IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 2.1-19/20
Cēsīs, 2016. gada 22. februārī
Vidzemes plānošanas reģions, reģistrācijas Nr. 90002180246, juridiskā adrese: Jāņa
Poruka iela 8-108, Cēsis, LV-4101, turpmāk – Pasūtītājs, tā Administrācijas vadītājas Gunas
Kalniņas-Priedes personā, kura rīkojas uz Pasūtītāja nolikuma (apstiprināts Vidzemes plānošanas
reģiona Attīstības padomes 2007. gada 17. janvāra sēdē Nr.1, lēmums Nr.1, ar grozījumiem
(redakcija uz 2012. gada 21. novembri)) pamata, no vienas puses, un
Priekuļu tehnikums, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 4434003004, nodokļu
maksātāja reģistrācijas kods: LV90009613611, juridiskā adrese – Egļu gatve 9, Priekuļi,
Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126, kuras vārdā uz LR Izglītības un zinātnes ministrijas
2015. gada 1. decembra rīkojuma nr.09-05/824 pamata rīkojas direktora vietnieks praktiskās
apmācības jomā Lauris Šķēle, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses,
abi kopā un katrs atsevišķi saukta Puse (Puses), izsakot savu gribu brīvi – bez maldības,
viltus un spaidiem, savstarpēji vienojoties un pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma
„Apmācību nodrošinājuma pakalpojumi ES programmas „Saprātīga enerģija Eiropai” projektam
„Profesionālās pilnveides izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju
pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE)”, iepirkuma identifikācijas Nr.:
VPR/2016/01/BUSFORCE, turpmāk – Iepirkums, rezultātu, noslēdz sekojošu līgumu, turpmāk
– Līgums:
1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.Pasūtītājs pasūta Izpildītājam, bet Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam, ar saviem darba
rīkiem, ierīcēm un darbaspēku, kā arī citiem Līguma pilnīgai izpildei nepieciešamajiem
resursiem un par Līgumā nolīgto atlīdzību, apmācību nodrošinājuma pakalpojumus turpmāk
– Pakalpojums, stingrā saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju (Līguma 1.Pielikums),
turpmāk – Tehniskā specifikācija, un Izpildītāja Iepirkuma ietvaros iesniegto piedāvājumu
(Līguma 2.Pielikums), turpmāk – Piedāvājums.
1.2. Līgums tiek finansēts no Eiropas Savienības programmas Saprātīga enerģija Eiropai
(Intelligent Energy for Europe) projekta „Profesionālās pilnveides izglītības programmu
izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā (BUILD UP Skills
FORCE)”, turpmāk – Projekts, ietvaros.
2.PAKALPOJUMA KVALITĀTE
2.1.Pakalpojumam jāatbilst to darbību regulējošo, Latvijas Republikā spēkā esošo, normatīvo
aktu prasībām, Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un Piedāvājumam, kā arī labas prakses
principiem.
2.2.Izpildītājs, pie Līguma slēgšanas ar savu parakstu parakstot Līgumu, apliecina, ka Izpildītāja
rīcībā uz Līguma slēgšanas brīdi atrodas un atradīsies arī visu Līguma izpildes laiku
pietiekošs skaits atbilstošas kvalifikācijas darbinieku, nepieciešamais tehniskais aprīkojums
un materiāltehniskie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītu visas šajā
Līgumā nolīgtās saistības, ka visā Līguma darbības laikā tiks nodrošināta Pakalpojumu
sniegšanai nepieciešamo atļauju un/vai licenču spēkā esamība, kā arī, ka Pakalpojuma izpildē
tiks ievērotas trešo personu tiesības, nodrošinot Pasūtītāju pret trešo personu prasījumiem.
3.PAKALPOJUMA IZPILDES VIETA, TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA
3.1.Pakalpojuma izpildes vieta – atbilstoši Pakalpojuma būtībai, stingrā saskaņā ar Tehnisko
specifikāciju.

3.2.Pakalpojuma izpildes termiņš un kārtība – 2016. gada 30. aprīlis, stingrā saskaņā ar
Tehniskajā specifikācijā norādītajiem Pakalpojuma, tā atsevišķu daļu, izpildes termiņiem un
norādīto kārtību.
4.PAKALPOJUMA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1.Izpildītājs Pakalpojumu nodod, bet Pasūtītājs pieņem ar Pakalpojuma nodošanas –
pieņemšanas aktu, kuru sastāda Pasūtītājs.
4.2.Izpildītājam vienlaicīgi ar attiecīgu Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu ir jānodod
Pasūtītājam ar Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktā minētajiem darbiem saistītā
dokumentācija.
4.3.Izpildītājs attiecīgo Pakalpojumu skaitās nodevis un Pasūtītājs pieņēmis ar attiecīgā
Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanas brīdi.
4.4.Izpildītājam pie Pakalpojuma nodošanas jāņem vērā, ka Pasūtītājam tiek pielīgtas 5 (piecas)
darba dienas Izpildītāja sagatavotā un Pasūtītājam iesniegtā Pakalpojuma nodošanas –
pieņemšanas aktā norādīto darbu atbilstības, atbilstoši Līguma noteikumiem, pārbaudei.
4.5.Jautājumi par Pakalpojuma atbilstību šī Līguma noteikumiem tiek risināti Pusēm savstarpēji
vienojoties. Ja vienoties neizdodas, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu. Ja eksperta
slēdziens apstiprina par pamatotu Pasūtītāja viedokli, Izpildītājs ne tikai novērš attiecīgos
trūkumus, bet arī Pasūtītāja noteiktā termiņā un kārtībā sedz eksperta izmaksas.
5.NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1.Par Pakalpojuma izpildi pilnā apjomā un atbilstošā kvalitātē Pasūtītājs, saskaņā ar
Piedāvājumu, apņemas samaksāt Izpildītājam ne vairāk kā 12 418,70 EUR (divpadsmit
tūkstoši četri simti astoņpadsmit euro un 70 euro centi) bez 21% pievienotā vērtības
nodokļa, turpmāk – PVN, kas sastāda 2607,93 EUR (divi tūkstoši seši simti septiņi euro un
93 euro centi), veidojot kopējo līgumcenu 15 026,63 EUR (piecpadsmit tūkstoši divdesmit
seši euro un 63 euro centi), turpmāk – Līgumcena.
5.2.Līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu, tajā skaitā, bet
neaprobežojoties – transporta izmaksas, nodokļi, nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju
iegūšanai no trešajām personām un citas ar Pakalpojuma savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi
saistītās izmaksas.
5.3.Ja saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem ārējiem normatīvajiem aktiem turpmāk tiek
grozīta PVN likme, Līgumcena (kā arī jebkuru Līgumā noteikto daļējo maksājumu apmērs,
ja attiecas) ar PVN tiek grozīta attiecīgi PVN likmes izmaiņām bez atsevišķas Pušu
vienošanās, ņemot par pamatu līgumcenu bez PVN, kas paliek nemainīga, un jauno PVN
likmi.
5.4.Līgumcenas apmaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pakalpojuma nodošanas –
pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja sagatavotā rēķina saņemšanas
dienas.
5.5.Visi šā Līguma ietvaros noteiktie maksājumi veicami ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz
attiecīgās Puses zemāk norādīto norēķina kontu bankā. Par apmaksas datumu tiek uzskatīts
tas datums, kurā ir veikts attiecīgais bezskaidras naudas pārskaitījums, ko apliecina
attiecīgais maksājuma uzdevums.
5.6.Izpildītājs visos Pasūtītājam izrakstītos rēķinos, papildu Latvijas Republikā spēkā esošajos
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, norāda:
5.6.1. Pasūtītāja rekvizītus;
5.6.2. Ziņas par Līgumu;
5.6.3. Ziņas par Projektu;
5.6.4. Izpildītāja rekvizītus;
5.6.5. Ziņas par Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu, pamatojoties uz kuru tiek
izrakstīts rēķins.

6.PAKALPOJUMA ADMINISTRĒŠANA
6.1.Pakalpojuma administrēšanai un tā organizatorisko jautājumu risināšanai Puses nozīmē šādus
pārstāvjus, turpmāk saukti – Pārstāvis vai Pārstāvji:
6.1.1.Pasūtītājs – Henrijs Rūsis, tālr. 26557567, e-pasta adrese: henrijs.rusis@vidzeme.lv;
6.1.2.Izpildītājs – Andris Spaile, tālr. 29180371, e-pasta adrese: spaile.andris@pt.edu.lv.
6.2.Puses apņemas nodrošināt Pārstāvjus ar Pakalpojuma administrēšanai un tā organizatorisko
jautājumu risināšanai nepieciešamajiem, atbilstoši katras Puses vajadzībām, pilnvarojumiem
un informēt par šiem pilnvarojumiem otru Pusi. Pārstāvju uzņemtās saistības Pušu sniegto
pilnvarojumu ietvaros ir saistošas Pusēm, ja vien strīdā iesaistītā Puse nepierāda, ka tā
informējusi otru Pusi par Pārstāvja pilnvaru atsaukšanu.
6.3.Pārstāvju nomaiņas gadījumā otra Puse ir rakstiski informējama 3 (trīs) darba dienas
iepriekš.
7.LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
7.1.Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu nolīgto saistību
pilnīgai izpildei.
7.2.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas
savstarpējās saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi.
8.PUŠU ATBILDĪBA
8.1.Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, bet Izpildītājam, Pasūtītāja pieprasījuma gadījumā,
pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu par nesavlaicīgu saistību izpildi 0.1% apmērā no
Līgumcenas, kas norādīta ar PVN, par katru saistību izpildes nokavējuma dienu. Kopējais
aprēķinātais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no Līgumcenas, par kuru tiek aprēķināts
līgumsods.
8.2.Izpildītājam ir tiesības pieprasīt, bet Pasūtītājam, Izpildītāja pieprasījuma gadījumā,
pienākums samaksāt Izpildītājam līgumsodu par nesavlaicīgu maksājumu veikšanu 0.1%
apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma nokavējuma dienu. Kopējais
aprēķinātais līgumsods nedrīkst pārsniegt 10% no nokavētā maksājuma summas.
8.3.Puses sedz viena otrai zaudējumus, kas radušies Līguma nepienācīgas izpildes rezultātā.
Prasītāja pusei ir jāpierāda šādu apstākļu iestāšanās.
8.4.Šī Līguma 8.1. un 8.2.punktā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā
noteikto saistību pilnīgas izpildes.
9.KONFIDENCIALITĀTE
9.1.Attiecībā uz šo Līgumu un jebkuru informāciju, ko Puses viena otrai sniedz sakarā ar šo
Līgumu, uzskatāma par konfidenciālu, ja vien informācijas sniedzējs nenosaka pretēji,
informācijas saņēmējs apņemas:
9.1.1.aizsargāt konfidenciālo informāciju saprātīgā un piemērotā veidā vai saskaņā ar
piemērojamajiem profesionālajiem standartiem;
9.1.2.izmantot konfidenciālo informāciju tikai, lai pildītu savas Līgumā nolīgtās saistības.
9.2.Iepriekšējais Līguma punkts neattiecas uz informāciju, kas ir publiska, pirms tās saņemšanas
no informācijas sniedzēja, bija jau zināma informācijas saņēmējam, kura pirms informācijas
saņemšanas no informācijas sniedzēja bez ierobežojumiem jau atklāta trešajai personai, un
tam par iemeslu nav bijusi informācijas saņēmēja darbība, vai atklāta saskaņā ar Latvijas
Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
9.3.Konfidencialitātes noteikumi ir saistoši arī Pušu darbiniekiem un trešajām personām, kuras
tieši vai netieši iesaistītas Pušu sadarbībā. Ja kāda no Pusēm neievēro noteikumus par
konfidencialitāti, tā ir pilnā mērā atbildīga par otrai Pusei tādā veidā radītajiem
zaudējumiem.

9.4.Informācijas konfidencialitātes noteikumi ir spēkā arī, šim Līgumam zaudējot spēku, bez
termiņa ierobežojumiem.
10.NEPĀRVARAMA VARA
10.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde
radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies
pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie
nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes,
avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes. Puse,
kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties 3
(trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā paziņo otrai Pusei. Paziņojumā
jānorāda, kādā termiņā iespējama vai paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc
otras Puses pieprasījuma šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi
kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to
raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz
nepārvaramas varas apstākļiem.
10.2.Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi, katrai no
Pusēm ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 5
(piecas) darba dienas iepriekš. Šādā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt
zaudējumus, kas tai radušies, izbeidzot Līgumu.
11.LĪGUMA PIRMSTERMIŅA LAUŠANA
11.1.Līguma pirmstermiņa laušana iespējama:
11.1.1.Pusēm vienojoties;
11.1.2.Vienpusēji atkāpjoties no Līguma – attiecīgās Puses rakstveida brīdinājumā noteiktajā
termiņā, kas nevar būt īsāks par 30 (trīsdesmit) dienām, ja otra Puse minētajā termiņā
nav novērsusi brīdinājumā norādītos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai neizpildes
gadījumus;
11.1.3.Citos Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos un kārtībā.
11.2.Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas ar dienu, kad Puses izpildījušas visas
savstarpējās saistības un starp tām pilnībā nokārtoti visi maksājumi.
12. CITI NOTEIKUMI
12.1.Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos attiecībā uz šī Līguma priekšmetu un atceļ
visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp Pusēm līdz šī
Līguma parakstīšanai attiecībā uz tā priekšmetu.
12.2.Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir jānoformē rakstiski, kuri, Pusēm parakstot, kļūst
par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
12.3.Visas domstarpības un strīdus, kas radušies šī Līguma izpildes gaitā, Puses, pirmkārt,
cenšas atrisināt sarunu ceļā. Strīdi un nesaskaņas, ko Puses neatrisina sarunu ceļā, tiek
izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tajos
noteiktajā kārtībā.
12.4.Visus pārējos jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, regulē atbilstošas Latvijas
Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās materiālo un procesuālo tiesību
normas.
12.5.Ja kāds no šī Līguma punktiem nedarbojas un/vai zaudē savu spēku, tad tas neietekmē
Līguma darbību kopumā. Gadījumā, ja kāds no Līguma punktiem nonāk pretrunā ar
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakarā ar grozījumiem Latvijas
Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos, Pusēm ir pienākums bez kavēšanās izdarīt
attiecīgus grozījumus vai papildinājumus Līgumā, lai novērstu pretrunas starp Līguma

noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līdz attiecīgo
Līguma grozījumu vai papildinājumu spēkā stāšanās brīdim Puses, pildot Līguma saistības,
nepiemēro tos Līguma punktus, kuri ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām, bet rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām.
12.6.Visi paziņojumi, kas attiecas uz šī Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā
norādītajām Pušu adresēm vai nododami otrai Pusei personīgi. Adreses maiņa kļūst
saistoša otrai Pusei tad, kad Puse, kuras adrese tiek mainīta, nosūta tai attiecīgu paziņojumu
vai dokumentu, kas apstiprina šādas izmaiņas.
12.6.1.Paziņojums, kuru Puses, Līgumā minēto saistību izpildei, nosūtījušas viena otrai
izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms, ka Pusei paziņots 7 (septītajā) dienā pēc tā
nodošanas pastā.
12.7.Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
12.8.Puses apliecina, ka ar visiem šī Līguma punktiem ir iepazinušās, piekrīt tiem un vēlas
noslēgt tieši šo un šādu Līgumu, ko apliecina, parakstot to.
12.9.Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās tiesības noslēgt šo Līgumu un uzņemties tajā
nolīgtās saistības.
12.10.Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir
izmantojams Līguma pārskatāmībai un atsaucēm, un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots
vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
12.11.Līgums sastādīts latviešu valodā uz 5 (piecām) lapas pusēm, 2 (divos) identiskos
eksemplāros ar vienādu juridisko spēku. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Izpildītāja,
otrs – pie Pasūtītāja.
13.LĪGUMA PIELIKUMI
13.1.Līgumam ir pievienoti sekojoši pielikumi:
13.1.Tehniskā specifikācija uz 5 lpp.;
13.2.Piedāvājums uz 41 lpp.
14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTS
PASŪTĪTĀJS:
Vidzemes plānošanas reģions
Reģistrācijas Nr.: 90002180246
Juridiskā adrese:
J. Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Banka: LR Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV58TREL9210631022000

IZPILDĪTĀJS:
Priekuļu tehnikums
izglītības iestādes reģistrācijas Nr.: 4434003004,
Nodokļu maksātāja reģistrācijas kods:
LV90009613611
Juridiskā adrese:
Egļu gatve 9, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu
novads, LV-4126
Banka: LR Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV17TREL2150666001000

praktiskās

Administrācijas vadītāja:

Direktora
jomā:

___________________ /G.Kalniņa-Priede/
(paraksts)

_________________ /L.Šķēle/
(paraksts)

Līguma parakstīšanas datums:
2016. gada 22. februāris

Līguma parakstīšanas datums:
2016. gada 22. februāris

vietnieks

apmācības

Pielikums Nr.1
Līgumam Nr. 2.1-19/20

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1.Iepirkuma priekšmets:
Apmācību nodrošinājuma pakalpojumi mācību programmas „Ēku siltinātājs” realizēšanai ES
programmas „Saprātīga enerģija Eiropai” projektam „Profesionālās pilnveides izglītības
programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP
Skills FORCE).
2.Pakalpojuma sniegšanas laiks – 1.mācību grupa 2016. gada 23.-26. februāris; 2.mācību
grupa 2016. gada marta beigas vai aprīlis, laiku iepriekš saskaņojot ar Izpildītāju.
3.Vieta – Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā, atbilstoši pretendenta piedāvājumam.
4.Plānotais dalībnieku skaits (katrai grupai) – 25 (20 dalībnieki un 5 treneri).
Turpinājumā ir aprakstīta 1. grupas apmācību kārtība, nodrošinājums un prasības, kas tāpat
attiecas arī uz 2. apmācību grupu, izņemot piegādājamos materiālus tabulas „Prasības
pakalpojumu izpildījumam” 4. sadaļā, kas aprēķināti pietiekamā daudzumā abām apmācību
grupām. Finanšu piedāvājumā prasītie daudzumi atbilst divām apmācību grupām.
5.Plānotā apmācību darba kārtība (1.grupa):
23.02.2016.
9:00 – 10:00

Dalībnieku reģistrācija viesnīcā

10:00 – 11:45

Semināra / praktisko darbu norise telpās

12:00 – 12:45

Pusdienas

13:00 – 18:00

Semināra / praktisko darbu norise telpās

19:00 – 20:00

Vakariņas

24.02.2016.
8:30 – 9:45

Brokastis

10:00 – 11:45

Semināra / praktisko darbu norise telpās

12:00 – 12:45

Pusdienas

13:00 – 18:00

Semināra / praktisko darbu norise telpās

19:00 – 20:00

Vakariņas

25.02.2016.
8:30 – 9:45

Brokastis

10:00 – 11:45

Semināra / praktisko darbu norise telpās

12:00 – 12:45

Pusdienas

13:00 – 18:00

Semināra / praktisko darbu norise telpās

19:00 – 20:00

Vakariņas

26.02.2016.
8:30 – 9:45

Brokastis

10:00 – 11:45

Semināra / praktisko darbu norise telpās

12:00 – 12:45

Pusdienas

13:00 – 18:00

Semināra / praktisko darbu norise telpās, kursa noslēgums

18:00 – 19:00

Izrakstīšanās no viesnīcas

6.Pretendentam jānodrošina (1.grupa):
Datums

Laiks

Pasākums

Vieta

Personu
skaits

Trešdiena,
8:30 – 9:45
24. februāris
– piektdiena,
26. februāris

Brokastis – skat. Prasības Saskaņā ar Pretendenta Ne vairāk
pakalpojumu izpildījumam
piedāvājumu
kā
25
personām

Otrdiena, 23. 10:00 – 18:00
februāris –
trešdiena,
24. februāris

Lekciju telpu un aprīkojuma Saskaņā ar Pretendenta Ne vairāk
noma – skat. Prasības piedāvājumu
kā
25
pakalpojumu izpildījumam
personām

10:00 – 18:00

Darbnīcas un laboratorijas Saskaņā ar Pretendenta Ne vairāk
telpu un aprīkojuma noma piedāvājumu
kā
25
praktisko darbu norisei –
personām
skat. Prasības pakalpojumu
izpildījumam

10:00 – 18:00

Materiālu, instrumentu un Saskaņā ar Pretendenta Ne vairāk
palīgmateriālu
piedāvājumu
kā
25
nodrošinājums
darbnīcās
personām
praktisko apmācību norisei –
skat. Prasības pakalpojumu
izpildījumam

Trešdiena,
24. februāris
– piektdiena,
26. februāris
Trešdiena,
24. februāris
– piektdiena,
26. februāris

Otrdiena, 23. 12:00 – 12:45
februāris –
piektdiena,
26. februāris

Pusdienas – skat. Prasības Saskaņā ar Pretendenta Ne vairāk
pakalpojumu izpildījumam
piedāvājumu
kā
25
personām

Otrdiena, 23. 19:00 – 20:00
februāris –
ceturtdiena,
25. februāris

Vakariņas – skat. Prasības Saskaņā ar Pretendenta Ne vairāk
pakalpojumu izpildījumam
piedāvājumu
kā
25
personām

Otrdiena, 23.
februāris –
piektdiena,
26. februāris

Viesnīcas pakalpojumi

-

nakšņošanai – 3 naktis:
- otrdiena, 23. februāris –
trešdiena, 24. februāris;

Saskaņā ar Pretendenta Ne vairāk
piedāvājumu
kā
25
personām

- trešdiena, 24. februāris –
ceturtdiena, 25. februāris;
- ceturtdiena, 25. februāris –
piektdiena, 26. februāris
skat. Prasības pakalpojumu
izpildījumam

7.Papildu nosacījumi pakalpojumu sniegšanai:
1. Apmācību dalībnieku skaits tiek precizēts ne vēlāk kā iepriekšējā dienā.
2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi ēdienkarti ne vēlāk kā
iepriekšējā dienā.
3. Ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumu apmaksa tiks veikta pēc Pasūtītāja iepriekšējā
dienā precizētā dalībnieku skaita.
4. Viesnīcai jāatrodas ne tālāk kā 2 km no apmācību norises vietas vai arī Izpildītājam
jānodrošina transports pēc pieprasījuma starp viesnīcu un apmācību norises vietu.
Pusdienas jānodrošina apmācību norises vietā. Lekciju, laboratorijas un darbnīcu telpām
jāatrodas pēc iespējas vienuviet un ne vairāk kā 0,5 km starp ēkām.
5. Telpas, to aprīkojums, kā arī instrumenti un palīgmateriāli ir Pretendenta īpašumā /
valdījumā esoša nekustamā vai kustāma manta, kas šī pasūtījuma rezultātā nemaina savu
piederību. Pretendentam ir jārēķinās ar normāliem visa veida nodrošinājuma, t.sk.
aprīkojuma un palīgmateriālu zudumiem (arī nolietojumu un bojājumiem), kādi radīsies
tā lietošanas rezultātā apmācības procesā, un Pretendenta pienākums ir nodrošināt, lai
visi nodrošinājuma elementi būtu darba kārtībā visu pakalpojumu sniegšanas laiku.
6. „Prasības pakalpojumu izpildījumam” sadaļā 1.3. aprakstītajiem stendiem ir jābūt
izgatavotiem un aprīkotiem pirms apmācību sākuma, un Pasūtītājs rezervē iespēju
pārliecināties par to esamību un atbilstību spēkā esošajiem būvnormatīviem un šīs
Tehniskās specifikācijas prasībām pirms līguma slēgšanas ar Pretendentu. Stendu
izgatavošanā jāizmanto atbilstoši būvizstrādājumi, kuru ražotāji atbilstoši normatīvo aktu
prasībām ir nokārtojuši būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, kā arī
priekšroka tiek dota tādiem pārbaudītiem produktiem kā ETICS Knauf (vai ekvivalents),
ETICS SACRET (vai ekvivalents), PRO CLIMA (vai ekvivalents).
7. „Prasības pakalpojumu izpildījumam” sadaļā „Citi materiāli” norādītie apjomi ir

materiālu piegādes, kuras plānots pilnībā izlietot apmācības procesā. Par šiem
materiāliem jāiesniedz būvizstrādājumu ekspluatācijas īpašību deklarācijas.
8.Prasības pakalpojumu izpildījumam:
1.
1.1.

Telpas un aprīkojums
Lekciju telpas aprīkojums:
- galdi un krēsli līdz 25 dalībniekiem;
- galds un krēsls lektoram;
- pieslēguma vietas datoram, datu projektoram;
- balta tāfele multimediju projicēšanai un
rakstāmpiederumi;
- videoaparatūra, multimediju projektors.

Daudzums
1

pierakstiem,

tāfeles

Telpas nodrošinājums:
- 19 – 25°C;
- Elektroapgāde;
- apgaismojums 200-400 LUX/m2,
- bezvadu interneta pieslēgums.
Citi: dalībniekiem ir pieejamas sanitārās ierīces, garderobe.
1.2.

Laboratorijas telpa ēku siltināšanas materiālu raksturlielumu izpētei, 230V
elektriskā instalācija, apgaismojums 400 – 500 LUX/m2.

1

1.3.

Darbnīcas telpas ēku siltināšanas darbu praktiskajai apguvei, >300m2, gaisa
temperatūra 16 – 23°C, 230V elektriskā instalācija, apgaismojums 400 – 500
LUX/m2 ar stendiem šādām specializācijām:
- norobežojošo konstrukciju siltināšana no ārpuses un no iekšpuses (loga
aila, sienas stūris, pažobele, logs, durvis);
- iekšējo konstrukciju siltināšana (loga aila, sienas stūris, pažobele, logs,
durvis);
- jumta konstrukciju siltināšana (pažobele, jumta logs).

1

1.4.

Piemērotas (ar temperatūras regulāciju) noliktavas telpas materiālu glabāšanai

1

2.
2.1.

Instrumenti un palīgmateriāli
Individuālās aizsardzības līdzekļi

Daudzums
25 kompl.

2.2.

Darba kombinezoni un aitādas cimdi

25 kompl.

2.3.

Plastmasas dēlītis dekoratīvā apmetuma uzrīvēšanai

5

2.4.

Nerūsējošā tērauda zobķelle (10 - 12 mm zobs)

5

2.5.

Nerūsējošā metāla špakteļlāpstiņa javas uznešanai uz virsmas

5

2.6.

Rokas zāģis vai elektriskais zāģis, celtniecības nazis izolācijas materiāla
griešanai

5

2.7.

Mūrnieka darbarīki, triecienurbis, attiecīga garuma urbis un diametra urbis mūra
sienām dībeļu uzstādīšanai

5

2.8.

Parastais āmurs un gumijas āmurītis dībeļu iesišanai sienā

5

2.9.

Atbilstoši mikseri būvmaisījumu sagatavošanai, trauki maisīšanai, plastmasas
tvertnes

2.10.

Ūdens līmeņrādis

3

2.11.

Instruments stūru un izplešanās šuvju izlīdzināšanai

3

2.12.

Elektroinstruments darbam ar līmjavu PFT Ritmo (vai ekvivalents)

3

2.13.

Pneimatiskas darbības triecieninstruments dībeļu iestrādei siltināmajā materiālā

1

3.
3.1.

Citi materiāli
- pretvēja kokšķiedras siltumizolācijas plāksnes ar spundi 50 mm

3 komplekti

Daudzums
200 m2

3.2.

-

bērza saplāksnis 18 mm, loksnes 3000x1500 mm, bb kvalitāte

190 m2

3.3.

-

OSB 15 mm statņu ribām, loksnes 1250x2500

120 m2

3.4.

-

latas 95x45 mm kalibrētas 400 m (tekošie metri), 3m garas

135 gab.

3.5.

-

latas 70x45 mm kalibrētas 400 m (tekošie metri), 3m garas

135 gab.

3.6.

-

latas 95 (var arī 70)x28 mm vertikālas pa kokšķiedras slāni 400 m

135 gab.

3.7.

-

Saint Gobain InsulSafe (vai ekvivalents) siltumizolācija blīvums min. 30
kg/m3

50 m3

Viesnīcas pakalpojumi

Daudzums

Nakšņošana 25 personām 3 naktis labiekārtotos viesnīcas numuriņos, kuros
katrā: ne vairāk kā 3 atsevišķas gultasvietas, vannas istaba, WC, dvieļi,
gultasveļa.

Ne vairāk
kā 25
personām
vienā grupā

Ēdināšanas pakalpojumi

Daudzums

5.1.

Brokastis (bufetes tipa) –
- Tēja, kafija, piens, ūdens, sula; pilngraudu maize, sviests, siers, šķiņķis;
- Svaigi dārzeņi: tomāti, gurķi, paprika, lapu salāti;
- Siltais ēdiens: auzu pārslu biezputra, pankūkas, omlete, cīsiņi;
- Biezpiens, augļi;
- Zivju konservi, dārzeņu konservi, ievārījums;
- Smalkmaizītes, pīrādziņi.

Ne vairāk
kā 25
personām
vienā grupā

5.2.

Pusdienas –
- Buljona zupa, maize;
- Otrais ēdiens – gaļas ēdiens, zivs vai dārzeņu sautējumus ar piedevām, tai
skaitā dārzeņu salāti;
- Gatavots saldais ēdiens;
- Minerālūdens ar citronu, sula;
- Tēja, kafija.

Ne vairāk
kā 25
personām
vienā grupā

5.3.

Vakariņas –
- Lapu salāti vai dārzeņu biezzupa;
- Otrais ēdiens – gaļas ēdiens ar piedevām, mērci vai risoto / pasta.

Ne vairāk
kā 25
personām
vienā grupā

4.
4.1.

5.

Pielikums Nr.2
Līgumam Nr. 2.1-19/20

Priekuļu tehnikuma piedāvājums

IEPIRKUMĀ

„Apmācību nodrošinājuma pakalpojumi ES programmas
„Saprātīga enerģija Eiropai” projektam „Profesionālās pilnveides
izglītības programmu izstrāde energoefektīvu ēku būvniecības
prasmju pilnveidei Latvijā” (BUILD UP Skills FORCE)”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VPR/2016/01/BUSFORCE

