VIENOŠANĀS Nr. 1
pie 2018. gada 31. janvāra PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA Nr. 1-52-6/1
par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma tehnoloģiju centra pārbūves būvprojekta
izstrāde un autoruzraudzība, projekta ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma
modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. ”Palielināt modernizēto profesionālās
izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” (vienošanās Nr. 8.1.3.0/16/I/016)
Rīgā, 2019. gada ____ .___________
Profesionālās izglītības kompetences centrs ”Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma
tehnikums”, turpmāk Pasūtītājs, direktores Daces Cines personā, kura rīkojas saskaņā ar
nolikumu, no vienas puses, un
Personu apvienība SIA ”Gints un kolēģi” un SIA ”Arhitektes Lienes Griezītes
studija”, turpmāk Izpildītājs, tās pilnvaroto pārstāvju Ginta Vaivara un Lienes GriezītesVerpakovskas personā, kuri rīkojas uz 2017. gada 30. novembra sadarbības līguma pamata, no
otras puses, abi kopā saukti – Puses, katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz starp Pusēm
2018. gada 31. janvārī noslēgtā projektēšanas līguma Nr. 1-52-6/1 (turpmāk – Līgums)
13.4. punktu vienojas par turpmāk minēto:
1. Pamatojoties uz Izpildītāja 2019. gada 18. janvāra vēstuli, par sertificēta elektroapgādes
ārējo tīklu un zibensaizsardzības projektētāja piesaisti, un Līguma 8.7. punktu, papildināt
Līguma 7.2. punktu ar 7.2.9. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:
”7.2.9. sertificēts speciālists elektroapgādes ārējo tīklu un zibensaizsardzības projektēšanā
Nikolajs Štrauss (sert. Nr. 3-01738).”
2. Pamatojoties uz Izpildītāja 2019. gada 18. janvāra vēstuli, par Līguma izpildes termiņa
pagarināšanu, un Līguma 13.5.3. un 13.5.5. apakšpunktu, pagarināt Līguma izpildes
termiņu, izsakot Līguma 3.1. punktu šādā redakcijā:
”3.1. Līgumā paredzētos darbus Izpildītājs veic līdz 2019. gada 31. martam. Darbu izpildes
termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt
attiecīgās pašvaldības būvvaldē un ar citām Līguma izpildē iesaistītajām personām, tajā
skaitā, bet ne tikai - atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana būvatļaujā,
Projekta ekspertīze un tās laikā konstatēto trūkumu novēršana, Līgumā noteiktais termiņš
Pasūtītāja un ēkas īpašnieka saskaņojuma sniegšanai par Projektu, kā arī citas darbības, ar
kurām Izpildītājam kā savas jomas profesionālim bija jārēķinās.”
3. Līguma 2. pielikumā ”Darba uzdevums” labot numerāciju pēc kārtas un izteikt 5.punkta
“Projekta uzdevums” 8. apakšpunktu šādā redakcijā:
8.

Veicamie projektēšanas 1. Paredzēt teritorijas labiekārtojumu atbilstoši meta
papildinājumos sniegtajai teritorijas plānojuma skicei (Darba
darbi
uzdevuma Pielikums Nr.1 (ģenrerālplāna skice);
2. Izstrādāt visas 7.2.punktā uzskaitītās būvprojekta daļas un
sadaļas atbilstoši pievienotajā meta uzdevumā un papildus
skicēs (Darba uzdevuma Pielikums Nr.1) dotajam telpiski-

vizuālajam risinājumam, ievērojot būves novietojumu un
apjomu, telpu platības;
3. paredzēt normatīvo aktu prasībām atbilstošu vides
pieejamības risinājumu izbūvi personām ar īpašām vajadzībām,
t.sk. telpu apzīmējumus noformēt viegli uztveramām
piktogrammām un lieliem numuriem:
4. paredzēt resursus taupošu un energoefektīvu telpu un āra
apgaismojumu:
4.1. projektējot
iekštelpu
apgaismojumu,
jāparedz
risinājumi, kuru īpatnējā apgaismojuma jauda nepārsniedz
8W/m2 mācību telpām, nepārsniedz 13W/m2mācību darbnīcās,
9W/m2 izstāžu un demonstrāciju telpās un nepārsniedz 6W/m2
koplietošanas telpās.
4.2. projektējot āra apgaismojumu, jāparedz risinājumi,
kuru īpatnējā apgaismojuma jauda nepārsniedz 2,5W/m2 āra
celiņu un autostāvvietas apgaismojumam.
5. Projektējot inženiertīklus, jāievēro Pasūtītāja dotie
norādījumi. Dotās jaudas var tikt precizētas projektēšanas gaitā.
9. Precizēt

Līguma 19. punktā Izpildītāja
LV82RIKO0002013000829, AS Luminor Bank.

rekvizītos

norēķinu

konta

Nr.

10. Pārējā daļā Līgums paliek spēkā bez izmaiņām un uz šo Vienošanos attiecas visi citi Līguma

noteikumi.
11. Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapām ar pielikumu uz 4 (četrām) lapām latviešu

valodā divos oriģināleksemplāros – katrai Pusei pa vienam eksemplāram.
12. Vienošanās stājas spēkā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad to ir

parakstījušas abas Puses.
Pielikumā: Konsolidēts Līguma 2.pielikums “Darba uzdevums” uz 4 (četrām) lapām.

Pasūtītājs
Direktore

Izpildītājs
SIA ”Gints un kolēģi” valdes
priekšsēdētājs

________________________
Dace Cine

________________________
Gints Vaivars
SIA ”Arhitektes Lienes Griezītes studija”
valdes locekle
________________________
Liene Griezīte-Verpakovska

2

