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Jautājums: 

 

1. Nolikumā dotajā Būvniecības koptāmes formā ir paredzēts Pasūtītāja 

rezerve neparedzētiem darbiem un izdevumiem, bet nav norādīta šīs 

rezerves vērtība. Vai ir jāparedz Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem 

un izdevumiem un ja ir, kāds % jānorāda? 

 

Atbilde: 

 

1. Konstatējām, ka darbu apjomu sarakstos (būvniecības koptāmēs) ir 

paredzēts iekļaut finanšu rezervi neparedzētu darbu veikšanai. 

2. Paskaidrojam, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra 

noteikumu Nr.1014 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 

“Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” 22.punktu finanšu rezerve 

neparedzētiem darbiem un izdevumiem - būvdarbu izpildes laikā atklātu 

papildus veicamo darbu un sadārdzinājumu finansēšanai, ir izmaksas, kas 

ir iekļaujamas pasūtītāja būvniecības koptāmē, bet šādas finanšu rezerves 

iekļaušanu pretendenta būvdarbu tāmē minētie noteikumi neparedz. 

Saskaņā ar minēto noteikumu 25.punktu pretendents cenas piedāvājumā 

ietver pilnu būvdarbu izmaksu ar visiem riskiem, tai skaitā, iespējamos 

sadārdzinājumus, līdz ar to minētie riski, kuru iespējamību pretendents var 

iepriekš objektīvi paredzēt, ir iekļaujami piedāvāto pozīciju cenās, taču 

pasūtītājs nav tiesīgs pieprasīt pasūtītāja rezerves minēto noteikumu 

22.punkta izpratnē iekļaušanu pretendenta finanšu piedāvājumā. Tātad 

Pasūtītāja rezerve neparedzētiem darbiem un izdevumiem ir 0 %. 

 

Jautājums: 

 

1. Nolikuma p.2.5. nosaka, ka izpildīto būvdarbu garantijas termiņam jābūt 

ne mazākam par 2 gadiem no būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta 

parakstīšanas dienas un Līguma projekta p.5.1.4. paredz iesniegt 

būvniecības garantijas apdrošināšanas polisi uz objektā veikto garantijas 

termiņu. Abos iepriekš minētajos punktos nav noteikts garantijas laika 

garantijas apjoms. Lūdzam norādīt garantijas laika garantijas apjomu. 

 

Atbilde: 

 

1. Nolikuma 2.5. punktā minētā garantija ir garantija visiem būvdarbiem, kas 

saskaņā ar līgumu ir izpildīti un nodoti ekspluatācijā ar pieņemšanas 

nodošanas aktu.  Garantijas termiņš ir 2 (divi) gadi no būvdarbu pieņemšanas 

nodošanas akta parakstīšanas dienas. 

2. 28.06.2005. Ministru kabineta noteikumu Nr.454 "Noteikumi par civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā" nosaka: „Noslēdzot līgumu par 

būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu konkrētā būvobjektā, 

apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits līdz būves pieņemšanai 

ekspluatācijā vai līdz brīdim, kad būvi savā valdījumā pārņem pasūtītājs, ir 10 

procenti no līgumā noteiktās summas vai no to līgumu kopējās summas, kas 

noslēgti starp būvuzņēmēju un pasūtītāju par būvniecības darbiem konkrētajā 



būvobjektā, bet ne mazāks kā 10000 latu.” Šī apdrošināšanas polise ir 

attiecināma uz būvdarbu veikšanas laiku. Savukārt, līguma projekta  5.1.4. 

punktā minētā polise attiecināma uz būvdarbu garantijas termiņu, proti, 

vismaz divus gadus no būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas 

dienas. 

3. Līguma projektā 5 nodaļa „Samaksas kārtība” tiek papildināta ar vārdiem „un 

apdrošināšana”  un sekojošiem apakšpunktiem: 

 

5.2. Būvuzņēmējs   uz   sava   rēķina   uzņemas   noslēgt   sekojošus   apdrošināšanas   

līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš 

saskaņojot ar Pasūtītāju: 

5.2.1. Būvuzņēmēja civiltiesiskās   atbildības   apdrošināšanu 2005.  gada 28. jūnija 

Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 ,,Noteikumi par civiltiesiskās atbildības 

obligāto apdrošināšanu būvniecībā" noteiktajā kārtībā 10 % (desmit procentu) 

apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža 

iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minētās apdrošināšanas līgumu; 

5.2.2. Būvdarbu garantijas laika apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav 

mazāka par 5% (pieciem procentiem) no Līguma summas, kā apdrošināšanas 

atlīdzības saņēmēju norādot Pasūtītāju. 

5.3. Punktā 5.2.1. noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu 

veikšanas laikā. Punktā 5.2.2. noteikto garantiju Būvuzņēmējs uztur spēkā visu 

garantijas termiņu, tas ir ___ mēnešus no Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā 

brīža. 

 

 


