1.pielikums
DARBA UZDEVUMS
1.
2.
3.
4.
5.

Projektējamā objekta nosaukums: „Foto, kino un mūzikas klubs”;
Objekta adrese: Tālavas 23, Valka.
Pasūtītājs: Valkas novada dome.
Projektēšanas stadija: Tehniskais projekts, 3 kārtām.
Būvniecības veids (klasifikācija): Rekonstrukcija.

6. Izejas dati projektēšanai:
Projektējamais /rek./ būvapjoms sastāv no 3 daļēji zemē iedziļinātiem, saliekamā dzelzbetona
arkveida segmentiem - ar zemi apbērtiem bunkuriem, kas savstarpēji savienoti ar koridoru.
Objektā paredzēt:
1) 1.bunkurā (skat.pielikumā Nr.1) paredzēt:
a) apjoma Z un D daļā no savienojošā koridora:
• daudzfunkcionālu zāli izrādēm, koncertiem, diskotēkām, semināriem /telpas
Nr.8-10/;
• palīgtelpas un noliktavu telpas inventāram, telpu uzkopšanai, rekvizītiem;
• kafejnīcu /12-15 sēdv./, diskobāru ar nepieciešamajām palīgtelpām;
• sanmezglus – koplietošanas un personālam, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
• nepieciešamās tehniskās telpas;
iuuapjoma D daļā 2 stāvā - paredzēt telpas kluba administrācijai;
2) 2. bunkurā (skat.pielikumā Nr.1) paredzēt:
a) apjoma Z daļā no savienojošā koridora:
•
vēsturisko telpu ar vecajiem gaisa kondicionieriem konservāciju,
paredzot ekspozīciju telpas par attiecīgo vēstures periodu.
•
funkcionāli nepieciešamās tehniskās un palīgtelpas;
b) apjoma D daļā:
1. stāvā paredzēt •
mācību telpas, darbnīcas, arī atraktīvas, tūristus piesaistošas telpas;
•
sanmezglus – koplietošanas un personālam, cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām;
2. stāvā paredzēt – telpas mūzikas klubam;

•

3) 3. bunkurā (skat.pielikumā Nr.1) paredzēt:
a) apjoma Z daļā no savienojošā koridora:
•
vēsturisko telpu ar
dīzeļģeneratoru, elektrovadības skapjiem
konservāciju izmantošanai , kā ekspozīciju par attiecīgo vēstures periodu
/telpa Nr.35/;
•
telpu konferencēm, video materiālu (arī 4D) prezentācijai /telpas Nr.3033/;
b) apjoma D daļā:
1. stāvā paredzēt •
telpas – spēlēm /minigolfs, biljards, pingpongs un tml./, atsevišķu telpu
kompjuterspēlēm;
sanmezglus – koplietošanas un personālam, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
2. stāvā paredzēt – telpas foto – kino klubam;
4)
Ārā ieejas paredzēt atbilstoši funkcionālajam plānojumam, evakuācijas
normatīvajiem aktiem un apjomu pieejamībai neatkarīgi vienam no otra, paredzēt
katra būvapjoma pieejamību un noslēgšanu atsevišķi;
5) Objekta vides teritorijas labiekārtošana

•
Izbūvēt piebraucamo ceļu un vieglo automašīnu stāvlaukumu,
saskaņojot ar Valkas SSC projektu;
•
Paredzēt teritorijas āra apgaismojumu;
•
Paredzēt teritorijas apzaļumošanu;
•
Paredzēt teritorijas labiekārtošanu – gājēju celiņus, to apgaismošanu,
atpūtas soliņus un atkritumu tvertnes, taku paša objekta - bunkuru ārējai
vizuālai apskatei;.
6)

Paredzēt risinājumus ēkas pieejamībai cilvēkiem ar kustību traucējumiem;

7)

Izstrādāt projektu būvju ārējai un iekšējai kanalizācijai un ūdensapgādei;

8)

Izstrādāt projektu apkurei - ārējiem un iekšējiem tīkliem; Apkure jānodrošina no
pilsētas centralizētās sistēmas tīkliem (varbūt sava sistēma, izmantojot atjaunojamos
vai neizsmeļamos resursus), nodrošinot energoefektivitātes principu ekspluatācijai;
Vēdināšanas sistēmai;

9)

10) Izstrādāt
projektu
elektroinstalācijai;

elektroapgādei

–

ārējiem

pievadiem

un

iekšējai

11) Izstrādāt projektu elektronisko sakaru nodrošinājumam – telefons, internets utt.
12) Izstrādāt projektu apsardzes signalizācija, videonovērošana

13) Izstrādāt projektu ugunsaizsardzībai un ugunsdzēsības signalizācijai;
14) Izstrādāt būvdarbu izmaksu aprēķinu kopējo tāmi un atsevišķi kārtām;
Projekta risinājumi izstrādājami ar mērķi, lai to realizācija nodarītu maksimāli mazākos
zaudējumus vēsturisko telpu substancei;
Atbilstoši normatīvie aktiem, paredzēt pagaida apgaismoja ierīkošanu esošo atkritumu
izvākšanai un sākotnējiem būvdarbiem.
Savākt iztrūkstošos tehniskos noteikumus, projektēšanas uzdevuma realizēšanai.
7. Pārējie nosacījumi
1) Tehniskais projekts izstrādājams un saskaņojams, ņemot vērā plānošanas arhitektūras uzdevumu, tehniskos noteikumus, projektēšanas uzdevumu atbilstoši LR
spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām.
2) Būvprojekta ekspertīzi pirms būvprojekta akcepta veic Pasūtītājs.
3) Projektētājs veic būvprojekta saskaņošanu atbilstoši spēkā esošajai kārtībai un
nodrošina būvprojekta akceptu.

4) Izpildītājs tehnisko projektu izstrādā paredzot būvdarbu izpildi pa kārtām
(vismaz trīs kārtas), paredzot, ka Pasūtītājs katru kārtu var realizēt patstāvīgi
neatkarīgi no pārējām kārtām un nodot ekspluatācijā.
7. PROJEKTA SASTĀVS
7.1. Pasūtītājam nododamie projekta sējumi un to skaits katrai kārtai:
7.1.1. Vispārīgā daļa – 4 (četri) eksemplāri.
7.1.2. Specifikācijas – 4 (četri) eksemplāri.
7.1.3. Rasējumi - 4 (četri) eksemplāri.
7.1.4. Darbu daudzumu saraksts - 4 (četri) eksemplāri.
7.1.5. Būvdarbu izmaksu aprēķins – 4 (četri) eksemplāri (elektroniski jāiesniedz atsevišķā datu
nesējā).
7.2. Projekta materiāli Pasūtītājam jāiesniedz gan drukātā formā, gan elektroniskā formā;

7.3. Teksts un aprēķini jānoformē – Microsoft Office programmu failos (teksts Microsoft Word,
aprēķini – Microsoft Excel);
7.4. Grafiskie materiāli – gan PDF, gan AutoCad failos.
8. LAIKS UN RESURSI
8.1. Darbs pēc šī projektēšanas uzdevuma tiks veikts uz līguma pamata, kuru slēgs Pasūtītājs un
darba Izpildītājs, kas ir atbildīgs par jebkādu apakšlīgumu un par konsultācijām ar jebkuru citu
firmu, institūciju vai ekspertiem.
8.2. Projekta izstrādes budžets, starpziņojumu un beigu termiņi, darba nodošanas – pieņemšanas
procedūra – viss atbilstoši līgumam.
8.3. Projekta izstrādāšanas laikā obligāti nepieciešams – vismaz vienreiz mēnesī - domes
izveidotās darba grupas un projektētāju tikšanās, lai apspriestu radušos priekšlikumus un
apmainītos ar informāciju.
8.4. Izpildītājs nodod Pasūtītājam gatavu būvprojektu līdz 2010.gada 30.septembrim.
Pielikumā:
3.

1. Bunkuru tehniskās apsekošanas atzinums.
2. Projektējamās teritorijas topogrāfija.
Plānošanas un arhitektūras uzdevums.

2.pielikums

Plānošanas un arhitektūras uzdevums

3.pielikums

Pretendenta pieteikuma forma
Pretendents,
___________________________________________________, reģ.Nr._________________,
Sabiedrības nosaukums (firma)

Reģistrācijas numurs

___________________________________________________________________________,
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods

___________________________________________________________________________,
Sabiedrības bankas rekvizīti

tā___________________________________________________________________personā
Vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds, amats

Saskaņā ar atklāta konkursa Tehniskā projekta izstrādei ‘’Foto, kino un mūzikas klubam”
bijušos PSRS armijas militārajos bunkuros Valkā, nolikumu, apakšā parakstījies apliecinu, ka:
1. piekrītu atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un garantēju nolikuma prasību
izpildi. Atklāta konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav uzsākta tiesvedība
par pretendenta bankrotu;
3. pretendents pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas
spēkā stājušos lēmumu nav atzīts par vainīgu normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā
vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, kas saistīts ar personu
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, Publisko iepirkumu likumā 39. panta
3. daļā noteiktajā laika periodā;
4. pretendents ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,
korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā,
Publisko iepirkumu likumā 39. panta 3. daļā noteiktajā laika periodā

5. pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi
Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts;
6. visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto pakalpojumu ir
patiesas;
7. pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;
8. šis piedāvājums ir spēkā līdz_______________ (datums);
9. _______________ (pretendenta nosaukums) apņemas iepirkuma piešķiršanas
gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus.

_______________________
Paraksts

z.v.

Pretendenta
__________________________________________________________________,
Pasta adrese, tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese

___________________________________________________________________________.
Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

___________________________________________________________________________
Pieteikums jāparaksta pretendenta amatpersonai, kura ir paraksta tiesības vai viņa pilnvarotai personai.

4.pielikums

Pretendenta finanšu piedāvājuma forma
Pretendents ______________________________________________________________
piedāvā veikt Saskaņā ar atklāta konkursa Tehniskā projekta izstrādei ‘’Foto, kino un
mūzikas klubam” bijušos PSRS armijas militārajos bunkuros Valkā, tehniskā projekta
izstrādes darbus atbilstoši atklāta konkursa Id.Nr. Valkas novada dome 2010/3K/ESTLAT par:
Kopējā piedāvājuma līgumcena bez PVN
PVN 21%
Kopējā piedāvājuma līgumcena ieskaitot PVN
Pielikumā: Darbu izpildes tāmes uz ___lp
Datums______________
________________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

5.pielikums

Pretendenta finanšu apgrozījums.
Pretendents_____________________________________________
Gads

Finanšu apgrozījums bez PVN
(tūkst. Ls)

2006
2007
2008
Kopā
Vidēji =Kopā/3
Datums_________
__________________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

6.pielikums

Pretendenta pieredzes apraksts

Nr.

Veikto pakalpojumu apraksts

Pasūtījuma apjoms
(LVL)

Saviem
spēkiem
veikto
pasūtījumu
apjoms (% no
kopējā
apjoma)

1
2
3
....
....

Datums______________
___________________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

Pasūtītājs

Pasūtījuma izpildes sākuma un beigu
laiks (norādot gadus un mēnešus)

7.pielikums

Pretendenta galveno speciālistu saraksts
Nr.
Galvenā speciālista
nosaukums

Galvenā speciālista vārds
un uzvārds

Persona (pretendents,
personu apvienības
dalībnieks vai
apakšuzņēmējs), kuru
pārstāv*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*Norāda uzņēmuma nosaukumu

Datums______________
___________________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

8.pielikums
<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums>
<Datums>

Piesaistīto speciālistu apliecinājums
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka:
1) piekrītu piedalīties atklātā konkursā

Tehniskā projekta izstrādei ‘’Foto, kino un
mūzikas klubam” bijušos PSRS armijas militārajos bunkuros Valkā <Pretendenta

nosaukums> iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā speciālists <pozīcijas nosaukums>
pozīcijā;
2) gadījumā, ja līgums par darbu izpildi tiks parakstīts ar augstāk minēto
Pretendentu, būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei sekojošā laika
periodā:
No (datums)
Līdz (datums)
[1. perioda sākums]
[1. perioda beigas]
[2. perioda sākums]
[2. perioda beigas]
u.t.t.
u.t.t.
3) neesmu piedalījies šī konkursa nolikuma sagatavošanā.
Speciālista vārds un uzvārds
Speciālista paraksts

9.pielikums
Curriculum Vitae (CV) forma
1.
2.
3.

4.

Uzvārds:
Vārds:
Izglītība:
Izglītības iestāde, mācību laiks (no ... līdz...)

Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai
kvalifikācija (-as)

Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni
(skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 – pamatzināšanas).
Valoda
Lasot
Runājot
Latviešu
Angļu
Krievu
5. Dalība profesionālajās organizācijās:
6. Citas prasmes:
7. Pašreizējais amats:
8. Uzņēmumā nostrādātie gadi:
9. Galvenā kvalifikācija:
10. Darba pieredze attiecīgajā reģionā:
11. Darba pieredze.
Laiks (no ... līdz ...)
Uzņēmums

12.
N
.p
.k
.

Rakstot

Amats

Profesionālā pieredze.
Līguma
nosaukums,
adrese

Īss līguma
priekšmeta
apraksts

Līguma
izpildes
gads

Pasūtītājs,
tālrunis

Līguma
cena (tūkst.
Ls, bez
PVN)

Amats

1.
2.
...

13.
14.

Publikācijas
Cita informācija

Personas paraksts:____________________________________________________________
Datums_________
__________________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

10.pielikums

Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts
Nr.

Apakšuzņēmēja nosaukums,
reģistrācijas nr.

Adrese, telefons,
kontaktpersona

Apakšuzņēmēja izpildei
plānotās tehniskā projekta daļas
apraksts

Datums______________
___________________________________________________________________________
(Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, paraksts, zīmogs)

Apakšuzņēmēja veicamo darbu
apjoms no kopējā apjoma (%)

11.pielikums
<Dokumenta parakstīšanas vietas nosaukums>
<Dokumenta parakstīšanas datums>
<Dokumenta Nr.>

Apakšuzņēmēja apliecinājums
Apakšuzņēmēja nosaukums:_____________________________________________________.
Apakšuzņēmēja reģistrācijas Nr.: ______________________________.
1. Esam izskatījuši konkursa “ Tehniskā projekta izstrādei ‘’Foto, kino un mūzikas
klubam” bijušos PSRS armijas militārajos bunkuros Valkā” nolikumu (turpmāk –
nolikums), tai skaitā darba uzdevumu un iepirkuma līguma projektu un piekrītam to
nosacījumiem.
2. Apliecinām, ka:
2.1. ar tiesas spriedumu neesam atzīti par vainīgiem līdzdalībā noziedzīgā organizācijā,
korupcijā, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu
legalizācijā, Publisko iepirkumu likumā 39. panta 3. daļā noteiktajā laika periodā;
2.2. pamatojoties uz spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā
stājušos lēmumu neesam atzīti par vainīgiem normatīvo aktu būtiskā pārkāpumā, tajā skaitā
vides aizsardzības, konkurences un darba tiesību būtisku pārkāpumu, kas saistīts ar personu
nodarbināšanu bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, Publisko iepirkumu likumā 39.
panta 3. daļā noteiktajā laika periodā;

2.3. neesam snieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
3. Piedāvājam izpildīt un pabeigt pakalpojumus <apakšuzņēmējam nododamā
pakalpojumu apjoma % ar cipariem un vārdiem> apjomā no kopējā pakalpojuma apjoma
saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.
Apakšuzņēmuma amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:
Vārds un uzvārds
Amats
Paraksts

14.pielikums
Līgums Nr.
par projektēšanas darba izpildi
Valkā
2010.gada _._______________
Valkas novada dome, reģistrācijas Nr. 90009114839, turpmāk tekstā saukta - Pasūtītājs, kuras
vārdā uz Valkas novada pašvaldības Nolikuma pamata rīkojas tās priekšsēdētājs Kārlis ALBERGS,
no vienas puses,
un
………… , reģ.Nr. ………, turpmāk tekstā saukts - Projektētājs, tās valdes priekšsēdētāja
…………… personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi
turpmāk tekstā saukti - Puse vai Puses, pamatojoties uz Valkas novada domes rīkotā atklātā konkursa
„Tehniskā projekta izstrāde Foto, kino un mūzikas klubam bijušajos PSRS armijas militārajos armijas
bunkuros Valkā" (iepirkuma identifikācijas numurs: VND 2010/3-K/ESTLAT), turpmāk šā līguma
tekstā saukts - Konkurss, rezultātiem un …………. 2010.gada ___.______ iesniegto Piedāvājumu,
turpmāk - Piedāvājums, noslēdz šādu līgumu par sekojošo:
Definīcijas:
Ja vien tieši nav norādīts vai no Līguma konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir
šāda nozīme:
o Dienas - kalendārās dienas;
o Līgums - šis Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru
dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus, kā arī Projektētāja
iesniegtais Piedāvājums Konkursam;
o Apakšuzņēmējs ir juridiska vai fiziska persona, kas slēdz līgumu ar Projektētāju par
noteiktas Projektēšanas darba daļas veikšanu;
o Projekta vadītājs - Valkas novada domes Attīstības un projektu vadības daļas projektu
vadītājs Ernests Lībietis, T.64722236, e-pasts ernests.libietis@valka.lv.

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas ar saviem spēkiem, līdzekļiem un materiāliem
izpildīt Pasūtītāja darba uzdevumu - izstrādāt tehnisko projektu (turpmāk Līguma tekstā saukts
-būvprojekts) Foto, kino un mūzikas klubam bijušajos PSRS armijas militārajos armijas
bunkuros Valkā (turpmāk Līguma tekstā saukts arī- objekts).
1.2. Būvprojektu Projektētājs izstrādā, saskaņo, veic valsts ekspertīzi, atbilstoši šī Līguma
pielikumā pievienotajam Darba uzdevumam (1.pielikums) un 2010.gada _.______ Valkas novada
domes Būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevumam Nr……… (2. pielikums).
1.3. Līgums sagatavots un būvprojekts jāizstrādā un jāsaskaņo atbilstoši Līgumam un tā
nosacījumiem, Būvniecības likumam, MK 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie
būvnoteikumi", MK 14.08.2001. noteikumiem Nr.370 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana" un citiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas
reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteiktā Būvprojekta izstrādi.
2. Līguma summa

2.1. Par būvprojekta izstrādi Pasūtītājs apņemas samaksāt Projektētājam līguma summu tādā

apjomā un termiņos kā noteikts šajā līgumā.
2.2. Līguma summa ir Ls ………. (……………… lati un …. santīmi), turpmāk Līguma tekstā Līguma summa, ko veido:
2.2.1. maksa par pakalpojuma - projektēšanas uzdevuma uzpildi un būvprojekta izstrādi,
saskaņošanu, ekspertīzi atbilstoši Projektētāja finanšu piedāvājumam konkursā (3.
pielikums) - Ls …… (……. lati …… santīmi,);
2.2.2. pievienotas vērtības nodoklis (PVN) 21 % (divdesmit viens procents) - Ls ….. (…….
lati un ….. santīmi)

3. Termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā pielīgto saistību
izpildīšanai.
3.2. Projektētājs Darba uzdevuma un Līguma izpildes laikā iesniedz Pasūtītājam:
3.2.1. pilnībā pabeigtu Būvprojektu un projekta dokumentāciju atbilstoši darba
uzdevumam;
3.2.2. Būvdarbu izmaksu aprēķinu - 2 (divos) eksemplāros (elektroniski jāiesniedz
atsevišķā datu nesējā);
3.2.3. Teksti un aprēķini jānoformē - Microsoft Office programmu failos (teksts Microsoft
Word, aprēķini - Mocrosoft Excel); grafiskie materiāli - gan PDF, gan AutoCad
failos.
3.3. Projektētājs atbild uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem un labo kļūdas un trūkumus
Būvprojekta dokumentācijā arī pēc Būvprojekta apstiprināšanas līdz pat būves nodošanai
ekspluatācijā, bet ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus pēc Būvprojekta apstiprināšanas un nodošanas
Pasūtītājam.
3.4. Pasūtītājs izskata Projektētāja iesniegtos 3.2. punktā prasītos ziņojumus vai dokumentus un
sniedz atbildi (ja tas nepieciešams) vai apstiprina tos ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc to
saņemšanas.
3.5. Projektētājs nodod Pasūtītājam gatavu būvprojektu ne vēlāk kā līdz 2010.gada
30.septembrim. Izpildītā Projektēšanas darba uzdevuma un būvprojekta nodošana Pasūtītājam
notiek ar Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru paraksta Puses vai to pilnvaroti pārstāvji.
4. Projektēšanas darba izpilde un pušu sadarbība
4.1. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un
lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
4.2. Projektēšanas uzdevums jāizpilda latviešu valodā.
4.3. Pasūtītājs un Projektētājs rīko kopīgas Projektēšanas vadības apspriedes, kurās izskata
problēmas un risinājumus, termiņus, līguma 1.pielikuma „Darba uzdevuma" un līguma grozījumus.
4.4. Projektētājs protokolē Projektēšanas vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas
apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
4.5. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Projektēšanas kvalitāti, termiņus vai līguma summu,
Projektētājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam
vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Projekta vadītājs un jāiesniedz ietekmes
novērtējums.
4.6. Projektētājam nav tiesības pretendēt uz līguma summas palielināšanu, ja Projektētājs nav
savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.
5. Projektētāja darbinieki

5.1. Projektēšanas veikšanai Projektētājs piesaista savā konkursa piedāvājumā minētos

darbiniekus. Darbinieku maiņa Projektētājam jāsaskaņo ar Projekta vadītāju.
5.2. Projektētājam ir jānomaina ikviens Projektēšanas darba izpildē iesaistīts darbinieks, ja to
pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5.2.1. Atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
5.2.2. Nekompetence vai nolaidība;
5.2.3. Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
6. Apakšuzņēmēji

6.1. Projektētājs pilnā apjomā atbild par apakšuzņēmēju darbu.

6.2. Apakšuzņēmēju veiktā Projektēšanas daļa drīkst būt līdz ____% no līguma summas.
6.3. Projektēšanas veikšanai Projektētājs drīkst piesaistīt tikai savā iepirkuma piedāvājumā
minētos apakšuzņēmējus (4.pielikums).
6.4. Apakšuzņēmēju maiņa jāsaskaņo ar Projekta vadītāju. Piedāvāto apakšuzņēmēju kvalifikācijai ir
jābūt līdzvērtīgai vai augstākai kā sākotnēji piedāvātajiem apakšuzņēmējiem.

7. Maksājumu kārtība un dokumenti
7.1. Pasūtītājs samaksā Projektētāja priekšapmaksu (avansa maksājumu) 20 % (divdesmit procentu)
apmērā no Līguma summas (līguma 2.2. punkts), ja Projektētājs iesniedz rēķinu par priekšapmaksas
summu. Priekšapmaksa jāatmaksā proporcionāli Projektēšanas darba izpildei vai ātrāk.
7.2. Atlikušo Līguma summu par paveikto Projektēšanas darbu Pasūtītājs samaksās
Projektētājam sekojošā kārtībā:
7.2.1. kā starpmaksājumu - līdz 2010. gada 30.jūlijam - 30% (trīsdesmit procenti) apmērā no
Līguma summas, ja Projektētājs iesniedz rēķinu par šajā punktā minēto summu;
7.2.2. kā noslēguma maksājumu - 50% (piecdesmit procenti) apmērā no Līguma summas, kas
tiks samaksāta pēc visu Darba uzdevumā minēto prasību izpildes un Līguma 3.5. punktā
minētā Būvprojekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
7.3. Par izpildīto Projektēšanas darbu Projektētājs iesniedz Projekta vadītājam Līguma 3.5. punktā minēto
pieņemšanas - nodošanas aktu 2 (divos) eksemplāros un atlikušā līguma summas rēķinu (turpmāk samaksas dokumenti).
7.4. Visi maksājumi saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža,
kad Projekta vadītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Projektēšanas
darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Projektētāja kontu, kas norādīs šajā līgumā vai kontu, kas norādīs
Projektētāja iesniegtajā samaksas dokumentā.
7.5. Līgumsodu un zaudējumus Projektētājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs, pēc sava ieskata,
atskaita to no Projektētājam paredzētā jebkura maksājuma.
7.6. Ja ar iepriekšējiem nodošanas - pieņemšanas aktiem iesniegtajās Projektēšanas daļās tiek atklātas
kļūdas vai trūkumi, tie jālabo un labojumi jāiesniedz ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
8. Projektēšanas darba kvalitāte un līgumsods

8.1.

Projekta sagatavošanas, būvniecības un ekspluatācijas laikā konstatētās kļūdas un trūkumi
Projektētāja sagatavotajos dokumentos Projektētājam jālabo uz sava rēķina. Ja Projektētājs noteiktajā
termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot veikt citai personai, un
Projektētājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Projektētāju no
līguma 8.3.punktā noteiktā līgumsoda.
8.2. Ja Pasūtītājs novilcina maksājumus par Projektēšanu, Projektētājam ir tiesības prasīt
līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā maksājuma (parāda) par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne
vairāk kā 10% no Līguma summas.
8.3. Ja Projektētājs novilcina paredzētos starptermiņus (ja Puses par tādiem vienojas) vai
Projektēšanas darba un būvprojekta nodošanas termiņu, vai novilcina Projektētāja pieļauto kļūdu un
trūkumu labošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no līguma summas
par katru nokavēto dienu.
8.4.
Ja Līguma 1.1.punktā noteiktā projekta realizācijas procesā tiek konstatēti līdz
galam neizpildīti Būvprojekta darbi vai konstatēti to defekti un/vai nepilnības, būvprojekta
neatbilstība Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnoteikumiem un būvnormatīviem, Līguma un tā
pielikumu nosacījumiem, kurus nebija iespējams konstatēt Būvprojekta pieņemšanas-nodošanas
laikā, tad par konstatētajiem defektiem un/vai nepilnībām un/vai neizpildītajiem būvprojektēšanas
darbiem sagatavojams akts, kuru paraksta Puses un kurā tiek norādīts neizpildīto būvprojektēšanas
darbu pabeigšanas un/vai defektu un/vai nepilnību novēršanas termiņš, kurš nedrīkst būt ilgāks par
15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs parakstījis šajā Līguma
punktā noteikto aktu. Projektētājam šajā Līguma punktā noteiktajā aktā norādītajā termiņā ar
saviem spēkiem un uz sava rēķina līdz galam jāizpilda savas vainas dēļ nepadarītie būvprojekta
izstrādes darbi vai jānovērš to defekti un/vai nepilnības, kā arī jāatlīdzina Pasūtītājam zaudējumi,
kas tam radušies saistībā ar Būvprojekta realizācijas papildus izmaksām, kas veidojas dēļ tā, ka
Būvprojektā Projektētājs ir pieļāvis kļūdas un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu
nosacījumiem. Projektētāja atteikuma un termiņa neievērošanas gadījumā Projektētājs maksā
Pasūtītājam kavējuma naudu 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu.
8.5. Gadījumā, ja Projektētājs Līgumā noteikto projektēšanas darbu izpildē bez rakstiskas
saskaņošanas ar Pasūtītāju, piesaista trešo personu, kas nav minētas Līguma 6.3. punktā, tad tas par šādu
pārkāpumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no Līguma summas.
8.6. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras puses līgumsaistību
neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10%
apmērā no līguma summas.

8.7. Uz šī Līguma pamata aprēķinātie līgumsodi Pusēm ir jānomaksā 3 (trīs) dienu laikā, skaitot no

dienas, kad Puse, kurai jāmaksā līgumsods, ir saņēmusi rēķinu par noteikto līgumsodu. Pasūtītājam ir
tiesības vienpersoniski, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā ieskaita kārtībā, samazināt
Projektētājam maksājamo Līguma summu, kas līguma 2.2.punktā noteikta par izpildīto darba
uzdevumu tādā apmērā, kādā ir Projektētājam aprēķinātā kavējuma naudas un/vai līgumsoda summa.
9. Zaudējumu atlīdzība
9.1.

Projektētājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
9.1.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
9.1.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēj Projektētājam ir radušies zaudējumi.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
9.2.1. Projektētājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis būvprojektā atklātās kjūdas
un trūkumus;
9.2.2. citos gadījumos, kad Projektētāja vainas dēj Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
9.3. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu
pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
10.

Līguma grozīšana

10.1. Ja pēc līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, kas
pazemina vai paaugstina Projektētāja veiktās Projektēšanas izmaksas, un šādi grozījumi nav atspoguļoti
līguma summā, tad, pēc abu pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līguma summa. Līguma summa
var tikt grozīta, ja puses vienojas grozīt līguma 1.pielikumu „Darba uzdevums” un tas ietekmē
Projektētāja izdevumus.
10.2. Līguma grozījumus sagatavo Pasūtītājs, saskaņo Projekta vadītājs un paraksta abas puses.
10.3. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā.
10.4. Projektētājs ir tiesīgs saņemt Projektēšanas izpildes laika pagarinājumu, ja:
10.4.1. Pasūtītājs kavē vai aptur Projektēšanas veikšanu no Projektētāja neatkarīgu iemeslu
dēļ;
10.4.2. Projektēšanas veikšanu kavē būtiski līguma 1.pielikuma „Darba uzdevums” grozījumi,
kas nav Projektētāja radīti;
10.4.3. citos gadījumos, kas ir objektīvi un tiem piekrīt Pasūtītājs.
11. Līguma darbības izbeigšana
11.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
11.2. Projektētājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un
līgumsods sasniedz 10% no līguma summas.
11.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izbeigt līguma darbību, ja:
11.3.1. līgumā paredzētie starpziņojumi vai Projektēšanas dokumentācija šajā līgumā
noteiktajā apjomā netiek iesniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc noteiktā
iesniegšanas termiņa, vai 30 (trīsdesmit) dienu laikā netiek izlabotas kļūdas un
trūkumi, par kuru labošanu ir atbildīgs Projektētājs;
11.3.2. Projektētājam aprēķinātais līgumsods Pasūtītājam ir sasniedzis 10% no līguma
summas;
11.3.3. Ir uzsākta Projektētāja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Projektētājs ir atzīts par
maksātnespējīgu.
Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai
līgumsodu.
11.4. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas lauzt līgumu kāda cita iemesla dēļ.
12. Nepārvarama vara

12.1.

Puses neatbild par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar
nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu
notikumu - ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko

attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem
notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē puses iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas,
ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

12.2.

Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru pusi. Ja
līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Projektēšanas darba nodošanas — pieņemšanas
aktu un Projektētājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Projektēšanas darba daļu.
13. Autortiesības
13.1. Projektēšanas rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ir tiesības
mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās un publicēt Projektētāja iesniegtos materiālus bez Projektētāja
atļaujas.
14. Paziņojumi un informēšana

14.1. Katrai no Pusēm ir pienākums nekavējoties rakstveidā paziņot otrai Pusei par visām

iespējamām izmaiņām vai apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darba uzdevuma izpildi, būvprojekta
kvalitāti, izmainīt Līguma summu vai izpildes termiņu. Projektētājs atturēsies no tādas rīcības, kas
apgrūtinātu Pasūtītāja saistību izpildi.
14.2. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Projektētājam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt
novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma
summu un Būvprojekta izstrādes termiņus.
14.3. Puses nekavējoties rakstveidā informē viens otru, ja tiek konstatēti šādi apstākļi:
14.3.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir konstatētas pretrunas;
14.3.2. Līguma dokumentos uzrādītie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
14.3.3. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini, sagatavoti tā, ka darbu veikšana
atbilstoši tiem kādai no Pusēm būtu neizdevīga vai pretrunīga;
14.3.4. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni.
14.4. Ja Projektētājs ir nolēmis vērsties ar prasību par Būvprojekta izstrādes pabeigšanas
termiņa pagarināšanu, viņam ir pienākums ziņot Pasūtītājam par šo lēmumu tuvākajā laikā, bet
jebkurā gadījumā 3 (trīs) dienu laikā no notikumu sākuma momenta, kas izraisījis aizkavēšanos,
kopā ar jebkuru citu ziņojumu, kas paredzēts Līgumā saistībā ar tāda veida cēloņiem. Iemesls
Projektēšanas darba pabeigšanas termiņa pagarinājumam var būt nepārvaramas varas apstākļi, kas
konstatēti šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, vai papildu darbu, kuri neizriet no sākotnējiem Līguma
dokumentiem, pasūtīšana no Pasūtītāja puses. Projektētāja pienākums veikt regulārus pierakstus,
kas nepieciešami jebkuru iesniegumu pamatošanai, kā arī citus pierakstus, kurus pamatoti var
pieprasīt Pasūtītājs.
15. Piemērojamais likums un strīdu izšķiršanas kārtība
15.1. Līgums sastādīts un tam piemērojami spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
15.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek
atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
15.3. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 30 (trīsdesmit) dienu laikā, tas
tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16. Citi noteikumi
16.1. Puses apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs un nozīme, ka tie atzīst Līgumu par
pareizu, abpusēji izdevīgu.
16.2. Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Projektētājam, kā arī visām trešajām personām, kas
likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
16.3. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras
pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā Līguma
un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.

16.4. Papildus Līgumam Puses apņemas parakstīt arī citus nepieciešamos dokumentus un veikt
visas darbības, kas ir pamatotas un nepieciešamas, lai veicinātu Līguma pienācīgu izpildi, tā mērķa
sasniegšanu un Pušu tiesību realizēšanu.
16.5. Līgums, tā noteikumu saturs, kā arī visa informācija, kuru Puses atklājušas viena otrai
Līguma sastādīšanas un izpildes nolūkā, uzskatāma par konfidenciālu un neatklājamu trešajām
personām bez otras Puses iepriekšējas rakstveida piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos
paredzētos gadījumus.
16.6. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir Pušu
pienākums.
16.7. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem
vienu eksemplāru glabā. Pasūtītājs, un vienu - Projektētājs. Līgums sastāv no pamatteksta uz ….
(….) lapaspusēm un …. (……) pielikumiem.
16.8. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.
16.9. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad
Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm,
saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji.
16.10.
Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā
ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāra dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
16.11.
Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir līguma pielikumi un tā
neatņemama sastāvdaļa:
16.12.1.
16.12.2.
16.12.3.
16.12.4.

1. pielikums- Darba uzdevums uz ….. lapaspusēm;
2. pielikums - Plānošanas un arhitektūras uzdevums uz …… lapaspusēm;
3. pielikums - Finanšu piedāvājums uz …… lapaspusēm;
4. pielikums - Apakšuzņēmēju saraksts uz …… lapaspusēm.
17. Pušu rekvizīti un paraksti

Pasūtītājs:
Valkas novada dome
Semināra iela 9, Valka, LV 4701
reg.Nr. 90009114839
konta Nr. LV62UNLA0050014277068
Banka: A/S „SEB banka”
Bankas kods: UNLALV2X
Priekšsēdētājs

Kārlis Albergs

Projektētājs:
………… iela ……, ……, LV ……
reģ.Nr. ……….
konta Nr. LV…….
Banka: ………..
Bankas kods: …….
Valdes priekšsēdētājs
__________________

