LĪGUMS Nr. 6.1.-.1/277
„ Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana un autoruzraudzības
veikšana būvniecības periodā”
2014. gada 01.septembrī

Ulbroka,

Stopiņu novada dome, reģ.Nr. 90000067986, adrese Institūta iela 1a, Ulbroka,
Stopiņu novads, LV 2130, tās priekšsēdētāja Jāņa Pumpura personā, kurš rīkojas,
pamatojoties uz 2009. gada 1.jūlija saistošiem noteikumiem Nr. 11 „STOPIŅU
NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”, turpmāk saukts “Pasūtītājs", no vienas
puses
un
SIA “Projekts EAE”, Reģ.Nr. 44103073494, juridiskā adrese “Medulāji”, Ziemera
pagasts, Alūksnes nov., LV-4332, tās valdes locekļa Edgara Krūmiņa personā, kurš
rīkojas uz statūtu (nolikuma) pamata, turpmāk saukts „Izpildītājs” otras puses,
abas kopā un katra atsevišķi turpmāk sauktas „Puses”,
saskaņā ar iepirkuma „Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta
izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā”, Identifikācijas
Nr. SND2014/31(8.2), rezultātiem noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par
sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Meža un Volgas ielas
rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādi (turpmāk tekstā – Tehniskais
projekts) un autoruzraudzību projekta realizācijas laikā saskaņā ar iepirkuma
procedūrā Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1),
projektēšanas uzdevumu (līguma pielikums Nr.2). Visi pielikumi ir neatņemamas
šī līguma sastāvdaļas (turpmāk tekstā saukti – „Darbi”).
2. LĪGUMA UN DARBA IZPILDES TERMIŅI
2.1. Izpildītājs apņemas pabeigt Līguma 1.1.punktā minētā Tehniskā projekta izstrādi
un saskaņošanu 5 (piecu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas laikā no līguma
noslēgšanas brīža, t.i., līdz 2015.gada 01.februārim, nododot Projekta
dokumentāciju Pasūtītājam atbilstoši šī līguma 9.punktam ar nodošanas –
pieņemšanas aktu.
2.2. Izpildītājs apņemas 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar
pavadvēstuli iesniegt tehnisko projektu Pasūtītājam ekspertīzes veikšanai.
2.3. Pasūtītājs apņemas veikt tehniskā projekta ekspertīzi 1 (vienas) nedēļas laikā pēc
tā saņemšanas.
2.4. Ja tehniskā projekta ekspertīzē tiek konstatētas neatbilstības, tad Izpildītājs
apņemas ekspertīzē konstatētās neatbilstības novērst 3 (trīs) darba dienu laikā
pēc ekspertīzes atzinuma saņemšanas un ar pavadvēstuli iesniegt tehnisko
projektu Pasūtītājam atkārtotai ekspertīzes atzinuma saņemšanai.
2.5. Pasūtītājs apņemas, ka pasūtītāja pieaicinātais eksperts atkārtoto ekspertīzi veic 2
(divu) darba dienu laikā.
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2.6. Par Šī Līguma 7.punktā minēto autoruzraudzības darbu veikšanas termiņiem tiks
slēgta atsevišķa vienošanās.
2.7. Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir
izpildījušas savstarpējās saistības un norēķinus, kas izriet no šā Līguma
noteikumiem.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Izpildītājam maksājamā līguma summa par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu
Darba izpildi ir EUR bez PVN 8 652.15, PVN 21% 1 816.95, EUR ar PVN
10 469.10 un kas saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1)
sadalās šādi:
3.1.1. par tehniskā projekta izstrādi – kas sastāv no līgumcenas EUR bez PVN
7 152.15, PVN 21% 1501.95, EUR ar PVN 8 654.10;
3.1.2. par autoruzraudzību projekta realizācijas laikā - EUR bez PVN 1 500.00,
PVN 21% 315.00, EUR ar PVN 1 815.00
3.2. Apmaksas kārtība par tehniskā projekta izstrādi:
3.2.1. Avansa summa – 20 % apmērā no tehniskā projekta izstrādes līguma summas
tiek samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas, polises par
projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un atbilstošā
rēķina saņemšanas brīža. Samaksas termiņu sāk skaitīt no pēdējā dokumenta
iesniegšanas dienas.
3.2.2. 80% no tehniskā projekta izstrādes līguma summas tiek samaksāti
Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta izstrādes, ko
apliecina Stopiņu novada būvvaldes akcepts, un attiecīga Izpildītāja rēķina
saņemšanas.
3.2.3. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē
saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un
pieņemts ar Pušu parakstītu nodošanas – pieņemšanas aktu.
3.2.4. Ja pēc Tehniskā projekta izstrādes tiek saņemts negatīvs ekspertīzes
atzinums, tad par atkārtotu ekspertīzes veikšanu izdevumus sedz Izpildītājs 10
(desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.
3.3. Apmaksas kārtība par autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas laikā:
3.3.1.
Avansa summa – 20 % apmērā no autoruzraudzības līguma summas
tiek samaksāta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no būvdarbu uzsākšanas
(būvdarbu līguma noslēgšanas) dienas un atbilstošā rēķina saņemšanas brīža.
3.3.2. 80% no autoruzraudzības līguma summas tiek samaksāti pēc tehniskā
projektā paredzēto rekonstrukcijas darbu pilnīgas izpildes, maksājumu veicot 20
(divdesmit) dienu laikā no objekta izbūves pieņemšanas-nodošanas akta
parakstīšanas un atbilstoša rēķina no Izpildītāja saņemšanas.
3.4. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
3.5. Apmaksu var veikt katram objektam atsevišķi vai visiem objektiem kopā.
4. IZPILDĪTĀJA

TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu
Pasūtītāja prasības saskaņā ar šo Līgumu.
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4.2. Izpildītājs apliecina, ka tam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti
Līgumā noteikto Darbu veikšanai.
4.3. Apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja
piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu. Par
piesaistāmo apakšuzņēmēju jāiesniedz visa informācija, kāda iesniegta iepirkuma
piedāvājumā saskaņā ar iepirkuma nolikumā minētajām prasībām.
4.4. Izpildītājs nodrošina, lai darbu izpildes laikā Izpildītāja darbinieki nepieļautu
patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem un finanšu izlietojuma.
4.5. Izpildītājs apņemas līguma 1.1.punktā minētos darbus veikt atbilstoši spēkā
esošajiem LR būvnormatīviem.
4.6. Izpildītājam ir pienākums, ja Pasūtītājs pieprasa, sniegt rakstiski informāciju par
darbu izpildes gaitu.
4.7. Jebkurus rakstveida iebildumus, kurus Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam, Izpildītājs
izskata un rakstiski sniedz atbildi 3 (trīs) darba dienu laikā un Puses vienojas par
iespējamo risinājumu.
4.8. Izpildītāja pienākums ir veikt Tehniskā projekta saskaņošanu un saņemt Stopiņu
novada Būvvaldes akceptu.
4.9. Izpildītāja pienākums ir saskaņot Tehnisko projektu ar ieinteresētajām
institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem, Plānošanas un arhitektūras
uzdevumā prasītajām organizācijām, kā arī ar Pasūtītāja pārstāvi un Stopiņu
novada Būvvaldi.
4.10. Izpildītāja pienākums pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma un Pasūtītāja
noteiktā laikā veikt projekta prezentāciju jebkurā tā izstrādes stadijā.
4.11. Izpildītāja pienākums ir pēc Pasūtītāja vai Pasūtītāja pārstāvja rakstiska
pieprasījuma bez maksas izstrādāt un izsniegt papildus rasējumus 3 (trīs)
eksemplāros un elektroniski, ja Pasūtītājam, Pasūtītāja pārstāvim vai tehniskā
projektā paredzēto rekonstrukcijas un izbūves darbu veicējam nav viennozīmīgi
izprotami rasējumi, paskaidrojuma raksti un specifikācija vai nepieciešama cita
detalizācijas pakāpe.
4.12. Izpildītāja pienākums ir apdrošināt savu profesionālo civiltiesisko atbildību.
5. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītāja pienākums ir sniegt Izpildītājam visu iespējamo tā rīcībā esošo
informāciju un dokumentāciju, kura atkarīga no Pasūtītāja un nepieciešama šā
līguma 1.1.punktā minēto Darbu veikšanai, ja Izpildītājs to rakstiski pieprasa.
5.2. Pasūtītājs ir tiesīgs kontrolēt Darbu gaitu un izpildi jebkurā Tehniskā projekta
izstrādes stadijā. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas iebildumi par veicamo Darbu
kvalitāti vai citi iebildumi, tie tiek noformēti rakstveidā un iesniegti Izpildītājam.
5.3. Pasūtītājam būvniecības procesa iepirkuma ietvaros ir tiesības izstrādāto
Tehnisko projektu vai daļu no tā nodot apskatei ieinteresētajām personām, t.sk.,
ievietot pašvaldības mājas lapā.
5.4. Pasūtītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā brīdināt Izpildītāju
par neparedzētiem apstākļiem, kuri ir radušies pēc šī līguma noslēgšanas un var
ietekmēt līguma izpildes gaitu un termiņus.
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6. SAPULCES
6.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma, kas iesniegts rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā 3
(trīs) darba dienas pirms sapulces datuma, tiek noturētas Pušu sapulces.
6.2. Sapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.
Sapulces vada un protokolē Pasūtītāja pārstāvis. Jebkuras Puses pārstāvis, kurš
nepiekrīt protokolam, ir tiesīgs pievienot rakstiskas piezīmes.
6.3. Sapulcēs tiek saskaņoti projekta tehniskie un principiālas nozīmes jautājumi, kā
arī projektēšanas darbu izpildes gaita.
7. AUTORUZRAUDZĪBA
7.1. Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas
Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.342
„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 “Būvdarbu
autoruzraudzības noteikumi””.
7.2. Autoruzraudzību būvprojekta realizēšanas laikā veic Izpildītāja norādītais
autoruzraugs: būvinženieris Roberts Zvejnieks (amats, vārds, uzvārds), tālr.:
28305390, e-pasts: roberts@projektseae.com.
7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas
licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā
ar normatīvajiem aktiem.
7.4. Izpildītāja pienākums ir būvprojekta īstenošanas laikā pārbaudīt objekta
rekonstrukcijā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu,
būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu
konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu
iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.
7.5. Būvlaukuma apmeklējumiem jāatbilst būvniecības gaitai tā, lai Izpildītājs būtu
informēts par būvdarbu izpildi un to kvalitātes atbilstību būvprojektam.
7.6. Izpildītājam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs.
7.7. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu
izpildes dokumentācija.
7.8. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek
konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas
Latvijas būvnormatīvu prasības, un visas atkāpes no būvprojekta fiksēt
autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta, kuras ir
saskaņotas ar Pasūtītāju un Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara
saskaņojuma atzīmi.
7.9. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā
projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību
tehniskajā projektā, vai kādu citu būvprojekta autora vai autoruzrauga vainu vai
nolaidību.
7.10. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu
ekspluatācijā.
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7.11. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieejamību būvobjektam visā būvdarbu
veikšanas laikā.
7.12. Izpildītājam jānodrošina, lai autoruzraudzību veiktu līguma 7.2.punktā
norādītais autoruzraugs. Autoruzrauga nomaiņa ir atļauta tikai ar Pasūtītāja
piekrišanu, Izpildītājam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas personālu un
iesniedzot Pasūtītājam par nākamo autoruzraugu visus iepirkuma nolikumā
prasītos dokumentus attiecībā uz viņa kvalifikāciju. Pretējā gadījumā Pasūtītājs
vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad
autoruzrauga nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai citas darba
nespējas gadījumā.
8. PUŠU ATBILDĪBA, ZAUDĒJUMU ATLĪDZINĀŠANA UN APDROŠINĀŠANA
8.1. Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu, ja avansa maksājumi vai maksājumi par
Darbu netiek veikti Līgumā noteiktajos termiņos, 0,5% apmērā no līguma
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās
līgumsummas.
8.2. Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts
kāds no šajā līgumā 2.punktā noteiktajiem termiņiem, 0,5 % apmērā no līguma
summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās
līgumsummas.
8.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam vai tehniskā projektā paredzēto
rekonstrukcijas un izbūves darbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas
radušies Tehniskā projekta risinājumu dēļ. Vainas pakāpi nosaka Pušu pieaicināti
eksperti – 2 no Pasūtītāja un 1 no Izpildītāja puses. Gadījumā, ja ekspertu
komisija konstatē problēmas Tehniskajā projektā, kas rada zaudējumus
Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam, tad visus izdevumus kas saistīti ar
pārkāpumu novēršanu sedz Izpildītājs.
8.4. Ja rekonstrukcijas un izbūves darbu veikšanas laikā tiek konstatēts, ka darbus
nevar realizēt atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam, vai atklājas
neparedzētie darbi, kurus bija iespējams paredzēt tehniskā projekta kvalitatīvas
izstrādes gaitā, tad Izpildītājs izstrādā nepieciešamos risinājumus bez papildus
samaksas, termiņā, kas nav ilgāks kā 10 (desmit) darba dienām. Par
neparedzētiem būvdarbiem, kas radušies nekvalitatīva projekta izstrādes dēļ,
maksā Izpildītājs.
8.5. Šī Līguma 8.1. un 8.2.punktā minēto līgumsodu nomaksa neatbrīvo Puses no
Līguma turpmākas pildīšanas.
8.6. Turpmākie norēķini starp Izpildītāju un Pasūtītāju tiek veikti pēc līgumsodu
nomaksas.
8.7. Gadījumā, ja tiek aprēķināts Līgumsods, Pasūtītājam ir tiesības Līgumsoda
summu ieturēt, veicot maksājumus.
8.8. Konstatējot Izpildītāja kļūdu (kuras rezultātā ir jāveic grozījumi būvdarbu līgumā)
vai Izpildītāja darba neatbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu
normatīvo aktu prasībām, vai šim līgumam Izpildītājs apņemas samaksāt
līgumsodu 20% apmērā no šī līguma summas. Līgumsods jāsamaksā 20 darba
dienu laikā no attiecīga fakta konstatācijas un Pasūtītāja rēķina iesniegšanas.

9. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA
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9.1. Darba pieņemšana notiek, sastādot Darba nodošanas – pieņemšanas aktu 2
(divos) eksemplāros, ko saskaņo Pasūtītāja pārstāvis un paraksta Pasūtītājs un
Izpildītājs.
9.2. Par pabeigtu Darbu uzskatāms Tehniskais projekts, kas ir saskaņots, akceptēts
Būvvaldē, par kuru ir saņemts pozitīvs tehniskā projekta ekspertīzes atzinums
un iesniegts Pasūtītāja pārstāvim atbilstoši projektēšanas uzdevuma
nosacījumiem (līguma pielikums Nr.2).
10. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā
atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek
panākta 1 (viena) mēneša laikā no pirmās sarunas dienas, visi strīdi tiek izskatīti
Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja šāda
neizpilde vai nepienācīga izpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par
nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus,
grozījumus Latvijas Republikas normatīvo aktu un citus nepārvaramas varas
izpausmes veidus, kas traucē izpildīt Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu
darbības un bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas
un nav varējušas paredzēt, kā arī tos, pret kuriem Puses nav varējušas
nodrošināties, noslēdzot Līgumu.
11.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm, ja tas ir iespējams, ir pienākums
nekavējoties mutiski informēt Puses pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu
laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm.
Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu
pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda
termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
11.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi
minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku
paziņojumu Pusēm par minēto apstākļu beigšanos.
12. LĪGUMA IZBEIGŠANA
12.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, brīdinot
par to Izpildītāju rakstiski 2 (divas) nedēļas iepriekš, šādos gadījumos:
12.1.1. Izpildītājs nokavē Līguma izpildi (darba un izpildes termiņus vairāk kā
10 (desmit) kalendārās dienas tā, ka Pasūtītājs nokavējuma dēļ vairs nav
ieinteresēts Līguma izpildīšanā;
12.1.2. Izpildītājs patvaļīgi grozījis Projektēšanas uzdevumā minētās prasības;
12.1.3. Izpildītājs neievēro līguma nosacījumus.
12.2. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar šā Līguma 12.1.punktu, Izpildītājs 10
(desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Līguma izbeigšanu un rēķina
saņemšanas:
12.2.1. samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no
Līguma summas;
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12.2.2. atmaksā Pasūtītājam pilnā apmērā avansa maksājumu, ko Pasūtītājs
samaksājis Izpildītājam saskaņā ar šī Līguma 3.2.1.punktu, t.i., 20 % apmērā no
tehniskā projekta izstrādes līguma summas.
12.3. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot
Pasūtītāju 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās
maksājuma saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi.
12.4. Gadījumā, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu 12.3.punktā paredzētajā gadījumā un
kārtībā, tad Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic (skaitot no Izpildītāja
paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas) visus Izpildītājam
nesamaksātos maksājumus, kas pamatoti ar izpildītā Darba aktiem un rēķiniem.
12.5. Ja Līgums tiek pārtraukts ārpus Pasūtītāja vai Izpildītāja kontroles esošās
nepārvaramas varas dēļ, tad Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam
paveikto Darba daļu, nododot Pasūtītājam ar Pasūtītāja pārstāvi saskaņotu
Darbu esošajā izstrādes pakāpē.
13. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
13.1. Pasūtītāja pārstāvis ar šo Līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā
arī attiecībā uz Darba izpildi un līguma izpildes termiņiem ir Maksims
Griščenko – Stopiņu novada domes izpilddirektors tālr. 67910095, 29128420.
13.2. Izpildītāja pārstāvis ar šo līgumu saistītu jautājumu risinājumu sagatavošanā, kā
arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir: Roberts Zvejnieks, tel.
28305390.
13.3. Katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi.
Puses nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski
paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.
14. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
14.1. Līgumu un tā pielikumus var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju vienošanos. Šādi
grozījumi ir jāveic rakstiski. Grozījumi stājās spēkā no to parakstīšanas brīža.
Visi grozījumi Līgumā jāparaksta personām, kas attiecīgo grozījumu
dokumentu parakstīšanas brīdī ir tiesīgas (saskaņā ar Pušu Statūtiem, citiem
dokumentiem, likumu un pilnvaru) parakstīt Puses vārdā šādus dokumentus.
14.2. Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos: pēc Pasūtītāja iniciatīvas
tehniskā projekta izstrādes apjomos un izpildes termiņos, ja tam ir objektīvs
pamatojums; pēc Izpildītāja iniciatīvas, ja darbu izpildi ir kavējuši no Izpildītāja
neatkarīgi apstākļi (piem., Pasūtītājs nav savlaicīgi izsniedzis Izpildītājam
projektēšanai visus nepieciešamos dokumentus); gadījumā, ja Izpildītājs
atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem tiek reorganizēts
vai notiek uzņēmumu pāreja; vai citu objektīvu iemeslu dēļ. Līguma grozījumi
līguma summā nav pieļaujami par gadījumiem, kurus Izpildītājam, iepazīstoties
ar iepirkuma dokumentāciju, bija iespējams paredzēt piedāvājuma
sagatavošanas procesā.
14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas piedāvāt izdarīt grozījumus darbu
apjomos. Gadījumā, ja Pasūtītāja piedāvātie grozījumi darbu apjomos ietekmē
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Līguma izpildes termiņus vai Līguma summu, Izpildītājs ne vēlāk kā piecu
darba dienu laikā par to rakstiski informē Pasūtītāju. Šādā gadījumā grozījumi
darbu apjomos ir spēkā tikai pēc tam, kad ir panākta rakstiska pušu vienošanās
par grozījumu izdarīšanu Līgumā.
14.4. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kas izteikti šī līguma
sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī līguma noteikumos vai tāmēs, netiek
uzskatīti par līguma noteikumiem.
14.5. Neviena no līgumslēdzējpusēm nav tiesīga nodot savas tiesības un pienākumus
trešajai Pusei bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
14.6. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisku spēku, no kuriem
katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.
15. LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
PASŪTĪTĀJS

IZPILDĪTĀJS
SIA “Projekts EAE”

Stopiņu novada dome

Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
Reģistrācijas Nr. 44103073494,
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, Adrese: “Medulāji”, Ziemera pagasts, Alūksnes
LV 2130
nov., LV-4332,
Bankas rekvizīti:
Bankas rekvizīti:
A/S “SEB banka” Salaspils filiāle
Konta
Nr. LV33RIKO0002013246151
UNLALV2X
Kods: RIKOLV2X
Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908
AS DnB Banka

____________________ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

_______________________ E.Krūmiņš
Valdes loceklis
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PIELIKUMS NR.2

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta izstrādāšana un
autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā
Projektējamais objekts: Meža un Volgas ielas rekonstrukcijas būvprojekta
izstrādāšana un autoruzraudzības veikšana būvniecības periodā.
Adrese: Meža un Volgas ielas, Sauriešu ciems, Stopiņu novads LV - 2130.
Pasūtītājs: Stopiņu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000067986, Institūta iela 1a,
Ulbroka, Stopiņu novads, LV - 2130 tālr. 67934695.
Būvniecības veids: Rekonstrukcija.
I Mērķis
1.1. veikt Volgas un Meža ielas rekonstrukciju;
1.2. nodrošināt drošu gājēju pārvietošanos;
1.3. atrast tautsaimnieciski izdevīgu, tehniski iespējamu un ceļu projektēšanas
standartiem atbilstošu Volgas un Meža ielu rekonstrukciju un gājēju ietves tehnisko
risinājumu izprojektējot ielas un tā būvju konstrukcijas;
1.4. saskaņot tehniskos risinājumus ar ieinteresētām organizācijām un skarto
privāto zemju īpašniekiem, aprēķināt būvdarbu apjomus, nepieciešamos resursus un
izmaksas.
II Pamatojums
2.1. Volgas un Meža ielas, saskaņā ar Stopiņu novada domes saistošiem
noteikumiem Nr. 29 „Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, atrodas Sauriešu
ciemā savrupmāju apbūves teritorijā;
2.2. Volgas un Meža ielas ir iekškvartāla Sauriešu ciema ielas. Volgas iela
lokveidā abos tās galos pieslēdzas Burtnieku ielai un ielas austrumu galā arī Meža
ielai, veidojot vienotu krustojumu un tās ir tuvākais ceļš kā cilvēkiem nokļūt no
Sauriešu esošā dzīvojamā rajona uz ciema centru, uz pirmskolas izglītības iestādi
Upeslejās un Ulbrokā uz Stopiņu novada skolām un autobusa pieturu;
2.3.Pašlaik Volgas un Meža ielām ir grants segums, kurā veidojas vienlaidus
bedrītes, nav apgaismojuma, tā ir bīstama gājēju kustībai, ielu tehniskie parametri
neatbilst spēkā esošo ceļu normatīvu un satiksmes drošības prasībām. Transporta
līdzekļu satiksmes rezultātā vasaras mēnešos rodas ievērojams putekļu apjoms un
vibrācijas, kas rada diskomfortu blakus pieguļošajās privātmāju teritorijās.
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III Metodoloģija
3.1. Projekta izstrādātājs iepazīsies ar Stopiņu novada spēkā esošo Teritorijas
plānojumu un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem;
3.2. Projekta izstrādātājs veiks nepieciešamos esošās ceļa klātnes izpētes un
topogrāfiskās uzmērīšanas darbus saskaņā ar spēkā esošajiem būvnormatīviem;
3.4. Projekta izstrādātājs saņems informāciju no Stopiņu novada Būvvaldes par
ielas posma krustojumu un nobrauktuvju izvietojumu un Plānošanas un arhitektūras
uzdevumu;
3.5. Projekta izstrādātājs iesniegs Stopiņu novada domē saskaņošanai Volgas un
Meža ielas rekonstrukcijas būvprojekta principiālo priekšlikumu, satiksmes
organizācijas shēmu ielas būvdarbu izpildes laikam, galveno būvmateriālu
transportēšanas maršrutus un nepieciešamos pasākumus šo ceļu tehniskā stāvokļa
nepasliktināšanai.
Tālākajā projektēšanā tiks pielietoti Stopiņu novada domes akceptētie
priekšlikumi.
3.6. Projekta izstrādātājs izstrādās Volgas un Meža ielu rekonstrukcijas
būvprojektu tehniskā projekta stadijā, kuru saskaņos ar ieinteresētām organizācijām
un skarto privāto zemju īpašniekiem.
IV Noteikumi projektēšanai
4.1. Projektu jāizstrādā atbilstoši Latvijas valsts standartu LVS 190-2:2007
„Ceļa tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”; LVS 190-1:2000 1.daļa „Ceļu
trase”; LVS 190-5:2002 5.daļa „Zemes klātne”; LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas
noteikumi. Normālprofili”; LVS 190-3:1999 un 190-3/A1: 1999 „Ceļu vienlīmeņa
mezgli”; LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām, izvērtējot esošo situāciju: ielas platumu,
sarkano līniju koridora platumu (9 - 12m), esošos dabīgos šķēršļus un
inženierkomunikācijas.
4.2. Atbilstoši LVS nepieciešamās vietās paredzēt ceļa zīmes. Nodrošināt
uzbraukšanas redzamības brīvlaukums krustojumu zonās, aprīkojot tos ar
nepieciešamo ceļa zīmju komplektu atbilstoši LVS 77 2002 ”Ceļa zīmes” 1. un
2.daļas papildinājumiem;
4.3. Plāna un garenprofila līkņu rādītājiem jānodrošina pieļaujamais braukšanas
ātrums apdzīvotās vietās 50km/h. Ceļa trasei jāiekļaujas sarkano līniju koridora
robežās. Jāparedz divas vai viena kustības joslas vienā līmenī, gājēju/ celiņš gar vienu
ielas pusi ; risināt Volgas un Meža ielas vienotu pieslēgumu Burtnieku ielai (iekļaut
Meža ielas projekta aprēķinos), Volgas ielas pieslēgumu Burtnieku ielai; ielas
sarkanās līnijas Volgas ielai 9,0-12,0 m un Meža ielai 9,0-12,0m. Gājēju ietves
segumu izvērtēt iespējamos risinājumus skiču projektā.
4.4. Ielu pamatnes izbūve un segas virskārta - asfaltbetons. Atkarībā no
ģeoloģiskajiem apstākļiem paredzēt pamata nesošās kārtas (šķembu maisījuma)
pastiprināšanu un jaunu virskārtas izbūvi..
4.5. Projektējot ielas brauktuvi un gājēju celiņu 1,2m platumā jāatrisina atklāta
ūdens novadīšana, nepieciešamības gadījumā var paredzēt slēgto lietus ūdeņu atvades
sistēmu (paredzēt ievalkās rakšanu),
4.6. Paredzēt ielu apgaismojumu;
4.7. Ja tiek skartas komunikācijas, paredzēt to aizsardzības pasākumus vai
rekonstrukciju.
4.8. Zaļās zonas atjaunošanu, saglabājami esošie koki un stādījumi, kuru
likvidāciju neparedz projekts. Iespējamo atsevišķu koku novākšanu;
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4.9. Izpildītājam jāizprojektē ar ielas posma rekonstrukcijas un gājējuceliņa
būvdarbiem saistīto komunikāciju pārbūve/ izbūve un satiksmes organizācija
būvdarbu laikā atbilstoši LR MK noteikumiem nr. 421 „Noteikumi par darba vietu
aprīkošanu uz ceļiem”;
4.10. Satiksmes organizācijai būvdarbu periodā un tehnoloģiskā pārtraukuma
laikā jānodrošina piebraukšana nekustamajiem īpašumiem, kuriem nav citas piekļuves
iespējas un tehnoloģiskā pārtraukuma laikā brauktuvei jābūt atvērtai satiksmei.
4.11. Gājēju celiņa tehniskajam risinājumam jānodrošina tā izmantošana visu
gadu, nodrošinot iespēju tā uzturēšanu veikt ar mehānismiem;
4.12. Projektā sējumā „Specifikācijas” sagatavošanā jāievēro sekojošais:
4.12.1. jānorāda visas prasības katra darba daudzumu sarakstā minēto darbu
veikšanai, lietojot atsauces uz LR SM apstiprinātajām „Ceļu specifikācijas 2014”;
4.12.2. ja kāds no veicamajiem darbiem “ Ceļu specifikācijās 2014” nav
pietiekami aprakstīts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā papildus specifikācijas;
4.12.3. specifikācijām jāpievieno visi dokumenti (reperu, līkņu izspraušanas,
galveno tehnisko datu, nobrauktuvju u.c.) kurus projektētājs uzskata par
nepieciešamiem, lai būvdarbu veicējs realizētu projektu;
4.13. Projekta sējuma „Darba daudzumu saraksts” sagatavošanā jāievēro
sekojošais:
4.13.1. jāveido maksimāli racionāli, lai konkrētajā pozīcijā ietvertu visu, kas
attiecas uz sagatavošanos, mobilizāciju, materiālu iegādēm, darbu izpildi, kvalitātes
nodrošināšanu un kontroli. Konkrētam darbam jābūt ar sākumu un beigām, kā arī
jābūt iespējamam tā izpildi novērtēt un pieņemt
4.13.2. veicamie būvdarbi jāsadala pa atsevišķiem mērāmiem un izcenojamiem
darbu veidiem, ievērojot „Ceļu specifikācijas 2014” rekomendācijas un darbu
raksturu, tā lai paveikto darbu apjomu varētu ērti novērtēt;
4.13.3. apjomi dodami noapaļojot ar precizitāti: 2 cipari aiz komata vai veselos
skaitļos.
4.13.4. sarakstu noformējumā jāieraksta visi tabulā prasītie rādītāji.
V Projektēšanas stadijas:
5.1. Tehniskais projekts izstrādājams divās kārtās:
5.1.1. 1.kārtā Volgas ielas ar krustojumu pie Meža un Burtnieku ielām
(aptuveni 465 m);
5.1.2. 2.kārtā Meža ielas rekonstrukcija (aptuveni 400m) un jaunbūve
(aptuveni 190m).
5.2. Skiču un tehniskais projekts izstrādājams:
5.2.1. saskaņā ar Būvniecības likums;
5.2.2. MK 1997.gada 1.aprīļa noteikumi Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
5.2.3. saskaņā ar Stopiņu novada domes saistošiem noteikumiem Nr. 29
„Stopiņu novada teritorijas plānojuma ar 2009. gada grozījumiem
grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”;
5.2.4. Latvijas valsts standartos izvirzītās prasības;
5.2.5. Visi darbi veicami ievērojot Stopiņu novada apbūves noteikumos,
pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītās prasības, kā arī
normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus;
5.2.6. veikto topogrāfisko uzmērīšanu un projektu izstrādāt uz digitālā formā
izgatavota topogrāfiskā plāna pamata M1:500, LKS-92 koordinātu
sistēmā, Baltijas augstumu sistēmā, kurš saskaņots ar SIA
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„Mērniecības datu centrs” (Sarkandaugavas iela 26 k.8, Rīga, tālr.
67496833). Topogrāfiskā plāna derīguma termiņš 1 gads;
5.2.7. Zemesgabala ģeotehniskā izpēte;
5.2.8. Paredzētiem būvmateriāliem jāatbilst Latvijas Republikas likumu „Par
atbilstības novērtēšanu” un Būvniecības likuma prasībām un kvalitātes
normām.
5.3. Speciālie noteikumi:
5.3.1. Tehnisko projektu izstrādāt saskaņā ar Stopiņu novada domes izsniegtu
projektēšanas uzdevumu;
5.3.2. Veikt būvprojekta ekspertīzi, to pievienot būvprojektam līdz akcepta
saņemšanai.
VI Pieprasīt tehniskos noteikumus pēc nepieciešamības (pieslēgšanās
inženierkomunikācijām vai to šķērsošana, pieslēgšanās infrastruktūrai) :
Projekta izstrādātājs saņems tehniskos noteikumus būvprojekta izstrādei no:
6.1. Gaisa un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem;
6.2. Meliorācijas tīkli: Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”,
Zemgales reģions, Uzvaras iela 1, Bauska; e-pasts: zemgale@zmni.lv,
tālrunis: 63923824,
Rīgas sektors, Salaspils, Rīgas iela 113, 210.kab. ivars.lagzdins@zmni.lv,
tālrunis: 26323268.;
6.3. Va/s „Latvijas Valsts ceļi”, Centra reģions, Dārza iela, Ogre, LV - 5001, tālr.
65067550, 65035800; Centra reģiona Rīgas nodaļa, Rencēnu iela 1a, Rīga,
LV 1073, tālrunis: 67249066;
VII Būvprojekta saskaņošanas nosacījumi
7.1. Projekta dokumentācija iesniedzama saskaņošanai un akceptēšanai Stopiņu
novada Būvvaldē.
7.2. Tehniskais projekts saskaņojams ar tehnisko noteikumu izsniedzējiem,
kuriem ir skaņojuma prasība; Projekta komunikāciju sadaļas skaņot ar
atbildīgajiem komunikāciju turētājiem.
7.3. Akceptēta projekta dokumentācija iesniedzama Stopiņu novada pašvaldībai
saskaņā ar VIII nodaļas prasībām (ceturtais eksemplārs paliek Būvvaldes
arhīvā).
VIII Projekta sastāvs
8.1. Pasūtītājam nododamie saskaņotie un nokomplektētie projektu sējumi/skaits:
-specifikācijas
3 eksemplāri
-rasējumi
3 eksemplāri
- darba daudzumu saraksts
3 eksemplāri izdrukas
formā, 1 elektroniskā veidā (MS Excel)
-atskaite par ceļa klātnes izpētes darbiem2 eksemplārs
-satiksmes organizācijas projekts
2 eksemplārs
-būvdarbu aprēķinātā cena
1
eksemplārs
(aprēķināta
būvdarbu cena nedrīkst būt ietverta elektroniski sagatavotajā veidā)
8.2.Akceptēts būvprojekts ( teksts, darba daudzumu saraksti, specifikācijas un
rasējumi) jāiesniedz arī PDF formātā uz datu nesēja
IX Papildinformācija:
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9.1. Projektētājam ņemt vērā, ka 2013.gada 25.maijā noslēgts līgums Nr.242/13
ar SIA ‘’Melioprojekts’’ par Volgas un Mežu ielu un tām pieguļošo teritoriju
nosusināšanas sistēmu būvniecības tehniskā projekta izstrādi.
9.2. Projektētājam ņemt vērā, ka SIA ‘’Beril’’ ciema Meža un Volgas ielās
esošiem īpašumiem izstrādā elektroapgādes rekonstrukcijas projektu likvidē
gaisa līnijas paredz pāreju uz zemē ieraktiem kabeļiem, un katram īpašumā
tiks izbūvēta atsevišķa uzskaite.
Pielikumā:
Stopiņu novada būvvaldes Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr.8-03.2/120 uz
2lp.

PASŪTĪTĀJS
Stopiņu novada dome

IZPILDĪTĀJS
SIA “Projekts EAE”

Nodokļu maksātāju Reģ. Nr. 90000067986
Reģistrācijas Nr. 44103073494,
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu novads, Adrese: “Medulāji”, Ziemera pagasts, Alūksnes
LV 2130
nov., LV-4332,
Bankas rekvizīti:
Bankas rekvizīti:
A/S “SEB banka” Salaspils filiāle
Konta
Nr. LV33RIKO0002013246151
UNLALV2X
Kods: RIKOLV2X
Norēķinu konts LV79UNLA0033300130908
AS DnB Banka

____________________ Jānis Pumpurs
Domes priekšsēdētājs

_______________________ E.Krūmiņš
Valdes loceklis
z.v.
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