
Līgums Nr.DNP/4-1.5/18/61
Par tehniskā projekta aktualizāciju

Dagdā, Dagdas novadā 2018.gada 23.martā

Dagdas  novada  pašvaldība,  reģistrācijas  Nr.90000041224,  domes  priekšsēdētāja
Aivara Trūļa personā,  kurš rīkojas pamatojoties  uz Dagdas novada pašvaldības  nolikumu,
turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība  ar  ierobežotu  atbildību  „Ceļu  inženieri”,  vienotais  reģistrācijas
Nr.40003708021,  juridiskā  adrese  Aveņu  iela  1,  Ikšķile,  Ikšķiles  novads,  turpmāk  –
Projektētājs,  tās  valdes  priekšsēdētāja  Jāņa  Klismeta  personā,  kas  darbojas  saskaņā  ar
statūtiem, no otras puses, 
katrs atsevišķi turpmāk – Puse, kopā – Puses, pamatojoties uz sarunu procedūras ”Alejas ielas
pārbūves, Dagdā, Dagdas novadā  būvprojekta aktualizācija” ar identifikācijas Nr. DNP
2018/3,  turpmāk – Iepirkums,  rezultātiem,  bez maldības,  viltus  vai  spaidiem,  vienojas  un
noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs  uzdod  un  Projektētājs  apņemas  veikt  tehniskā  projekta  ”Alejas  ielas

pārbūves,  Dagdā,  Dagdas  novadā  būvprojekta  aktualizācija”  pārakceptēšanu,
aktualizēšanu,  turpmāk  –  Tehniskais  projekts,  un  autoruzraudzību,  turpmāk  –
Autoruzraudzība,  saskaņā  ar  šo  Līgumu  un  Latvijas  Republikā  spēkā  esošajiem
normatīvajiem aktiem un saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums);

1.2. Projektētājs  apņemas Tehnisko projektu aktualizēt,  pārakceptēt  un nodot  Pasūtītājam
saskaņā  ar  Līgumu  un  Projektēšanas  uzdevumu  (1.Pielikums),  kas  ir  šī  Līguma
neatņemama sastāvdaļa.

2. IZPILDES TERMIŅI
2.1. Projektētājs  apņemas  atbilstoši  Latvijas  Republikā  spēkā  esošajiem  normatīvajiem

aktiem un atbilstoši šim Līgumam aktualizēt un pārakceptēt un ar abu Pušu parakstītu
Tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas aktu nodot Pasūtītājam Tehnisko projektu
vēlākais līdz 2018.gada 25.maijam, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums).

2.2. Pēc Tehniskā projekta pārakceptēšanas būvvaldē Puses sastāda un paraksta Tehniskā
projekta pieņemšanas - nodošanas aktu.

2.3. Darbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts un līguma termiņš var tikt pagarināts, kamēr tiek
saņemta valsts vai pašvaldību institūciju atbilde/nepieciešamais saskaņojums, ja netiek
ievērots  normatīvajos  aktos  noteiktais  termiņš  atbildes/saskaņojuma  sniegšanai  (lai
saskaņā ar Līguma 2.3.punkta noteikumiem pagarinātu Līguma termiņu, Projektētājam
jāiesniedz Pasūtītājam kavējuma attaisnojuši dokumenti).

2.4. Projektētājs apņemas veikt autoruzraudzību no būvdarbu uzsākšanas dienas Objektā līdz
Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

2.5. Pēc  Autoruzraudzības  pabeigšanas,  saskaņā  ar  Līguma  2.4.punktu,  tiek  sastādīts  un
abpusēji parakstīts galīgais darbu pieņemšanas-nodošanas akts.
  

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Projektētājs apņemas:
3.1.1. aktualizēt  Tehnisko  projektu  atbilstoši  Latvijas  Republikā  spēkā  esošajiem

normatīvajiem aktiem, šī Līguma noteikumiem un nodot Pasūtītājam projektēšanas
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darba uzdevumā minētajā apjoma;
3.1.2. ne  retāk  kā  1  (vienu)  reizi  mēnesī  un  papildus  pēc  nepieciešamības  organizēt,

piedaloties  Projektētāja  pārstāvim,  Projektētāja un  Pasūtītāja  kopīgas  sanāksmes,
kurās  tiek risināti  ar  šī  Līguma  saistību  izpildi  saistītie  jautājumi  un  kuras  tiek
protokolētas. Protokolā fiksētie lēmumi Projektētājam ir saistoši;

3.1.3. izpildīt  Pasūtītāja  norādījumus  un  novērst  Tehniskajā  projektā  atklātos  Trūkumus.
Šajā  Līgumā  lietotais  termins  Trūkumi  nozīmē  izstrādātā  Tehniskā  projekta
neatbilstība  Latvijas  Republikas  normatīvajos  aktos  noteiktajām  prasībām  (arī
neatbilstība  Eiropas  Savienības  normatīvos  noteiktajām  kvalitātes  prasībām,  kas
saistošas Latvijas Republikā), tajā skaitā nepilnības Tehniskajā projektā, kā rezultātā
ir aizkavēta vai ierobežota Objekta pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;

3.1.4. veikt autoruzraudzību Objekta būvniecības laikā
3.1.5. Autoruzraudzības  veikšanas  laikā  Projektētājam jānodrošina  visu tehniskā  projekta

daļu  atbildīgo  projektētāju  vai  to  pilnvaroto  pārstāvju  piedalīšanās  kopīgajās
sanāksmēs un projekta detalizāciju izstrādes procesā;

3.1.6. par saviem līdzekļiem izpildīt pamatotas Pasūtītāja prasības par Trūkumu novēršanu
Tehniskajā projektā;

3.1.7. Projektētājs Trūkumus novērš bez Līguma termiņa pagarinājuma;
3.1.8. ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas

labā,  neizpaust  trešajām  personām  un  nelietot  citādi  kā  tikai  Līgumā  noteikto
pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai;

3.1.9. saskaņot Tehnisko projektu ar Pasūtītāju un pārakceptēt Tehnisko projektu attiecīgajā
būvvaldē un citās valsts / pašvaldību iestādēs, ja tas nepieciešams, saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem.

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības: 
3.2.1. Pasūtītājs iesniedz Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo informāciju par

Tehniskajam projektam izvirzītajām prasībām;
3.2.2. Pasūtītājs veic apmaksu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;
3.2.3. Pasūtītājs ir  tiesīgs  iesniegt  Projektētājam pretenzijas  par  nepilnībām  un

neprecizitātēm Tehniskajā projektā.  Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir
saistošas.

4. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI
4.1. Kopējā līgumcena Projektētājam par atbilstošu Līguma izpildi bez PVN sastāda EUR 25

200  (divdesmit  pieci  tūkstoši  divi  simti  euro),  kas  turpmāk  Līguma  tekstā  saukta
Līgumcena.  Līgumcenā  tiek  ietvertas  Tehniskā  projekta  pārstrādei,  aktualizēšanai
nepieciešamās,  izejas  materiālu  un  noteikumu  vākšanas,  uzmērīšanas,  apsekošanas
saskaņošanas, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas,  kā arī samaksa par
Autoruzraudzību visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši
iekļauti Līguma 1.pielikumā, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no
Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai
izstrādātu  kvalitatīvu  Tehnisko  projektu,  veiktu  būvniecību  Objektā  un  Objekts  tiktu
pieņemts  ekspluatācijā  pienācīgā  kārtā  un  noteiktā  termiņā.  Pasūtītājs Līguma  cenu
maksā šādā kārtībā

4.2. Samaksu par  Tehniskā  projekta pārakceptēšanu un projekta aktualizāciju, kas sastāda
EUR 21 300 (divdesmit viens tūkstotis trīs simti euro) un PVN 21% EUR 4473 (četri
tūkstoši četri simti septiņdesmit trīs euro), kopā EUR 25 773 (divdesmit pieci tūkstoši
septiņi simti septiņdesmit trīs euru), Pasūtītājs samaksā Projektētājam 15 (piecpadsmit)
darba  dienu  laikā  pēc  aktualizēta  Tehniskā  projekta   saņemšanas  un  saskaņošanas.
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Projektētājs kopā ar Tehnisko projektu iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu,
kuru Pasūtītājs izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā
sniedz Projektētājam rakstveida pretenzijas. 

4.3. Samaksu par autoruzraudzību, kas sastāda EUR 3 900 (trīs tūkstoši deviņi simti euro) un
PVN 21% EUR 819 (astoņi simti deviņpadsmit euro), kopā EUR 4719 (četri  tūkstoši
septiņi  simti  deviņpadsmit  euro)  par  Tehniskā  projekta  autoruzraudzību,  Pasūtītājs
samaksā  Projektētājam  15  (piecpadsmit)  darba  dienu  laikā  pēc  galīgā  Objekta
pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. 

5. AUTORTIESĪBAS
5.1. Saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi

augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā
Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

5.2. Jebkuri Projektētāja saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti
un  visi  augļi  gan  to  materiālajā,  gan  intelektuālajā  nozīmē,  turpmāk  –  Autortiesību
objekts, ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek
nodotas Projektētāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā
ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām
izmantot  Tehnisko  projektu  vai  tā  daļas  jebkādā  veidā,  publiskojot,  izplatot  to,
demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. Pasūtītājam
ir  tiesības  pielāgot  Tehnisko projektu savām vajadzībām un grozīt  to,  un Projektētājs
piekrīt  jebkādu  izmaiņu  vai  grozījumu  veikšanai  pēc  Pasūtītāja  ieskatiem  Tehniskajā
projektā.  Projektētājs  nodrošina  no  citām  Tehniskā  projekta  izstrādē  iesaistītajām
personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Tehnisko projektu
nodotu Pasūtītājam.

5.3. Projektētājs,  parakstot  šo  Līgumu,  neatsaucami  bez  jebkādas  papildus  samaksas  bez
termiņa  ierobežojuma  nodod  Pasūtītājam  visas  tiesības  brīvi  izmantot  saskaņā  ar  šo
Līgumu radītos materiālā formā izpaustos Autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot,
detalizēt,  izmainīt,  pārveidot,  grozīt  un  papildināt,  kā  arī  atsakās  no  tiesībām  prasīt
Autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā
valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.

5.4. Izstrādājot  Tehnisko  projektu,  Projektētājam  ir  pienākums  nepieļaut  citu  autortiesību
subjektu  personisko  vai  mantisko  tiesību  aizskaršanu,  kā  arī  prettiesiski  iegūtu
autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Projektētājs  ir pilnībā atbildīgs par
trešo  personu  autortiesību  pārkāpumiem.  Projektētājs  nodrošina,  ka  tas  no  Tehniskā
projekta  autoriem un jebkurām citām Tehniskā projekta  izstrādē iesaistītām personām
saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam šajā Līgumā
noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.

5.5. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī
neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami
par Pasūtītāja īpašumu.

5.6. Puses  vienojas,  ka  Pasūtītāja samaksa  Projektētājam saskaņā ar  šo  Līgumu ietver  arī
autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Projektētājam ir tiesības prasīt  līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēti  Līguma

4.sadaļā minētie maksājumu termiņi,  0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par
katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.
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6.2. Ja Projektētājs kavē Līguma 2.1.punktā minētos termiņus, tad Projektētājs Pasūtītājam
maksā līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet
ne vairāk kā 10% no Līgumcenas.

6.3. Projektētājs maksā Pasūtītājam Tehniskā projekta nepilnību un neprecizitāšu dēļ radīto
papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties:
6.3.1. palielinoties Tehniskā projekta realizācijas laikam;
6.3.2. palielinoties Tehniskā projekta realizācijas izmaksām, ja būvdarbu veikšanas laikā

rodas novirzes no būvdarbu apjomu saraksta.
6.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līguma cenas par

katru gadījumu, ja:
6.4.1. Projektētājs neveic autoruzraudzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
6.4.2. Projektētājs neorganizē un/vai tā pārstāvis nepiedalās ikmēneša Projektētāja un

Pasūtītāja  kopīgās  sanāksmēs,  kurās  tiek  risināti  ar  darbu  veikšanu  saistītie
jautājumi,  un/vai  Projektētājs  nepilda  šo  sapulču  lēmumus,  kuri  fiksēti
protokolos;

6.4.3. Projektētājs nekontrolē kvalitātes standartu nosacījumu izpildi.
6.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.
6.6. Ja Pasūtītājs  pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma  7.4.punktu,  Projektētājs

Pasūtītājam maksā līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līguma cenas.
6.7. Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt Projektētājam veicamo maksājuma apmēru, ja Pasūtītājam

pret Projektētāju ir naudas prasījums, kas saistīts ar Līgumu un Projektētājs  5 (piecu)
darba  dienu  laikā  no  attiecīga  Pasūtītāja  rakstiska  prasījuma  nosūtīšanas  dienas  nav
attiecīgo prasījuma naudas summu Pasūtītājam samaksājis.

7. LĪGUMA DARBĪBAS APTURĒŠANA, LĪGUMA TERMIŅA PAGARINĀŠANA,
LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

7.1. Līguma darbība var tikt  apturēta,  ja netiek uzsākti  būvdarbi un Projektētājs  objektīvu
iemeslu dēļ nevar nodrošināt autoruzraudzību, kā arī gadījumā, ja būvdarbi tiek uzsākti,
tomēr Projektētājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt autoruzraudzību. 

7.2. Līguma termiņš var tikt pagarināts Līguma 2.3.punktā minētajā gadījumā, Pusēm par to
rakstiski vienojoties;

7.3. Projektētājam ir  tiesības  pirms termiņa  izbeigt  Līgumu,  ja  Pasūtītājs  savas vainas dēļ
Līguma 4.sadaļā noteiktajos termiņos neveic maksājumus, ar nosacījumu, ka maksājuma
kavējums  pārsniedz  30  (trīsdesmit)  dienas  un  ka  minētais  trūkums  nav  novērsts  10
(desmit) dienu laikā pēc Projektētāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas.

7.4. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Projektētājam  10 (desmit)
darba dienas iepriekš, ja iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:
7.4.1. Darbi  tiek  veikti  neatbilstoši  Latvijas  Republikā  spēkā  esošo  normatīvo  aktu

prasībām, Līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām, un
pēc Pasūtītāja brīdinājuma 5 (piecu) darba dienu laikā netiek uzsākta defektu un/
vai neatbilstību novēršana;

7.4.2. Projektētājs  kādā  citā  veidā  nepilda  Līgumā noteiktās  saistības  un Projektētājs
Līguma  saistību  pārkāpumu  nenovērš  5  (piecu)  dienu  laikā  no  Pasūtītāja
pretenzijas nosūtīšanas dienas;

7.4.3. Attiecībā  pret  Projektētāju  normatīvajos  aktos  noteiktajā  kārtībā  tiesa  ir
pasludinājusi  maksātnespējas  procesu  vai  pieņemts  lēmums  par  Projektētāja
likvidāciju.
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7.5. Līguma  7.4.punktā  paredzētajos  gadījumos  Pasūtītājs vienpusēji  izbeidz  Līgumu
neatlīdzinot  Projektētājam nekādus  zaudējumus  un  ir  tiesīgs  pieprasīt  no  Projektētāja
Līguma 6.6.punktā minēto līgumsodu.

7.6. Pasūtītājam ir  tiesības  vienpusēji  pirms termiņa  izbeigt  šo Līgumu,  informējot  par  to
Projektētāju vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms līguma pārtraukšanas, ja Pasūtītājam ir
zudusi nepieciešamība saņemt pakalpojumus no Projektētāja.  Šajā gadījumā Pasūtītājs
Projektētājām samaksā par faktiski veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem.

8. NEPĀRVARAMĀ VARA
8.1. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti tādi apstākļi un notikumi, kurus Puses

nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt, tajā skaitā dabas katastrofas, ūdens plūdi,
zemestrīce un citas stihiskās nelaimes, kā arī karš, valsts iekšējie apvērsumi, kas kavē vai
traucē Līguma saistību izpildi (turpmāk– Nepārvaramas varas apstākļi).

8.2. Ja  kādai  no  Pusēm tās  saistību  pilnīga  vai  daļēja  izpildīšana  ir  kļuvusi  neiespējama
Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, attiecīgo saistību izpildes termiņš tiek apturēts uz laiku,
kamēr turpinās šie apstākļi un attiecīgo apstākļu rezultātā radīto seku novēršana.

8.3. Pusei,  kurai saistību izpildi  pilnībā vai daļēji  ierobežo iestājušies  Nepārvaramas varas
apstākļi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra
Puse par šādu apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos,  iesniedzot arī  kompetentas iestādes
izsniegtu izziņu par Nepārvaramas varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

8.4. Ja Līguma turpmāka izpilde Nepārvaramas varas apstākļu dēļ no Izpildītāja puses nav
iespējama, Puses sastāda un paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs,
cik ātri  vien iespējams pēc šī  dokumenta saņemšanas,  atstāj  Objekta vietu kārtībā un
saņem  samaksu  par  visiem  līdz  tam  izpildītiem  Darbiem  saskaņā  ar  Līguma
noteikumiem.

9. CITI NOTEIKUMI
9.1. Pasūtītājs no savas puses pilnvaro pašvaldības izpilddirektoru Artjomu Gekišu, tālrunis

29192507,  kontrolēt  Līguma  izpildi.  Projektētājs  no  savas  puses  pilnvaro  projekta
vadītāju Baibu Igauni, tālrunis 29156524, kontrolēt Līguma izpildi.

9.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību
izpildi,  izmainīt  Līguma cenu vai saistību izpildes  termiņu,  3 (trīs)  dienu laikā no to
rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.

9.3. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses ir parakstījušas Līgumu un ir spēkā līdz visu
šajā Līgumā noteikto saistību izpildei.

9.4. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos‚ rakstiski par tiem vienojoties.
9.5. Projektētāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju

Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis,
kā  arī  apakšuzņēmējus,  uz  kuru  iespējām Projektētājs  balstījies,  lai  apliecinātu  savas
kvalifikācijas atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst
nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

9.6. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja
sarunas strīdus neatrisina,  tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība,  kas izriet  no šī
Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts
Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

9.7. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas šajā Līgumā, ir regulējamas saskaņā
ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.

9.8. Līgums  sastādīts  uz  6 (sešām)  lapām  ar  1.pielikumu  uz  2  (divām)  lapām  2 (divos)
eksemplāros  latviešu  valodā,  abiem eksemplāriem  ir  vienāds  juridiskais  spēks,  viens
Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, viens - Pasūtītājam.
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10. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs Projektētājs
Dagdas novada pašvaldība
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, 
LV- 5674
AS “SEB Banka”
Kods: UNLALV2X
Konts:  LV72UNLA0050018182302

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu inženieri”
reģ. Nr. 40003708021 
Aveņu iela 1, Ikšķile, Ikšķiles novads,
LV-5052
AS “Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV04HABA0551008495593

_________________________________ _________________________________
domes priekšsēdētājs A.Trūlis valdes priekšsēdētājs J.Klismets
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1.Pielikums
2018.gada 19.marta līgumam

Nr. DNP/4-1.5/18/61
Projektēšanas darba uzdevums 

1. Būvprojekts  Alejas  ielas  pārbūve,  Dagdā,  Dagdas  novadā jāaktualizē  un jāizstrādā
atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām.

2. Aktualizējot un izstrādājot būvprojektu jāizmanto sekojoša dokumentācija:  
2.1. 2012.gadā  izstrādāts  un akceptēts  Alejas  ielas  rekonstrukcijas  tehniskais  projekts

(AS “Ceļu inženieri”, pasūtījuma numurs 12/4.1.-2).
3. Papildus  2012.gadā   izstrādātā  un akceptēta  Alejas  ielas  rekonstrukcijas  tehniskais

projekta  (AS “Ceļu inženieri”)  ietvertai  projekta  pārbūves  robežai,  paredzēt  Alejas
ielas posma zemes vienības ar kadastra  apzīmējumu 60540010239 ietvaros, pārbūvi.

4. Jāsagatavo  ieceres  dokumentācija  pārbūves  būvdarbiem  (būvprojekts  minimālā
sastāvā), jāiesniedz būvvaldē un jāsaņem būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem.

5. Izstrādājot ieceres dokumentāciju un būvprojektu ielas pārbūves būvdarbiem jāievēro
Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu (vispārīgo būvnoteikumu grozījumu) un
citu būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības.

6. Tehniskais projekts jāaktualizē un jāizstrādā sekojošiem galvenajiem darbiem:
 Ielas un ietvju segumu, apmaļu un citu objektu demontāža
 Zemes klātnes ierakuma izbūve
 Komunikāciju  pārbūve  (darbus  pirms  to  uzsākšanas  saskaņojot  ar  atbildīgajām

institūcijām un ieinteresētajām personām)
 Smilts drenējošā materiāla izbūve
 Ceļa segas konstrukcijas (šķembu, bruģa un asfalta slāņu), nobrauktuvju un gājēju

celiņu izbūve
 Ielu apgaismojuma infrastruktūras pārbūve un atjaunošana.
 Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un cita aprīkojuma uzstādīšana.
 Apzaļumošana un labiekārtošana.

7. Topogrāfisko plānu, augstāk minēto darbu veikšanai pasūta Projektētājs.
8. Topogrāfiskā  plāna  uzmērījuma  vietu,  apjomu  un  robežu  uzrādīšanā  piedalās

Pasūtītājs.
9. Tehniskos  noteikumus  institūcijām  pieprasa  un  saņem  Projektētājs  uz  abpusēji

parakstīta projektēšanas darba uzdevuma pamata.
10. Izstrādājot būvprojektu jāievēro izsniegto tehnisko noteikumu prasības. 
11. Projektētājam jāsastāda precīzs būvdarbu apjomu saraksts, tāmes formās un jāsagatavo

būvdarbu izmaksu aprēķini, tirgus cenās, atbilstoši LBN 501-15 prasībām. 
12. Būvprojekts jāizstrādā un jānoformē atbilstoši LBN 202-15, vispārīgo būvnoteikumu

un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
13. Atbilstoši likumdošanai Projektētājam jāiesniedz būvvaldē būvniecības iesniegumu un

būvprojektu minimālā sastāvā būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai.
14. Būvprojekts  jāsaskaņo noteiktā  kārtībā  (arī  ar  institūcijām,  kas  izsniedza  tehniskos

noteikumus)  un  jāsaņem  būvvaldes  atzīme  par  projektēšanas  nosacījumu  izpildi
būvatļaujā. 

15. Būvprojekta  dokumentāciju  Pasūtītājam  jānodod  5  (piecus)  eksemplāros  papīra
izdrukā ar  oriģināliem parakstiem, 1 (vienu)  elektroniskā datu nesējā  (pdf  un dwg
formātos,  ekonomisko  sadaļu  tāmes  Microsoft  Excel  saglabājot  visas  aprēķinu
formulas). Tāmes jāizsniedz atsevišķā datu nesējā.
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16. Būvprojekta izstrādes un nodošanas Pasūtītājam termiņš, ieskaitot visus nepieciešamos
saskaņojumus, tajā skaitā Pasūtītāja un Būvvaldes, ir vēlākais - 2018.gada 25.maijs.

17. Būvprojekta dokumentācija tiek uzskatīta par pieņemtu, ja būvatļaujā veikta atzīme
par  projektēšanas  nosacījumu  izpildi,  tā  saskaņota  institūcijās,  kuras  izsniegušas
tehniskos  noteikumus  un  ja  pieņemšanas-nodošanas  aktu  parakstījuši  Pasūtītājs  un
Projektētājs.

18. Pretendentam  piedāvājuma  kopējā  piedāvājuma  cenā  jāietver  arī  būvdarbu
autoruzraudzības izmaksas, norādot tās atsevišķi.

19. Autoruzraudzības līgums tiks slēgts atsevišķi pirms būvdarbu uzsākšanas.
20. Būvprojekta  dokumentācija  jāizstrādā  tādā  līmenī,  kura  būtu  saprotama  būvdarbu

iepirkuma pretendentiem un potenciālajam būvdarbu izpildītājam. 
21. Projektēšanas gaitā darba uzdevums var tikt precizēts.
22. Atbilstoši  likumdošanai  projektēšanas  veicējam,  tai  skaitā  speciālistiem  jābūt

apdrošinātiem likumā noteiktā kārtībā.
23. Pēc piedāvājuma iesniegšanas  un būvprojektēšanas  līguma noslēgšanas  projektētājs

nevar atsaukties uz nepilnīgu vai neizprastu projektēšanas darba uzdevumu.
24. Ja kāds  darbs  projektēšanas  darba uzdevumā nav īpaši  uzsvērts,  tad pretendentam,

ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāievērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi
būvobjekta funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā.

Pasūtītājs              Projektētājs

_________________________________ _________________________________
domes priekšsēdētājs A.Trūlis valdes priekšsēdētājs J.Klismets
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