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PIEDĀVĀ 
 

Starptautiskais apmācību kurss par 
1999. gada FIDIC līgumiem  

(joprojām visvairāk lietotajiem FIDIC 
līgumiem pasaulē)  

 
 

Viesnīcā “Grand Poet Hotel by Semarah”,  
    Raiņa bulvārī 5/6, Rīga, Latvija, zāle Epic 

 

2020. gada 25.  un  26. februārī  
 

ECV modulis 1. kurss 
 

Divu dienu akreditētais FIDIC kurss:  
 

FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumu un 
Iekārtu piegādes, projektēšanas - būvniecības 

darbu līguma noteikumu  praktiskais pielietojums 
(Sarkanā un Dzeltenā grāmata)  

 

 
Vieslektors: 

 

David Heslett, BSc, CEng (Hons) 
 

ECV dibinātājs un vadītājs  
 

Detalizētāka informācija, sazinoties ar LIKA 
 

e-pasts: lika@lika.lv 
 

 

 

 
 

Fédération Internationale 
des Ingénieurs – Conseils 

 
 
 

 

 
 

     ECV  Consultancy Ltd Latvijas Inženierkonsultantu 
asociācija 
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Apmeklējiet vietnes  
www.lika.lv                                                     www.ecvglobal.com 
FIDIC 1999 izdevumu praktiskais pielietojums, nodrošinot 

būtiskākās līgumiskās zināšanas darbā ar FIDIC līgumprojektiem  
 

 
 

PĀRSKATS  
 

Starptautiskā būvniecības nozare visā pasaulē turpina izmantot 1999. gada FIDIC līguma 
noteikumus, tostarp arī starptautiskās finanšu institūcijas, kuras, veicot grozījumus, ir 
adaptējušas FIDIC 1999. gada būvniecības līgumu noteikumus. 
Šis praktiskais un interaktīvais apmācības kurss, kuru organizē profesionāli inženieri ar plašu 
starptautisko pieredzi, izskaidro un ilustrē FIDIC Sarkanās un Dzeltenās grāmatas līgumu 
noteikumu izmantošanu. Kurss ir paredzēts, lai palīdzētu dalībniekiem būt pārliecinātiem par 
darbu ar šiem dokumentiem, neatkarīgi no tā, vai tie pārstāv darba devējus, konsultantus vai 
darbuzņēmējus. Kursa laikā paredzēti darba vingrinājumi un gadījumu izpēte, lai palīdzētu 
dalībniekiem piemērot FIDIC klauzulas. 
 

SEMINĀRA LEKTORS: SEMINAR R 
E A COPY OF  THE  

 

David Heslett, BSc, CEng (Hons) 
ECV dibinātājs un vadītājs 

 

Lektors pārstāv konsultantu uzņēmumu ECV Consultancy Ltd  sadarbībā ar FIDIC.  
 

ECV specializējas apmācībā un vadības konsultācijās starptautiskajā būvniecības un 
infrastruktūras nozarē. Kopš 2000. gada ECV pasniedzēji ir organizējuši apmācības kursus 
88 valstīs, iesaistot vairāk nekā 30 000 profesionāļu visā pasaulē. 
 

KURSU MATERIĀLI 
 

Visi dalībnieki saņems materiālus angļu valodā:  
 FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumi, 1999. gada izdevums, angļu valodā; 
 FIDIC Iekārtu piegādes, projektēšanas - būvniecības darbu līguma noteikumi, 1999. gada 
izdevums, angļu valodā; 
 Darba vingrinājumi, kas attiecas uz visām kursa nodarbībām; 
 Palīdzības memorands par procedūrām. 
Nodarbības notiks angļu valodā.  
 

KAM VAJADZĒTU APMEKLĒT?  
 

Apmācības kurss nodrošina nepieciešamās zināšanas speciālistiem, kas pārstāv Valsts 
ministrijas un aģentūras, privātā sektora darba devējiem, inženierkonsultantiem, 
būvuzņēmumu projektu vadītājiem, juridiskajiem konsultantiem un visiem, kas saistīti ar FIDIC 
līgumiem. 
 

KURSS IR FIDIC AKREDITĒTS UN KATRS DALĪBNIEKS SAŅEM SERTIFIKĀTU  
 

Šī ECV kursa Moduļi 1A, 2, 3 un 4 ir FIDIC akreditēti. 
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Programma 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. DIENA: 08.30 – 17.00 

 
08.30 – 09.15 Dalībnieku reģistrācija 
09.15  
 
 

 
 

 
 
 

1.sesija: 
 

Ievads & Principi   
 

 Pamatinformācija / Vēsture  
 Līgumu izvērtēšana 
 Pamatprincipi  
 Risku analīze 
 Noteikta līguma izvēle 

11.00 Kafijas pauze 

11.30 
  
 
 
 
 
 

 

2. sesija: 
 

1. un 2. klauzula  
 

 Vispārīgie noteikumi 
 Pasūtītāja atbildība  
 Pasūtītāja finansiālās vienošanās 
 Pasūtītāja prasījumi 

13.00 Pusdienas pārtraukums  
(pusdienas turpat viesnīcā) 

14.00  
 
 
 
 
 

 
 

3. sesija: 
 

 

3. un 4. klauzula   
 

  Inženiera atbildība  
  Inženiera pilnvaru deleģēšana  
  Inženiera norādījumi 
  Uzņēmēja atbildība   

15.30  Kafijas pauze 

15.50  
 
 
 
 

 

4.sesija 

5. klauzula (Sarkanā & Dzeltenā gr.),  
6. un 7. klauzula 
 Nominētie apakšuzņēmēji (Sarkanā gr.) 
 Projektēšana (Dzeltenā gr.)  
 Uzņēmēja dokumenti (Dzeltenā gr.) 
 Darba normatīvie akti 
 Darbaspēks/  

17.00 Pirmās dienas nobeigums  
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2. DIENA: 09.00 – 17.00 

09.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.sesija: 
 

8., 9.,10.,11. un 12. klauzula (Dzeltenā gr.) 
 

 Uzsākšanas procedūra 
 Programma 
 Izpildes laika pagarināšana 
 Apturēšana 
 Darbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums  
 Defektu periods un līguma izpildes apstiprinājums 

10.45  Kafijas pauze 

11.15 
 

6. sesija: 
 
12.(Sarkanā gr.), 13. un 14. klauzula 
 

 Mērījumi 
 Novērtēšana  
 Izmaiņas 
 Apmaksa 

13.00   Pusdienas pārtraukums   
(pusdienas turpat viesnīcā)  

14.00  
 

7. sesija:  
 
15.,16.,17.,18. un 19. klauzula 
 

 Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses  
 Darbu apturēšana un pārtraukšana no    Uzņēmēja 

puses   
 Risks un atbildības 
 Apdrošināšanas 
 Nepārvarama vara - Force Majeure 

15.30 Kafijas pauze 

15.50 8. sesija: 
 

20. klauzula 
 

 Uzņēmēja prasījumi 
 Strīdu pirmstiesas izšķiršanas komisija 
 Mierizlīgums 
 Arbitrāža 

 Starptautisko finanšu institūciju grozījumi FIDIC 
procedūrās (palīglīdzeklis) 

17.00 Otrās dienas nobeigums  

Semināra laikā notiks gadījumu analīze. Katrā sesijā paredzēti darba vingrinājumi. 
 

Dalības maksa:  700,00 EUR (neskaitot PVN 21%) 
(iekļautas kafijas pauzes, pusdienas un visi mācību materiāli)  

 

2 un vairāk dalībniekiem no vienas organizācijas dalības maksa 650,00 EUR (neskaitot PVN 21%)/ par 
dalībnieku  

LIKA biedriem – 600,00 EUR (neskaitot PVN 21%) 
 

Semināra norises vieta 
Viesnīcā “Grand Poet Hotel by Semarah”, zāle Epic, Raiņa bulvārī 5/6, Rīga, Latvija, 
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Fédération Internationale 
des Ingénieurs – Conseils 

 
 

 
 
 
 
 
 

Latvijas Inženierkonsultantu 
asociācija 

 

 

 
 

     ECV  Consultancy Ltd 

Reģistrācijas forma 
 

Divu dienu akreditētais FIDIC kurss:  

FIDIC Būvniecības darbu līguma noteikumu un Iekārtu piegādes, projektēšanas - būvniecības darbu 
līguma noteikumu  praktiskais pielietojums  

(Sarkanā un Dzeltenā grāmata) 
 

Rīgā, 2020. gada 25. un 26. februārī 

Informācija par dalībnieku 
 
 

Vārds: ____________________________________________ 
 
 

Uzvārds: _____________________________________________ 
 
 

Organizācija: _________________________________________ 
 

Organizācijas adrese:  ______________________________________ 
 

________________________________________________________ 
 

Pasta indekss:_____________________________________________ 
 

Valsts:  _________________________________________________ 
 

Telefons:  _______________________________________________ 
 

E-pasts: _________________________________________________ 
  
Apstiprinu apmaksu EUR_____ 
Par 2 vai vairāk dalībniekiem no vienas 
organizācijas apstiprinu apmaksu  EUR____/ par 
dalībnieku 
 
Apmaksa:  
ar bankas pārskaitījumu: 
Latvijas Inženierkonsultantu asociācijai 

 
 

PVN maks.reģ.Nr.:   LV40008077786 
Juridiskā adrese:     Kr.Barona iela 99/1a, Rīga,  

LV-1012 
EUR konta Nr.: LV86PARX0006564830017  
Banka: AS ”Citadele banka”  
Bankas kods:  PARXLV22  

Noteikumi un nosacījumi 
 
1. Reģistrācija:    
Nosūtīt aizpildītu pieteikumu uz e-pasta adresi: lika@lika.lv 
2.  Apmaksas saņemšana:  Visi reģistrētie delegāti 
saņems rēķinu apmaksai. 
 

3.  Atcelšana:   Dalībnieka atteikumu nosūtīt rakstiski uz 
lika@lika.lv  vismaz 2 nedēļas pirms semināra norises 
datuma. Pēc šī termiņa atteikumi netiek pieņemti un 
dalībnieka reģistrācijas maksa netiek atgriezta. Dalībnieka 
aizstāšana var notikt jebkurā laikā, par to rakstiski 
informējot uz e-pastu lika@lika.lv 
 

4. Atcelšana no organizētāju puses: Organizētāji patur sev 
tiesības atcelt pasākumu, ja tas nav pietiekami apmeklēts vai 
kāda cita iemesla dēļ. Atcelšanas gadījumā tiks paziņots 
dalībniekiem divas nedēļas iepriekš, un maksa tiks pilnībā 
atmaksāta. Organizētāji  neuzņemas atbildību par citiem 
izdevumiem saistībā ar šo semināru. 
 

5. Viesnīcas rezervācija:  Dalībnieki ir atbildīgi par savu 
izmitināšanas organizēšanu viesnīcā un tās apmaksu. 
 
 

 

 

Lūdzam aizpildīt šo reģistrācijas formu un 
nosūtīt uz:  

Latvijas Inženierkonsultantu asociāciju 
lika@lika.lv 

Tālr.67332087 

Esmu izlasījis un pieņemu noteikumus un nosacījumus 
 
 
Vārds, uzvārds……..…………………………………….   
 
Amats: ……………………………………………………  

 
Paraksts: …………………………………………………..  
 
 


