatācijas apstākļus.
4
 Inženierizpētes darbu laikā nedrīkst piesārņot grunti, zemes dzīles, virszemes un 

pazemes ūdeņus vai nodarīt citu kaitējumu videi, kā arī kultūras pieminekļiem. Pēc izpētes darbu pabeigšanas 

urbumi jātamponē vai jālikvidē un izpētes teritorija jārekultivē. Ģeofizikālo izpēti veic noteikumos noteiktais 

subjekts.
5
 

Atbilstoši inženierizpētes slēdzieniem pasūtītājs un būvkomersants sastāda un paraksta projektēšanas uzdevumu, 

kas ir būvniecības līguma un būvprojekta neatņemama sastāvdaļa. Projektēšanas uzdevumā norāda: 

projektējamās būves galvenās funkcijas un parametrus; teritorijas plānojuma un inženierkomunikāciju 

projektēšanas prasības; būvprojektēšanas stadijas; īpašos nosacījumus (piemēram, materiāli, tehnoloģija); 

prasības nojaukšanas darbu projektam (ja būvi nojauc); būvobjekta nodošanas ekspluatācijā pa būves kārtām; 

katru nododamo būves kārtu un to būvniecības secību; nepieciešamo tehniskā projekta tālāko detalizāciju 

atbilstoši noteikumiem.
6
 

Būvprojektu iespējams izstrādāt skiču projekta un tehniskā projekta stadijā. Tehniskā projekta atsevišķo daļu 

apjomu, saskaņā ar plānošanas un arhitektūras uzdevumu, nosaka pasūtītājs kopīgi ar būvkomersantu, ievērojot 

projektēšanas uzdevumu un būvniecības līgumu. Lai novērtētu būvprojekta atbilstību normatīvajos aktos un 

tehniskajos noteikumos noteiktajām prasībām, būvkomersants vai pasūtītājs organizē būvprojekta ekspertīzi, 

atbilstoši būvniecības līgumā noteiktajai kārtībai un apjomam. Izstrādāto būvprojektu (ar atbilstošiem izpildītāju 

parakstiem) saskaņo pasūtītājs.
7
  

Būvkomersants izstrādāto būvprojekta oriģinālu trijos eksemplāros un būvprojekta ekspertīzes atzinumu iesniedz 

būvvaldē akceptēšanai. Pēc būvprojekta akcepta saņemšanas Būvkomersants atbilstoši būvniecības līgumam 

iesniedz būvvaldē pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai. Būvkomersants vai pasūtītājs saņem būvatļauju, un veic 

būvdarbus saskaņā ar tehniskā projekta sastāvā esošo būvdarbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas 

projektu un būvniecības līgumu. 

Būvdarbus veic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā, ko ieceļ galvenais būvuzņēmējs vai pasūtītājs. 

Katrā būvobjektā regulāri aizpilda būvdarbu un autoruzraudzības žurnālu. 

Ja paredzēta būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, tad būvprojektā noteikto būves daļa pieņem 

ekspluatācijā neatkarīgi no citām būves daļām. Būvi, tās daļu tikai atbilstoši projektētajām funkcijām, t.sk. 

sanācijas darbus, veic vienīgi pēc tās pieņemšanas ekspluatācijā. 

Pasūtītājs būvniecības līgumā noteiktajā termiņa paraksta apliecinājumu par būves (būves kārtas) gatavību 

ekspluatācijai. Būvkomersants vai pasūtītājs atbilstoši būvniecības līguma noteikumiem pieprasa noteikumos 

noteiktos atzinumus un iesniedz dokumentus.
8
 Būvi, būves kārtu var pieņemt ekspluatācijā, ja tās būvdarbi ir 

pilnīgi pabeigt. Būve, būves kārta ir uzskatāma par pieņemtu ekspluatācijā ar dienu, kad pašvaldības atbildīgā 

amatpersona apstiprina attiecīgo aktu. Ar akta apstiprināšanas dienu būvi, tās daļu drīkst izmantot atbilstoši 

projektētajām funkcijām, t.sk., sanācijas darbu veikšanai.  

                                                 
1 Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.168 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi 
būvniecībā"1.1.un 1.2.apakšpunkts 
2 Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļanoteikumi Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 

noteikumi” 5. un 55.punkts 
3 Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu 

ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” 4.1.apakšpunkts 
4 Ministru kabineta 2000.gada 2.maija noteikumi Nr.168 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi 
būvniecībā" 63.punkts 
5 Ministru kabineta2011.g 06.septembra Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju 

izsniegšanas kārtība”  
6 VBN54.,55.,57.,78. un 79.punkts 
7 VBN 97.punkts 
8 Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” 4. un 5.punkts  


