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Nr. Jautājums Atbilde 

1. Lūdzu izskaidrot nolikuma punktu 12.1 un 12.2 
 
12.1. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) 
darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas 
parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam 
būvspeciālista, kas veiks būvdarbu vadītāja 
pienākumus, profesionālās civiltiesiskās 
atbildības apdrošināšanas līgumu par visu Darbu 
laiku, sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne 
mazāk kā uz trīs gadiem. Apdrošināšanas līgumu 
slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. 
augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par 
būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājam 
jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā 
Darbu izpildes laikā. 
12.2. Ja Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam 
ir spēkā esošs apdrošināšanas līgums, kas atbilst 
Līguma prasībām, izņemot tā termiņu, 
Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā 
apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt 
Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu, kura 
beigu termiņš būtu vismaz trīs gadi no Līguma 
spēkā stāšanās brīža. 
 
Apdrošināšanas līgumu vairāk par vienu gadu 
neviena kompānija nepiedāvā.  
Vai tā tomēr ir domāta, kā garantijas 
apliecinājums no Apdrošināšanas kompānijas, 
kad trīs gadus tiks atjaunota nepieciešamā 
apdrošināšanas polise? 
Arī būvdarbu vadītājam šādu polisi uz termiņu 
trīs gadi neviena kompānija nevar nodrošināt, jo 
speciālistiem kā zināms ir sertifikātu termiņi, 
kurus apdrošināšanas kompānija nevar paredzēt 
viņš tiks pagarināts vai nē. 

 

Komisija paskaidro, ka Iepirkuma 

noteikumu 2.2.4.1. apakšpunktā ir 

noteikts, ka būvspeciālistam, kurš 

veiks atbildīgā būvdarbu vadītāja 

pienākumus, ir pienākums iesniegt 

Pasūtītājam spēkā esošu civiltiesiskās 

atbildības apdrošināšanas līgumu, kā 

arī, ja noslēgtā civiltiesiskās 

apdrošināšanas līguma termiņš 

tuvojas beigām, būvspeciālistam, 

kurš veiks atbildīgā būvdarbu 

vadītāja pienākumus, ir pienākums 

iesniegt Pasūtītājam jaunu 

civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšanas līgumu. 

Ministru kabineta 2014. gada 

19. augusta noteikumu Nr. 502 

“Noteikumi par būvspeciālistu un 

būvdarbu veicēju civiltiesiskās 

atbildības obligāto apdrošināšanu” 

5. punktā ir noteikts, ka līgums ir 

jāuztur spēkā visu būvdarbu un 

garantijas laiku. Kaut arī 

apdrošināšanas sabiedrība nepiedāvā 

līgumu uz visu norādīto termiņu, 

pretendentam līgums ir jāuztur spēkā 

visu būvdarbu un garantijas laiku 

(piem., pagarinot noslēgto 

apdrošināšanas sabiedrības līgumu uz 

norādīto laiku). 

Atbilstoši Iepirkumu noteikumu 

2.2.5.1. būvdarbu garantijas termiņš 

ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no 

pieņemšanas-nodošanas akta 

abpusējas parakstīšanas dienas. 

 


