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1.

NOLIKUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1.

Ieinteresētais Konkursa dalībnieks - jebkura juridiska vai fiziska persona, kā arī
šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurš ir iesniedzis Metu piedāvājumu un
pieteikumu Konkursa 1. kārtā līdz Metu piedāvājumu iesniegšanai Konkursa 2. kārtā.

1.2.

Iepirkuma līgums – iepirkuma līgums, ko Sarunu procedūras rezultātā Pasūtītājs slēdz
ar Konkursa dalībnieku, kas atbilst Nolikuma nosacījumiem un kuram Sarunu procedūras
rezultātā piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

1.3.

Konkursa dalībnieks – jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu
apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā sniegt savus pakalpojumus un kurš ir
saņēmis Uzaicinājumu dalībai Metu Konkursa 2. kārtā. Žūrijas komisijas loceklim un
Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram nav tiesību būt par Konkursa dalībnieku, kā
arī pārstāvēt Konkursa dalībnieku. Konkursa dalībniekam, kurš tiks uzaicināts uz Sarunu
procedūru, atbilstoši PIL 8. panta septītās daļas astotajam punktam, jāatbilst prasībām,
kas minētas Nolikuma 9. punktā.

1.4.

Konkursa objekts – Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorija.

1.5.

Konkursa uzvarētājs – Konkursa dalībnieks, kuru Žūrijas komisija Konkursa 2. kārtā
ir noteikusi attiecīgajā Meta daļā par pirmās godalgotās vietas ieguvēju.

1.6.

Mets – Konkursa dalībnieka sagatavoti un Konkursa ietvaros iesniegtie piedāvājumi
Konkursa objektam Nolikumā (t. sk. Projektēšanas programmā) noteiktajā apjomā.

1.7.

MK noteikumi Nr. 107 - Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 107
“Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”.

1.8.

Nolikums – šis Konkursa nolikums un visi tā pielikumi, kas uzskaitīti Nolikuma
17. punktā, veido tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkāda atsauce uz Nolikumu ir
uzskatāma par atsauci uz Nolikumu un visiem tā pielikumiem.

1.9.

PIL – Publisko iepirkumu likums.

1.10.

Sarunu procedūra – iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 8. panta septītās daļas
8. punktu, kuras rezultātā Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Konkursa dalībnieku
atbilstoši uzaicinājumā uz Sarunu procedūru noteiktajiem nosacījumiem.

1.11.

Tehniskā komisija – viens vai vairāki Pasūtītāja iecelti eksperti, kas izskata iesniegto
Meta piedāvājumu un tā atbilstību Konkursa Nolikuma un projektēšanas programmas
prasībām pirms Žūrijas komisijas darba uzsākšanas.

1.12.

Uzaicinājums – Konkursa dalībniekiem nosūtīts dokuments, kas satur informāciju par
iesniedzamajiem dokumentiem un prasībām, kas izpildāmas Konkursa 2. kārtā.

1.13.

Žūrijas komisija – žūrijas komisija, kas izveidota, lai profesionāli novērtētu iesniegtos
metus. Žūrijas komisijas sastāvs noteikts Nolikuma 2.12. punktā.
2.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

2.1.

Pasūtītājs – Latvijas Universitāte, reģistrēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā
2000. gada 2. februārī ar Nr. 3391000218, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga,
LV-1586, tālrunis: +371 29447311, e-pasts: janis.ploks@lu.lv

2.2.

Konkursa identifikācijas numurs: LU 2022/5.

2.3.

Konkursa nosaukums:
plānojuma attīstība”.

2.4.

Konkurss ir atklāts un tiek organizēts divās kārtās:

“Latvijas

Universitātes

Akadēmiskā

centra

teritorijas

2.4.1. Konkursa 1. kārta – Ieinteresētais Konkursa dalībnieks iesniedz, un Žūrijas
komisija izvērtē iesniegto Metu atbilstoši minimālās programmas arhitektoniskajai un
pilsētbūvnieciskajai idejai, kā noteikts Nolikuma 6. punktā.
2.4.2. Konkursa 2. kārta – Konkursa dalībnieks iesniedz, un Žūrijas komisija izvērtē Metu
atbilstoši maksimālās programmas arhitektoniskajai un pilsētbūvnieciskajai idejai, kā
noteikts Nolikuma 7. punktā.
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2.5.

Konkurss uzskatāms par notikušu, ja gan Konkursa 1. kārtā, gan Konkursa 2. kārtā
Nolikumā noteiktajā kārtībā vērtēšanai ir iesniegti vismaz 3 (trīs) Meti.

2.6.

Konkursa mērķis iegūt pilsētbūvnieciski un arhitektoniski iespējami labāko projekta
priekšlikuma skici Konkursa objektam.
2.6.1. Konkursa 1. kārtā sasniedzamais mērķis – atlasīt 4 (četrus) labākos Metus, kas
Žūrijas komisijas vērtējumā vienkāršotā skiču risinājuma formā ir iesnieguši labāko
arhitektonisko un pilsētbūvniecisko risinājumu, lai Konkursa 2. kārtā attīstītu
vienkāršoto skiču risinājumu par augstākas detalizācijas pakāpes Metu atbilstoši
Nolikumam. Ja Konkursa 2. kārtai nav iespējams atlasīt 4 (četrus) labākos Metus, tad
Konkursa 1. kārta ir uzskatāma par notikušu, ja uz Konkursa 2. kārtu ir iespējams
atlasīt vismaz 3 (trīs) Metus.
2.6.2. Konkursa 2. kārtā sasniedzamais mērķis – izvēlēties Konkursa uzvarētāju, kuru
uzaicināt uz Sarunu procedūru.

2.7.

CPV nomenklatūras kods:
2.7.1. Konkursa objekta daļa Nr. 1: 71400000-2 (Pilsētplānošanas un ainavu arhitektūras
pakalpojumi).
2.7.2. Konkursa objekta daļa Nr. 2: 71200000-0 (Arhitektūras un saistītie pakalpojumi).

2.8.

Iepirkuma metodes:
2.8.1. Metu konkurss - tiek organizēts saskaņā ar PIL 8. panta otro daļu un MK
noteikumiem Nr. 107.
2.8.2. Sarunu procedūra – iepirkuma procedūra saskaņā ar PIL 8. panta septītās daļas
8. punktu, kuras rezultātā Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Konkursa dalībnieku
atbilstoši uzaicinājumā uz Sarunu procedūru noteiktajiem nosacījumiem. Konkursa
dalībniekam, kurš tiks uzaicināts uz Sarunu procedūru, jāatbilst Nolikuma 9. punktā
noteiktajām prasībām.

2.9.

Konkursa uzvarētājs, ievērojot Nolikuma 14. punktā noteikto kārtību, tiks uzaicināts uz
Sarunu procedūru par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību Konkursa objektam.

2.10.

Konkursa norises laiks:

2.10.1. Konkursa 1. kārta – Mets minimālā sastāvā atbilstoši 6. punktā noteiktajam, Meta
iesniegšana Žūrijas komisijas atbildīgajam sekretāram Rīgā, Torņa ielā 11 līdz
2022. gada 19. septembrim plkst. 17:00.
2.10.2. Konkursa 2. kārta – Mets maksimālā sastāvā atbilstoši 7. punktā noteiktajam,
Meta iesniegšanai ne mazāk kā 10 (desmit) kalendārās nedēļas pēc uzaicinājuma
dalībai Konkursa 2. kārtā saņemšanas brīža.
2.11.

Konkursa valoda – latviešu un angļu. Pretrunu gadījumā noteicošā ir latviešu valoda.

2.12.

Žūrijas komisija – ar LU rektora 2022. gada 28. janvāra rīkojumu Nr. 1-4/321 (ar
grozījumiem, kas izdarīti ar 2022. gada 23. februāra rīkojumu Nr. 1-4/97 un 2022.
gada 6. jūlija rīkojumu Nr. 1-4/392) apstiprināta komisija šādā sastāvā:

2.12.1. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs vadītājs (Pasūtītāja pārstāvis);

Andris Sarnovičs, LU Administrācijas

2.12.2. Žūrijas komisijas loceklis - Jānis Ploks, arhitekts, LU Akadēmiskā centra attīstības
programmas (Rakstu māja) projekta direktors, Latvijas Arhitektu savienības biedrs
(Pasūtītāja pārstāvis);
2.12.3. Žūrijas komisijas loceklis - Roberts Rostoks, LU Akadēmiskā centra attīstības
programmas projekta vadītājs (Pasūtītāja pārstāvis);
2.12.4. Žūrijas komisijas loceklis - Sergejs Ņikiforovs, arhitekts, Latvijas Arhitektu
savienības (LAS) biedrs (LAS pārstāvis);
2.12.5. Žūrijas komisijas locekle - Sabīne Skudra, ainavu arhitekte, Latvijas Ainavu
arhitektu asociācijas (LAAA) biedre, (LAAA pārstāve);
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2.12.6. Žūrijas komisijas loceklis - Jeroens Dirks (Jeroen Dirckx), arhitekts (NL) (Ārvalstu
arhitekts);
2.12.7. Žūrijas komisijas locekle – Lolita Sarma, Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta Arhitektūras un pilsētvides dizaina pārvaldes Arhitektu nodaļas
vadītāja, arhitekte, (Rīgas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis);
2.12.8. Žūrijas komisijas locekle - Iveta Staša-Šaršūne, Rīgas domes Pilsētas attīstības
departamenta Pilsētvides attīstības pārvaldes Rīgas vēsturiskā centra un tā
aizsardzības zonas plānošanas nodaļas vadītāja, pārvaldes vadītāja vietniece,
arhitekte (Rīgas pilsētas attīstības departamenta pārstāvis);
2.12.9. Žūrijas komisijas locekle – Evelīna Ozola, Rīgas pilsētas arhitekta dienesta
vadītāja, Rīgas pilsētas arhitekta p.i., arhitekte;
2.12.10. Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre bez balss tiesībām - Dace Kalvāne,
arhitekte, LAS biedre (Konkursa rīkotāja nozīmētā pārstāve).
2.13.

Žūrijas komisijas locekļi nav aizstājami vai maināmi. Ja žūrijas komisijas loceklis nevar
piedalīties Konkursa vērtēšanas darbā objektīvu iemeslu dēļ, viņa pienākumus var veikt
iepriekš apstiprināts rezerves loceklis. Konkursa žūrijas aizstājēju publiski paziņo
2 nedēļas pirms Konkursa 1. kārtas Metu iesniegšanas termiņa beigām, bet gadījumā,
ja rodas tādi objektīvi apstākļi, kurus nebija iespējams paredzēt, tad Žūrijas komisijas
locekļa pienākumus var veikt iepriekš apstiprināts rezerves loceklis, paziņojot par to ne
vēlāk, kā līdz Žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanai Konkursa 1. kārtā.

2.14.

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs – Pasūtītāja iecelta persona, kas nodrošina
Metu konkursa norisi un atbild par iesniegto Metu un Ieinteresēto Konkursa dalībnieku
un Konkursa dalībnieku devīžu anonimitātes nodrošināšanu līdz Metu vērtēšanas
beigām Konkursa 2. kārtā. Atbildīgais sekretārs nav Žūrijas komisijas loceklis.
3.

KONKURSA PRIEKŠMETS

3.1.

Konkursa priekšmets ir būvniecības iecere, kas tiks balstīta uz Žūrijas komisijas
ieskatā labāko teritorijas funkcionālo zonējumu un kompleksu “Latvijas Universitātes
Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstības” telpisko vīziju, un Sporta mājas
jaunbūves priekšlikumu.

3.2.

Mets ir par visu Konkursa objektu, kurš sastāv no šādām divām daļām:
3.2.1.

Meta pirmā daļa – Konkursa teritorijas kopējais ģenerālplāns,
pilsētbūvnieciskie un arhitektoniskie risinājumi Projektēšanas programmā minētajai
Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra (turpmāk tekstā - LU AC) perspektīvajai
attīstībai.1

3.2.2.

Meta otrā daļa – Detalizēts (LOD 200) Konkursa teritorijas kopējais
ģenerālplāns, pilsētbūvnieciskie un arhitektoniskie risinājumi Projektēšanas
programmā minētajai - LU AC perspektīvajai attīstībai, norādot arī konceptuālu LU
AC teritorijas dalījumu posmos (turpmāk tekstā – AP), un Sporta mājas
jaunbūves arhitektoniskā vīzija LU AC teritorijā, kur Metu konkursā iegūtā labākā
priekšlikuma autori tiks piesaistīti LU AC AP 3. posma būvniecības ieceres izstrādē.

3.3.

Konkursa dalībnieks iesniedz vienu kopīgu Metu par Konkursa objektu Konkursa
2. kārtā. Ja iesniegta tikai viena Meta daļa par Konkursa objektu, tad Mets tiek
noraidīts bez tālākas vērtēšanas.

3.4.

Pieteikuma un Meta piedāvājuma iesniegšana ir Ieinteresētā Konkursa dalībnieka brīvas
gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem Pasūtītājs neuzņemas
atbildību par izdevumiem, kas saistīti ar Ieinteresētā Konkursa dalībnieka pieteikuma

1

Perspektīvā attīstība ietver esošās ēkas - Dabas māju, Zinātņu māju, būvniecības procesā esošo Rakstu māju un III posmā
plānotās ēkas - Tehnoloģiju māju, Veselības māju, Studentu un viesu māju, Sporta māju, kā arī autostāvvietu risinājumu
visiem plānotajiem objektiem, skatīt Projektēšanas programmas 6. nodaļu „LU AC TERITORIJAS PLĀNOTO OBJEKTU
TELPU PROGRAMMA”.
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izstrādi, Meta sagatavošanu un iesniegšanu gan Konkursa 1. kārtā, gan Konkursa
2. kārtā.
3.5.

Maksimālā līguma summa, ko Pasūtītājs paredzējis Sporta mājas projektēšanai,
būvniecībai un autoruzraudzībai (neieskaitot būvuzraudzības izmaksas), ir 40
(četrdesmit) miljoni EUR bez PVN.
4.

4.1.

ATLĪDZĪBU UN GODALGU FONDS

Kopējais Konkursa atlīdzību par dalību Konkursa 2. kārtā un godalgu fonds: EUR
40 000,00 (četrdesmit tūkstoši eiro, 00 centi) bez PVN, kur:
4.1.1.

Atlīdzība EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi) apmērā katram
2. kārtas Konkursa dalībniekam, kurš iesniedzis Metu un Žūrijas komisija to
atzinusi par atbilstošu Konkursa nolikumam. Gadījumā, ja Konkursa 1. kārtā tiek
iesniegti 3 (trīs) Meti un Konkursa 2. kārtā tiek uzaicināti iesniegt Metus 3 (trīs)
Konkursa dalībnieki, tad Žūrijas komisijai ir tiesības kopējo paredzēto atlīdzību
apmēru sadalīt vienlīdzīgās daļās uz Konkursa 2. kārtu uzaicinātajiem Konkursa
dalībniekiem.

4.1.2.

Konkursa Godalgu fonds EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši eiro, 00 centi), kur:

4.1.2.1. Meta pirmajā daļā – teritorijas kopējā ģenerālplāna koncepcijas izstrāde:
-

Pirmās vietas (uzvarētāja) godalga - EUR 4000,00 (četri tūkstoši
eiro, 00 centi);

-

Otrās vietas godalga – nav paredzēta;

-

Trešās vietas godalga – nav paredzēta.

4.1.2.2. Meta otrajā daļā – arhitektoniskie risinājumi Sporta mājai:
-

Pirmās vietas (uzvarētāja) godalga - EUR 4000,00 (četri tūkstoši
eiro, 00 centi);

-

Otrās vietas godalga – nav paredzēta;

-

Trešās vietas godalga – nav paredzēta.

4.2.

Žūrijas komisija ir tiesīga mainīt norādīto godalgu sadalījumu, saglabājot kopējo
atlīdzību un godalgu fondu. Ja Žūrijas komisija vairākus darbus atzīst par līdzvērtīgiem,
kopējo balvu fondu, atbilstoši Žūrijas komisijas lēmumam, var sadalīt vienlīdzīgās daļās
šo darbu autoriem. Par godalgu sadalījuma izmaiņām Žūrijas komisija sniedz
pamatojumu, kas izriet no Konkursam iesniegto Metu vērtējuma specifikas.

4.3.

Žūrijas komisija ir tiesīga nedalīt godalgas minētajā apmērā, ja vietas netiek attiecīgi
dalītas, bet labākajiem darbiem (kas šī Nolikuma izpratnē arī tiks uzskatīti par
godalgotajiem darbiem) pēc Žūrijas komisijas ieskatiem. Par godalgu fonda sadalījuma
izmaiņām Žūrijas komisija sniedz pamatojumu, kas izriet no Metu konkursam iesniegto
darbu specifikas.

4.4.

Ja Žūrijas komisija nevienu Metu neatzīst par īstenojamu, tā pirmo vietu nepiešķir.
Žūrijai nepiešķirot pirmo vietu ir tiesības lemt par otrās un/vai trešās vietas Meta
turpmāko izmantošanu.
5.

5.1.

NOLIKUMS UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA

Ieinteresētie Konkursa dalībnieki var iepazīties ar Konkursa nolikumu un lejuplādēt:
5.1.1.

Elektronisko iepirkumu sistēmā:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/71474

5.1.2.

Latvijas arhitektu savienības (LAS) mājas lapā:
https://www.latarh.lv/konkursi/latvijas/

5.2.

Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem par
Nolikumu un tā pielikumiem notiek rakstveidā.

5.3.

Kontaktpersona jautājumiem vai skaidrojumiem par Nolikumu un Projektēšanas
programmu, kā arī par Meta piedāvājuma iesniegšanu ir Žūrijas komisijas atbildīgā
sekretāre Dace Kalvāne, tālr.: +371 29480702. Jautājumi un pieprasījumi par
skaidrojumiem jāsūta uz e-pastu: lu@metukonkurss.lv
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5.4.

Žūrijas komisijas atbildīgā sekretāre sniedz atbildes uz attiecīgajiem jautājumiem un
pieprasījumiem par skaidrojumiem piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas
dienas pirms Meta iesniegšanas termiņa beigām attiecīgajā Konkursa kārtā, nosūtot tās
Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem/uzaicinātajiem Konkursa dalībniekiem un
publicējot jautājumu un atbildi Nolikuma 5.1.1. un 5.1.2. punktā norādītājās
tīmekļvietnēs.

5.5.

Ieinteresēto Konkursa dalībnieku un Konkursa dalībnieku pienākums ir pastāvīgi sekot
Nolikuma 5.1.1. un 5.1.2. punktos norādītajās tīmekļvietnēs publicētajai informācijai
par Konkursu.

5.6.

Informācijas apmaiņa Konkursa ietvaros notiek latviešu valodā.
6.

6.1.

META PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS KONKURSA 1. KĀRTAI

Meta piedāvājuma saturs, prasības un noformējums Konkursa 1. kārtai:
6.1.1.

Meta sastāvs pirmajai kārtai:

1) Skaidrojošais apraksts, kurā ietverts:
-

teritorijas izmantošanas, labiekārtojuma
apraksts, stāvvietu aprēķins un apraksts;

un

apzaļumojuma

-

arhitektoniski telpiskā risinājuma koncepcija bez detalizācijas.

risinājumu

2) Grafiskais materiāls, kurā ietverts:
-

Ģenerālplāns M 1:500;

-

2-3 vizualizācijas, kurās uzskatāmi parādīta ieceres pamatideja;

-

3D nodevums, kas jāiesniedz kā Konkursa objekta teritorijas un tajā esošo un
plānoto objektu savietots 3D modelis DAE, OBJ un IFC formātā (LOD 100),
par darba mērvienību izvēloties metrus (m);

-

Modelim jāatspoguļo konceptuālā būvniecības iecere, būvju iekļaušanās
apkārtējā vidē: būvju novietojumam un to dimensijām. Būtiska ir būvju
atrašanās vieta un to galvenie gabarīti.

3) Meta iesniegšanas formāts – A1 izmēra planšetes.
6.1.2.

Meta piedāvājums Konkursa 1. kārtai sastāv no 3 (trijām) daļām:

6.1.2.1. Pirmā daļa: Mets, kas raksturo idejas koncepciju, atbilstoši Nolikumā un tā
pielikumos noteiktajām prasībām. Mets (skices, vienkāršotas vizualizācijas,
skaidrojošs apraksts u.c.) iesniedzams arī elektroniskā formātā, (pdf.
formātā) ierakstīti zibatmiņā (marķējami ar devīzi, nodrošinot anonimitāti). Uz
iesniegtā Meta, tam pievienotajiem materiāliem un tā skaidrojošajā aprakstā
nedrīkst būt norādes par Ieinteresēto Konkursa dalībnieku, nav pieļaujami
marķējumi, kas jebkādā veidā varētu identificēt Ieinteresēto Konkursa
dalībnieku vai konkrētā darba izpildītāju. Visās autortiesību atzīmēs
Ieinteresētā Konkursa dalībnieka vietā jānorāda devīze. Ja uz iesniegtā
iepakojuma ir konstatējami neatļauti marķējumi, to neatvērtā veidā atdod
atpakaļ iesniedzējam.
6.1.2.2. Otrā daļa: Ieinteresētā Konkursa dalībnieka pieteikums dalībai
Konkursā un kvalifikācijas apraksts (sagatavo atbilstoši Nolikuma 3., 4.,
5. pielikumam).
6.1.2.3. Trešā daļa: Devīze (burtu un ciparu kopa) atšifrējama brīvā formā, kas ietver
ziņas par autoru(-iem), (sagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam).
6.2.

Pieteikumu dalībai Konkursā un kvalifikācijas aprakstu Ieinteresētais Konkursa
dalībnieks sagatavo, un iesniedz slēgtā, aizlīmētā iepakojumā, apzīmētus ar devīzi, kas
sastāv no burtu un ciparu kopas.

6.3.

Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam ir jāizveido anonīms e-pasts, pēc kura to nevar
identificēt, caur kuru notiek saziņa Konkursa ietvaros. Pēc katra ziņojuma saņemšanas
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Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam ir pienākums apstiprināt ziņas saņemšanu. Ja
Ieinteresētais Konkursa dalībnieks tiek uzaicināts uz Konkursa 2. kārtu, izveidotais epasts tiek saglabāts nemainīgs un tiek arī turpmāk izmantots saziņā Konkursa ietvaros.
6.4.

Tiem Ieinteresētajiem Konkursa dalībniekiem, kuri netiks uzaicināti uz Konkursa 2.
kārtu, aploksne ar pieteikumu dalībai Konkursā un kvalifikācijas apraksts netiks atvērta
un tiks atdota, vai nosūtīta atpakaļ Konkursa dalībnieka kontaktpersonai.

6.5.

Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu vai angļu valodā. Ja Mets ir iesniegts
latviešu valodā, tad skaidrojošam aprakstam ir jābūt latviešu un angļu valodā.
7.

META PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS KONKURSA 2. KĀRTAI

7.1.

Meta piedāvājums Konkursa 2. kārtai sastāv no 1 (vienas) daļas par visu Konkursa
objektu.

7.2.

Metu piedāvājumiem Konkursa 2. kārtai jāatbilst šādām prasībām:

7.3.

7.2.1.

Meta risinājumi ir izstrādāti, ņemot vērā Pasūtītāja sniegtos datus Konkursa
ietvaros, kā arī Projektēšanas programmu, Nolikumu un tā pielikumus.

7.2.2.

Meta risinājumi ir izstrādāti, ievērojot optimālu un ekonomisku finanšu līdzekļu
lietojumu objekta realizācijā.

7.2.3.

Meta risinājumi ir estētiski un iekļaujas Torņakalna ainaviskajā pilsētvidē.

7.2.4.

Mets ir izstrādāts atbilstoši piemērojamajiem Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības tiesību aktiem un normatīviem.

7.2.5.

6. pielikumā prognozētās Sporta mājas būvniecības izmaksas nepārsniedz
Nolikuma 3.5. punktā noteikto summu.

Meta sastāvā ietilpst:
7.3.1.

A0 (841 mm x 1189 mm izmēra) vertikāli orientētas planšetes ar grafiskajiem
materiāliem uz gaišām putukartona pamatnēm. Devīze jānorāda planšetes
augšējā labajā stūrī. Zem devīzes simboliem ieteicams atstāt vietu planšetu
izvietojuma shēmai. Ieteicams izmantot planšetes, kuras nav biezākas par 5 mm.

7.3.2.

Grafiskais materiāls, kas jānoformē uz A0 formāta lapām, ar šādu informāciju:
1) Konkursa izpētes teritorijas ģenerālplānu mērogā 1:2000 ar gājēju,
velosipēdistu un transporta organizācijas shēmu, un Konkursa projekta
saikni ar izpētes teritorijā esošajām rekreatīvajām teritorijām un zili-zaļo
struktūru.
2) Konkursa projekta teritorijas ģenerālplānu mērogā 1:500 ar:
a)

plānoto apbūvi, plānotās apbūves 1. stāvu shēmu – norādot ieeju;

b)

teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepciju;

c)

gājēju, velosipēdistu un transporta organizācijas shēmu;

d)

tehniski ekonomiskajiem rādītājiem.

3) sporta mājai raksturīgo stāvu plānojumu shēmām mērogā 1:250 ar telpu
nosaukumiem vai telpu eksplikāciju, būvasīm un izmēriem starp tām.
4) sporta mājai Konkursa objektu raksturīgajiem griezumiem mērogā 1:250
ar augstuma atzīmēm, būvasīm un izmēriem starp tām.
5) nākotnes vīzijas vizualizācijām un/vai fotomontāžām, kas raksturo
piedāvātās idejas sintēzi esošajā pilsētvides kontekstā, vadoties no
galvenajām skatu perspektīvām (saskaņā ar Nolikuma 7. pielikuma
izejmateriālu
pielikumu
mapē
Nr. 6
izvietoto
shēmu
6_1_0_marketi_fotomontazu_skatu_punkti_
konkursa_teritorija).
7.3.3.

Dokumentu sējums A3 formātā (420x297mm) divos eksemplāros, kas ietver:
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1)

īsu projektā risināto problēmu un konceptuālās pieejas kopsavilkumu
konkursa projekta un izpētes teritorijā, ievērtējot pilsētvides zili-zaļās
struktūras LU Akadēmiskā centra areālā.

2)

piedāvātās konceptuālās, funkcionālās un arhitektoniskās idejas aprakstu
“Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstībai”,
minot piedāvātos materiālus apbūvei, un aprakstu būvprojekta realizācijai
kārtās.

3)

skaidrojošo aprakstu ar izklāstītu pilsētbūvniecisko koncepciju, īpaši
akcentējot būvapjomu analīzi no raksturīgajām skatu perspektīvām,
arhitektonisko raksturojumu un labiekārtojuma izveidi.

4)

skaidrojošajā aprakstā ir jānorāda konkursa objekta tehniskie rādītāji:
a) apbūves laukums (m²);
b) intensitāte (%);
c) stāvu kopējā platība (m²);
d) būvtilpumi (m³);
e) autostāvvietu skaits (gab.);
f)

7.3.4.

velosipēdu/motociklu stāvvietu skaits (gab.).

5)

izstrādātās teritorijas organizācijas un labiekārtojuma vadlīnijas, lai
izveidotu pilnvērtīgu teritorijas attīstību.

6)

samazinātas planšetu krāsu reprodukcijas.

3D nodevums, kura minimālās prasības ir šādas:

7.3.4.1. 3D nodevums jāiesniedz kā Konkursa objekta teritorijas un tajā esošo un
plānoto objektu savietots 3D modelis DAE, OBJ un IFC formātā (LOD 200),
par darba mērvienību izvēloties metrus (m), modelim pievienojot izmantotās
tekstūras un materiālus.
7.3.4.2. 3D Modelī jāatspoguļo ēku fasādes un pārsegumi, lai būtu nosakāms stāvu
augstums.
7.3.4.3. Modelim uzskatāmi jāatspoguļo būvniecības iecere, būvju iekļaušanās
apkārtējā vidē: būvju novietojumam un to dimensijām (garumam, platumam,
augstumam, apbūves laukumam un būvtilpumam). Būtiska ir būvju atrašanās
vieta un to galvenie gabarīti.
7.3.5.

7.3.6.

Viens USB datu nesēja eksemplārs, kas ietver:
1)

visu A0 formāta planšetu attēlus ar 300 dpi izšķirtspēju A0 formātā;

2)

visu A0 formāta planšetu attēlus ar 72 dpi izšķirtspēju;

3)

dokumentu sējumu, kurā iekļauts arī skaidrojošais apraksts un visi
grafiskie materiāli, kas nepieciešami projekta idejas ilustrācijai,
jāsagatavo divos veidos – PDF un JPG – katru dokumentu apzīmējot ar
aprakstošu nosaukumu;

4)

Konkursa objekta teritorijas un tajā esošo un plānoto objektu 3D modeli
DAE, OBJ vai IFC formātā (LOD 200), par darba mērvienību izvēloties
metrus (m) un modelim pievienojot izmantotās tekstūras un materiālus.

Prasības iesniegtajiem digitālajiem materiāliem:

7.3.6.1. Konkursa dalībniekiem pirms iesniegšanas nepieciešams pārliecināties par
digitālo failu funkcionalitāti. Visiem 3D modeļiem jābūt lietojamiem un
nododamiem trešajām personām. 3D modelim jāatbilst iepriekš minētajām
prasībām.
7.3.6.2. Meta risinājumiem ir jābūt izstrādātiem atbilstoši Nolikumam un tā
pielikumiem līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai Žūrijas komisijai rastos pilnīgs
priekšstats par tiem.
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8.

META PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANA KONKURSA 2. KĀRTĀ

8.1.

Iesniegt Metu Konkursa 2. kārtā, tiks uzaicināti ne vairāk kā 4 (četri), bet ne mazāk kā
3 (trīs) labākie Ieinteresētie Konkursa dalībnieki, kas Žūrijas komisijas vērtējumā
vienkāršotā skiču risinājuma formā ir iesnieguši labāko pilsētbūvniecisko un
konceptuālu arhitektonisko risinājumu.

8.2.

Uzaicinājumu uz Konkursa 2. kārtu Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs nosūtīs uz
Konkursa dalībnieka izveidoto e-pasta adresi. Konkursa dalībniekam ir pienākums
apstiprināt Uzaicinājuma saņemšanu.

8.3.

Konkursa 2. kārtas Meta piedāvājums jāiesniedz ne mazāk kā 10 (desmit) kalendāro
nedēļu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas. Precīzs Metu piedāvājumu iesniegšanas
termiņš un vieta tiks norādīts Uzaicinājumā.

8.4.

Meta piedāvājumus 2. kārtā jāiesniedz vienā eksemplārā Žūrijas komisijas atbildīgajam
sekretāram Uzaicinājumā noteiktajā laikā un vietā. Žūrijas komisijas atbildīgais
sekretārs reģistrē kontaktpersonas (e-pastu un tālruņa numuru), kas iesniedz Meta
piedāvājumu, un saņemtos Metu piedāvājumus to iesniegšanas secībā, un nodrošina
saņemto Metu piedāvājumu, kontaktpersonas datu glabāšanu un konfidencialitāti.

8.5.

Uz Meta piedāvājuma, to neatverot, tiek izdarīta atzīme, kurā norādīts Meta
piedāvājuma saņemšanas datums, laiks. Iesniedzējs ir tiesīgs saņemt rakstisku
apliecinājumu, ka Metu piedāvājums ir iesniegts.

8.6.

Ja Meta piedāvājums tiek sūtīts pa pastu, izmantojot kurjera pakalpojumus vai citādi
Konkursa dalībnieks ir atbildīgs un uzņemas atbildību par to, lai Pasūtītājs saņemtu
Meta piedāvājumu Uzaicinājumā norādītajā termiņā un vietā. Uz ārējā iepakojuma jābūt
norādītai kontaktpersonai, kontaktpersonas tālruņa numuram un e-pastam.

8.7.

Ja Meta piedāvājums tiek iesniegts pēc Uzaicinājumā norādītā termiņa, tas netiks
pieņemts, un neatvērts tiks nosūtīts atpakaļ tā sūtītājam.

8.8.

Konkursa dalībnieks pirms Metu piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var veikt
izmaiņas iesniegtajā Meta piedāvājumā, papildināt iesniegto Meta piedāvājumu vai
saņemt to atpakaļ.

9.

KONKURSA DALĪBNIEKU PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN
IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

9.1.

Konkursa dalībnieku profesionālās kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem Konkursa
dalībniekiem, kuri vēlas piedalīties un iesniegt Metu Konkursa 2. kārtā, lai iegūtu
tiesības slēgt Iepirkuma līgumu. Konkursa dalībnieks apzinās, ka jebkura pieteikumā vai
kvalifikācijas dokumentos iekļautā informācija, kas ir pretrunā ar Konkursa nolikumu,
var būt par iemeslu pieteikuma noraidīšanai.

9.2.

Pieteikums:

Nr.p.k.
9.2.1.

Pasūtītāja izvirzīta prasība

Ieintersētajam
jāiesniedz

Konkursa

dalībniekam

Ieinteresētais Konkursa dalībnieks var
būt jebkura fiziska vai juridiska persona,
kā arī šādu personu apvienība jebkurā to
kombinācijā.

Ieinteresētā Konkursa dalībnieka parakstīts
pieteikums dalībai Konkursā saskaņā ar
2. pielikumu, kuru paraksta Konkursa dalībnieka
pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā
pilnvarota persona.
Dokuments, kas apliecina personas, kuras
dalībnieka – juridiskas personas – vārdā
paraksta piedāvājuma dokumentus, pārstāvības
tiesības, – oriģināls vai dalībnieka apliecināta
kopija. Ja pieteikumu parakstījusi dalībnieka
pārstāvja ar pārstāvības tiesībām pilnvarota
persona, tad pieteikumam jāpievieno arī
atbilstoša pilnvara (oriģināls vai dalībnieka
apliecināta kopija). Ja Konkursa dalībnieks ir
personu apvienība un personu apvienības
10

līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības vai
nav izsniegta pilnvara, pieteikuma oriģināls
jāparaksta katras personu apvienībā iekļautas
personas pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
Ja Konkursa dalībnieks iesniedz piedāvājumu kā
personu apvienība, tad jāpievieno personu
apvienības dalībnieku vienošanās vai nodomu
protokols, apliecinot:
1. gatavību sadarboties Meta izstrādē;
2. gatavību sadarboties Iepirkuma līguma
izpildē, ja piegādātāju apvienībai tiks
piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas
tiesības Sarunu procedūrā.
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9.3.
Nr.p.k
9.3.1.

9.3.2.

9.4.
Nr.p.k
9.4.1.

9.4.2.

Atbilstība profesionālās darbības veikšanai:
Pasūtītāja izvirzīta prasība

Ieinteresētajam
jāiesniedz

Konkursa

dalībniekam

Ieinteresētais Konkursa dalībnieks ir
reģistrēts Komercreģistrā Latvijā vai
līdzvērtīgā
reģistrā
citā
valstī,
ja
attiecīgās valsts normatīvie akti to
paredz. Prasība attiecas uz visiem
personālsabiedrības
biedriem
(ja
piedāvājumu
iesniedz
personālsabiedrība) vai visiem personu
apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu
iesniedz personu apvienība).

Pasūtītājs
pārbauda
Uzņēmumu
mājaslapā (www.ur.gov.lv).

Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā
Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam
jābūt
reģistrētam
Latvijas
Republikas Būvkomersantu reģistrā
saskaņā
ar
Būvniecības
likuma
noteikumiem
un
Ministru
kabineta
2014. gada 25. februāra noteikumiem
Nr. 116 “Būvkomersantu reģistrācijas
noteikumi”. Prasība attiecas arī uz
personālsabiedrības biedru, piegādātāju
apvienības dalībnieku (ja Metu iesniedz
personālsabiedrība
vai
piegādātāju
apvienība), kas veiks projektēšanas
darbus.

Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā
reģistrētas
personas
reģistrācijas
faktu
Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas
sistēmā (www.bis.gov.lv).

reģistra

Par personu, kas reģistrēta ārvalstīs, jāiesniedz
komersanta reģistrācijas apliecības kopija vai
līdzvērtīgas iestādes izdots dokuments, kas ir
atbilstošs
attiecīgās
valsts
normatīvajiem
aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts
normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas
apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju
par
Ieinteresētā
Konkursa
dalībnieka
reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā
arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas
valstī, kas nepieciešamības gadījumā var
apliecināt reģistrācijas faktu.

Par personu, kura ir reģistrēta ārvalstīs,
jāiesniedz
līdzvērtīgas
iestādes
izdots
dokuments, kas atbilstoši attiecīgās valsts
normatīviem aktiem apliecina Ieinteresētā
Konkursa
dalībnieka
tiesības
veikt
projektēšanas darbus.
Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam, kas nav
reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu
reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā,
ja tas tiks atzīts par uzvarētāju Sarunu
procedūrā, 10 darba dienu laikā no dienas, kad
stājies spēkā lēmums par līguma slēgšanas
tiesību
piešķiršanu,
Konkursa
dalībnieks
reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu
reģistrā.

Tehniskās un profesionālās spējas:
Pasūtītāja izvirzīta prasība
Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam ir
jābūt
pieredzei
projektēšanas
pakalpojumu sniegšanā iepriekšējo trīs
gadu (2019., 2020., 2021. un 2022.
gadā līdz Metu iesniegšanas dienai
Konkursa 1. kārtā) laikā, kur sniegto
projektēšanas pakalpojumu kopējais
vidējais viena gada apgrozījums ir
vismaz EUR 150 000 (bez PVN).
Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam
iepriekšējo piecu gadu (2017., 2018.,
2019., 2020., 2021. un 2022. gadā līdz
Metu iesniegšanas dienai Konkursa

Ieinteresētajiem
jāiesniedz

Konkursa

dalībniekam

Brīvā formā sagatavots un parakstīts
apliecinājums par finanšu apgrozījumu
projektēšanas jomā.

Līdzvērtīga pieredze saskaņā
3. pielikumā norādīto veidni.

ar

Nolikuma
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1. kārtā) laikā ir šāda pieredze:
9.4.2.1.
vismaz viena pēc nozīmes un
apjoma līdzīga objekta (ne mazāk kā
7 000 m² platībā), kas atbilst MK
2021. gada
19. oktobra
noteikumu
Nr. 693
“Būvju
vispārīgo
prasību
būvnormatīvs LBN 200-21” Publiskas
būves statusam (ēka, kurā vairāk nekā
50 % ēkas kopējās platības ir publiskas
telpas vai telpas publiskas funkcijas
nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura
paredzēta publiskai lietošanai, kā arī kas
atbilst III grupas ēkas statusam 2 ),
atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos
aktos
noteiktajam,
būvprojekta
(tehniskā projekta) izstrādē;
Pieredzi apliecinošam būvprojektam ir
jābūt pilnībā izstrādātam, saskaņotam
un akceptētam būvvaldē normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā vai citā ārvalstu
kompetentā institūcijā.
9.4.2.2.
vismaz viena būvprojekta
vai
Meta
ar
pilsētvides
attīstības
koncepciju un teritorijas labiekārtojumu
izstrādē, kura:
- objekts ir publiska teritorija (ne
mazāk kā 15 000 m² platībā);
- teritorija pieejama sabiedrībai;
- ietvaros tika izstrādāti transporta
infrastruktūras
izveides
risinājumi.
Pieredzi apliecinošam būvprojektam ir jābūt
pilnībā
izstrādātam,
saskaņotam
un
akceptētam būvvaldē normatīvajos aktos
noteiktajā
kārtībā
vai
citā
ārvalstu
kompetentā institūcijā.

2

Publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem.
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9.4.3.

Ieinteresētā Konkursa dalībnieka rīcībā
Konkursa 1. kārtas iesniedzamā Meta
sagatavošanas brīdī ir un Iepirkuma
līguma slēgšanas gadījumā tiks piesaistīti
vismaz šādi speciālisti:
9.4.3.1.
Arhitekts,
kuram
ir
arhitekta patstāvīgās prakses tiesības
apliecinošs dokuments, kuru izsniegusi
kompetenta iestāde Latvijas Republikā
vai citā valstī, ja attiecīgās valsts
normatīvie akti to paredz;
9.4.3.2.
Ainavu arhitekts, kuram
ir attiecīgās valsts normatīvajos aktos
noteiktā kārtībā izdots ainavu arhitekta
kvalifikācijas
apliecinošs
augstākās
izglītības dokuments un kurš pēdējos
piecos gados ir izstrādājis Būvvaldē
saskaņotu
pilsētvides
teritorijas
ainaviskās vides un labiekārtojuma
būvprojektu vismaz 2 ha platībā.
9.4.3.3.
Pilsētplānotājs; kuram ir
attiecīgās valsts normatīvajos aktos
noteiktā
kārtībā
izdots
augstākās
izglītības
apliecinošs
dokuments
pilsētplānošanas saistītajās jomās un
kurš pēdējos piecos gados ir izstrādājis
Būvvaldē saskaņotu detālplānojumu vai
lokālplānojumu vismaz 2 ha platībā.
9.4.3.4.
Transporta speciālists,
kuram ir būvspeciālista patstāvīgās
prakses tiesības ceļu projektēšanas jomā
apliecinošs dokuments, kuru izsniegusi
kompetenta iestāde Latvijas Republikā
vai citā valstī, ja attiecīgās valsts
normatīvie akti to paredz.

9.5.

10.

Ieinteresētā
apliecinājums
4. pielikumu.

Konkursa
saskaņā
ar

dalībnieka
Nolikuma

Par katru piesaistīto speciālistu, iesniedzams
speciālista CV, pievienojot:
- arhitekta
patstāvīgās
prakses
sertifikātu vai, ja arhitekts patstāvīgās
prakses tiesības ieguvis ārvalstīs,
sertifikāta vai citu izglītību apliecinošu
dokumentu (Arhitektam);
- ainavu arhitekta
izglītību apliecinošu
dokumentu un, ja attiecināms patstāvīgās
prakses
tiesības
apliecinošu dokumentu, kuru izsniegusi
kompetenta iestāde Latvijas Republikā
vai ārvalstīs, ja attiecīgās valsts
normatīvie akti to paredz (Ainavu
arhitektam);
- izglītību apliecinošu dokumentu un, ja
attiecināms - patstāvīgās prakses
tiesības apliecinošu dokumentu, kuru
izsniegusi kompetenta iestāde Latvijas
Republikā vai ārvalstīs, ja attiecīgās
valsts normatīvie akti to paredz
(Pilsētplānotājam,
Transporta
speciālistam).
Konkursa Pasūtītājs var pārbaudīt šādu
dokumentu spēkā esamību publiski pieejamos
avotos.

Ieinteresētais Konkursa dalībnieks var balstīties uz citas personas iespējām, lai izpildītu
profesionālās kvalifikācijas prasības. Ja Ieinteresētais Konkursa dalībnieks balstās uz
citas personas iespējām, tam ir jāiesniedz attiecīgās personas apliecinājums vai
vienošanās par to, ka nepieciešamie resursi ir nodoti Ieinteresētā Konkursa dalībnieka
rīcībā.
KONKURSA DALĪBNIEKU ATBILSTĪBAS PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS
PRASĪBĀM VĒRTĒŠANA

10.1.

Pasūtītājs pēc devīžu atšifrējumu nosaukšanas pārbauda Konkursa dalībnieku, kuri
iesnieguši Metus Konkursa 2. kārtā, atbilstību Konkursa dalībnieku profesionālajām
kvalifikācijas prasībām. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Konkursa dalībnieka sniegtā
informācija vai dokuments, kas apliecina tā atbilstību Konkursa dalībnieku profesionālās
kvalifikācijas prasībām, kas noteiktas Nolikuma 9. punktā, ir neskaidra vai nepilnīga,
Pasūtītājs pieprasa, lai Konkursa dalībnieks vai kompetentā institūcija izskaidro, vai
papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu,
nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Konkursa dalībniekiem.

10.2.

Konkursa dalībnieks, kuru Žūrijas komisija atzinusi par Konkursa uzvarētāju, bet
neatbilst profesionālās kvalifikācijas prasībām, tiek izslēgts no tālākas dalības Konkursā,
kā arī netiek uzaicināts uz Sarunu procedūru un Pasūtītājs tam neizmaksā Nolikuma
4.1.1. punktā noteikto atlīdzību.
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10.3.

Pasūtītājs Nolikuma 10.2. punktā noteiktajā gadījumā par Konkursa uzvarētāju var atzīt
citu Konkursa dalībnieku, kura Mets ieguvis nākamo augstāko Žūrijas komisijas
novērtējumu un atbilst Konkursa dalībnieku profesionālajām kvalifikācijas prasībām.
11.

METU VĒRTĒŠANA

11.1.

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs un Pasūtītāja pārstāvji slēgtā sēdē attiecīgajā
Konkursa kārtā atver iesniegto Metu piedāvājuma iepakojumus, kas marķēti ar norādi
“Mets” un sagatavo iesniegtos materiālus pārbaudei un vērtēšanai.

11.2.

Pēc Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām attiecīgajā Konkursa kārtā Žūrijas
komisijas atbildīgais sekretārs organizē Tehniskās komisijas un Žūrijas komisijas darbu.

11.3.

Vispirms iesniegtos Metus izskata Tehniskā komisija, kas sagatavo atzinumu par
iesniegto Metu piedāvājumu atbilstību Nolikumā un/vai spēkā esošajos normatīvajos
aktos noteiktajām minimālajām prasībām, un iesniedz to Žūrijas komisijai. Šim
atzinumam ir analītisks un informatīvs raksturs.

11.4.

Divu kalendāro nedēļu laikā pēc Metu piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām
atbildīgais sekretārs organizē Žūrijas komisijas darbu.

11.5.

Žūrijas komisija izskata visus iesniegtos Metus. Ja Konkursa dalībnieks nav izpildījis
kādu no Meta minimālajām prasībām, kas noteiktas Nolikumā un/vai spēkā esošajos
normatīvajos aktos, Žūrijas komisija būtisku neatbilstību dēļ var lemt par šī Konkursa
dalībnieka izslēgšanu un attiecīgā Meta tālāku nevērtēšanu, norādot to Žūrijas komisijas
atzinumā.

11.6.

Ja Žūrijas komisija konstatē uz Meta vai tam pievienotajiem materiāliem marķējumus,
kas jebkādā veidā varētu identificēt dalībnieku, tā izslēdz Metu no turpmākās
vērtēšanas, norādot to Žūrijas komisijas atzinumā.

11.7.

Žūrijas komisijas locekļi katru Metu katrā Konkursa kārtā vērtē individuāli, vērtēšanas
laikā nodrošinot Ieinteresētā Konkursa dalībnieka un Konkursa dalībnieka anonimitāti
līdz lēmuma par Konkursa rezultātiem pieņemšanai. Žūrijas lēmums ir galīgs.

11.8.

Žūrijas komisija vērtē iesniegtos Metus atbilstoši Nolikuma 12. punktā noteiktajiem
vērtēšanas kritērijiem.

11.9.

Žūrijas komisija apkopo Konkursa rezultātus, pieņem lēmumu par labākajiem Metiem,
izvirza tos godalgošanai, kā arī sagatavo ieteikumus Pasūtītājam Metu turpmākajai
izmantošanai.

11.10. Žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas paredzamais termiņš – 3 nedēļas pēc Metu
piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs pēc Žūrijas
komisijas lēmuma publicē Konkursa rezultātus Konkursa tīmekļvietnē.
11.11. Žūrijas komisija Metu izvērtēšanai var pieaicināt ekspertu/s ar padomdevēja tiesībām.
Eksperti un atbildīgais sekretārs nepiedalās lēmumu pieņemšanā par godalgoto vietu
sadalījumu.
11.12. Lēmumu par Konkursa rezultātiem Žūrijas komisija var pieņemt, ja tās sēdē piedalās ne
mazāk kā divas trešdaļas no Žūrijas komisijas locekļiem.
11.13. Žūrijas komisija, nosakot Konkursa uzvarētāju, lēmumu pieņem atklātā balsojumā.
Lēmumus Žūrijas komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Žūrijas
komisijas loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir Žūrijas
komisijas priekšsēdētāja balss.
11.14. Pēc Metu izvērtēšanas pabeigšanas Žūrijas komisija sagatavo atzinumu par Metu
vērtēšanas rezultātiem atbilstoši MK noteikumu Nr. 107 trešajai nodaļai. Ja kāds Žūrijas
komisijas loceklis nepiekrīt Žūrijas komisijas atzinumam, tas tiek fiksēts atzinumā,
norādot attiecīgā Žūrijas komisijas locekļa viedokli.
11.15. Žūrijas komisijas atzinuma saturs:
11.15.1. Informācija par vērtētajiem Metiem.
11.15.2. Žūrijas komisijas vērtējums par katru Metu.
11.15.3. Katra žūrijas komisijas locekļa individuālais vērtējums.
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11.15.4. Ekspertu ziņojumi, ja tādi ir.
11.15.5. Lēmums par godalgu sadalījumu.
11.15.6. Pasūtītājam adresēti ieteikumi par Metu turpmāko izmantošanu (Konkursa
2. kārtā).
12.

META VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

12.1.

Žūrijas komisija Konkursa 1. kārtā iesniegtos Metus izvērtē un izraugās Konkursa
dalībniekus, kurus uzaicināt uz Konkursa 2. kārtu, pēc iesniegto Metu piedāvātās
koncepcijas perspektīvās attīstības potenciāla LU Akadēmiskā centra izveidei
saskaņā ar Konkursa Projektēšanas programmas prasībām, kas atbilstu 2.
kārtas vērtēšanas kritērijiem.

12.2.

Žūrijas komisija Konkursa 2. kārtā iesniegtos Metus vērtē atbilstoši šādiem vērtēšanas
kritērijiem:

12.2.1. Teritorijas kopējā ģenerālplāna koncepcijas izstrāde
Nr.

Kritērijs

Punkti (100)

1.

LU AC teritorijas plānojums, izvērtējot realizētos un projekta
izstrādes stadijā esošos objektus; gājēju un velosipēdistu plūsmu
organizāciju; autostāvvietu risinājumu; atbilstība Projektēšanas
programmai; racionalitāti u. tml.

40

2.

Jauno būvapjomu iekļaušanās LU AC pilsētbūvnieciskajā ainavā
atbilstoši noteiktajiem skatu punktiem un skatu perspektīvām.

30

3.

Objekta teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu koncepcija,
ievērtējot „Eiropas zaļā kursa” virzību. Publiskās ārtelpas
funkcionalitāte, atraktivitāte u. tml.

20

4.

Citi specifiski kritēriji pēc Žūrijas komisijas ieskatiem (piemēram,
ievērtētas „Eiropas zaļā kursa” norādes LU AC teritorijas
labiekārtojuma risinājumu ilgtspējībai, resursu efektivitātei,
ekoloģiskai
pieejai, pielāgoti risinājumi klimata pārmaiņu
novēršanai mērķējot uz konkursa teritorijas attīstību kā labās
prakses paraugu, kā arī valdošie vēji ēku būvapjomu organizācijā,
u.c.)

10

12.2.2. Arhitektoniskie risinājumi Sporta mājai
Nr.

Kritērijs

Punkti (100)

1.

Būvapjomu arhitektoniskā risinājuma kvalitāte, izteiksmība, idejas
oriģinalitāte, funkcionālais un telpiskais risinājums, vides
pieejamība u. tml.

30

2.

Plānojuma atbilstība Projektēšanas programmā definētajai telpu
programmai un noteiktajam izmantošanas mērķim.

30

3.

Arhitektoniskās formu valodas, funkcionālo un konstruktīvo
risinājumu piemērotība ēku specifikai (apdares materiālu izvēle, to
estētiskā kvalitāte un krāsu/faktūru/tekstūru risinājums u. tml.)

30

4.

Citi specifiski kritēriji pēc Žūrijas komisijas ieskatiem (t. sk. ņemot
vērā „Eiropas zaļā kursa” norādes ilgtspējīgiem risinājumiem,
tehniskā kvalitāte, materiālu izvēle, u. c.).

10
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13.

REZULTĀTU PAZIŅOŠANA, ATLĪDZĪBAS UN GODALGU IZMAKSA

13.1.

Konkursa 2. kārtā Žūrijas komisija nosaka devīžu atšifrējumu atvēršanas sēdes vietu,
datumu un laiku, par ko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms sēdes Žūrijas komisija
atbildīgais sekretārs elektroniski paziņo visām Konkursa dalībnieku kontaktpersonām.
Devīžu atšifrējuma atvēršanas sēde notiek pēc Konkursa 2. kārtas.

13.2.

Devīžu atšifrējumu atvēršana ir atklāta un tiek organizēta klātienē vai neklātienē, par to
paziņojot visiem Konkursa dalībniekiem.

13.3.

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs nosauc Konkursa uzvarētāju un otrās un trešās
vietas ieguvēju devīzes. Pēc tam atver devīžu atšifrējumus, nosauc Konkursa uzvarētāju
un otrās un trešās vietas ieguvējus.

13.4.

Žūrijas komisijas atbildīgais sekretārs sagatavo Konkursa ziņojumu. Ziņojums satur
vismaz:

13.4.1.

Identifikācijas numuru.

13.4.2.

Pasūtītāja nosaukumu, adresi un citus rekvizītus, ja nepieciešams.

13.4.3.

Projekta aprakstu un mērķi.

13.4.4.

Ziņas par dalībniekiem, kas piedalījās Konkursā.

13.4.5.

Žūrijas komisijas sastāvu un Žūrijas komisijas atzinumus.

13.4.6.

Ziņas par Uzvarētājiem, kā arī lēmumu par godalgu sadalījumu.

13.5.

Pasūtītājs godalgu izmaksā pēc tam, kad Konkursa rezultāti kļuvuši neapstrīdami PIL
noteiktajā kārtībā, 30 dienu laikā pēc godalgas saņēmēja rēķina saņemšanas. Godalga
tiek pārskaitīta uz Konkursa dalībnieka rēķinā norādīto bankas kontu.

13.6.

Pasūtītājs izmaksā Konkursa dalībniekam Nolikuma 4.1.1. punktā noteikto atlīdzību par
Meta iesniegšanu Konkursa 2. kārtai, ja Žūrijas komisija ir atzinusi Konkursa dalībnieku
par atbilstošu Konkursa nolikuma prasībām, Konkursa dalībnieks ir atzīts par atbilstošu
Konkursa dalībnieku profesionālajām kvalifikācijas prasībām, un pēc tam, kad Konkursa
rezultāti kļuvuši neapstrīdami PIL noteiktajā kārtībā, 30 dienu laikā pēc Konkursa
dalībnieka rēķina saņemšanas. Atlīdzība tiek pārskaitīta uz Konkursa dalībnieka rēķinā
norādīto bankas kontu.

13.7.

Juridiskai personai godalgu un/vai atlīdzību pārskaita pilnā apjomā, bet fiziskai personai
– ieturot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
14.

SARUNU PROCEDŪRA

14.1.

Pēc Konkursa 2. kārtas rezultātu paziņošanas Pasūtītājs uzaicina Konkursa dalībnieku/-s
uz Sarunu procedūru atbilstoši PIL 8. panta septītās daļas 8. punktam.

14.2.

Sarunu procedūrā tiek slēgti 2 (divi) Iepirkuma līgumi:

14.2.1.

Par Meta pirmo daļu – Teritorijas attīstības plānošanas vadlīniju izstrādes
pakalpojumiem vai lokālplānojuma izstrādi.

14.2.2.

Par Meta otro daļu šādā kārtībā un apjomā:

14.2.2.1. Par būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrādi Sporta mājai.
14.2.2.2. Ja Pasūtītājam Sarunu procedūrā neizdodas vienoties ar dalībnieku par
Nolikuma 14.2.2.1. punktā minēto, Pasūtītājs turpina sarunas par tehniskā
atbalsta pakalpojumiem Pasūtītājam Sporta mājas projektēšanas laikā, kas
cita starpā ietver:

14.3.

-

iesniegtā Meta otrās
projektēšanas laikā;

daļas

arhitektūras

idejas

uzraudzību

-

Meta otrās daļas autora pilsētbūvniecisko un arhitektonisko
risinājumu izmantošanas uzraudzību un rekomendācijas Pasūtītājam
būvniecības darbu plānošanai projekta realizācijas laikā.

Ja Pasūtītājs būs noslēdzis līgumu ar Sarunu procedūras dalībnieku par Tehniskā
atbalsta pakalpojumiem Pasūtītājam Sporta mājas projektēšanas laikā un Sarunu
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procedūras uzvarētājs piedalīsies un uzvarēs nākamajā projekta stadijā – projektēšanas
un būvniecības iepirkumā –, tad Sarunu procedūras rezultātā noslēgtais tehniskā
atbalsta pakalpojumu līgums tiks vienpusēji izbeigts no Pasūtītāja puses bez jebkādām
soda sankcijām Pasūtītājam vai jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma no Pasūtītāja
puses.
14.4.

Pasūtītāja iepirkumu komisija nosūta uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu dalībai Sarunu
procedūrā. Uzaicinājumam pievieno Sarunu procedūras nolikumu. Uzaicinājumā cita
starpā norāda piedāvājumu iesniegšanas vietu, termiņu un laiku.

14.5.

Pēc uzaicinājuma saņemšanas uzaicinātais Konkursa dalībnieks Pasūtītājam iesniedz
piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši Sarunu procedūras uzaicinājumā noteiktajām
prasībām. Vispirms uz Sarunu procedūru tiek aicināts attiecīgā Konkursa objekta
attiecīgās Meta daļas Konkursa uzvarētājs. Ja Pasūtītājam ar Konkursa uzvarētāju
sarunu rezultātā neizdodas vienoties par līguma nosacījumiem, tad uz Sarunu
procedūru aicina nākamo Konkursa dalībnieku, kurš ieguvis nākošo augstāko vietu
Konkursā.

14.6.

Ja Konkursā par attiecīgo Meta daļu netiek piešķirta pirmā godalgotā vieta, tad
Pasūtītājs uzaicina Konkursa dalībnieku, kas ieguvis nākamo augstāko vietu Konkursā
uz Sarunu procedūru, lūdzot iesniegt piedāvājumu.

14.7.

Lai nodrošinātu Žūrijas komisijas darba pēctecību, Pasūtītāja iepirkumu komisija
nepieciešamības gadījumā pieaicina vienu vai vairākus Žūrijas komisijas locekļus kā
neatkarīgus ekspertus bez balsstiesībām Sarunu procedūras darbā.

14.8.

Pasūtītājs var izbeigt Sarunu procedūru vai neslēgt Iepirkuma līgumu ar Konkursa
dalībnieku, ja:

14.8.1.

Konkursa dalībnieks noteiktajā termiņā nav iesniedzis piedāvājumu atbilstoši
uzaicinājumā noteiktajam un/vai neierodas uz sarunām.

14.8.2.

Konkursa dalībnieks un/vai tā piedāvājums neatbilst uzaicinājumā un Nolikuma
9. punktā noteiktajām prasībām, t. sk. Konkursa dalībniekam nav pietiekamu
resursu pakalpojumu nodrošināšanai, t. sk. tas nespēj piesaistīt apakšuzņēmējus
vai uzaicinājumā noteiktām prasībām atbilstošus speciālistus.

14.8.3.

Pasūtītājam un Konkursa dalībniekam neizdodas vienoties par Iepirkuma līguma
nosacījumiem, tostarp par Iepirkuma līguma summu.

14.8.4.

Piedāvātās pakalpojumu izmaksas pārsniedz Pasūtītāja pieejamos finanšu līdzekļus,
un Konkursa dalībnieks tās nesamazina līdz Pasūtītāja finanšu iespējām atbilstošām
izmaksām.

14.8.5.

Konkursa dalībnieks vienpusēji atsakās slēgt Iepirkuma līgumu (paredzamais
termiņš – 10 (desmit) darbdienas no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža noslēgt
Iepirkuma līgumu).

14.8.6.

Citos publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
15.

AUTORTIESĪBAS

15.1.

Konkursa 2. kārtā uzaicinātie dalībnieki bez papildu atlīdzības nodod Pasūtītājam
īpašumā izstrādātos Metus (vizuāli uzskatāmos darbus (planšetes), t.sk. digitālos
materiālus) pilnā apmērā bez jebkādiem ierobežojumiem, vienlaikus Metu autoram
saglabājot autora personiskās un mantiskās tiesības saskaņā ar Latvijā spēkā esošajiem
normatīviem aktiem.

15.2.

Pasūtītājam ir tiesības izmantot Konkursa 2. kārtas dalībnieku Metus pēc vajadzības,
veikt tajos grozījumus un papildinājumus, kā arī nodot publiskajai apskatei, publicēt,
norādot autoru vārdus, ja tie ir zināmi, vai devīzes, ja tās nav tikušas atklātas.

15.3.

Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz
Meta autortiesībām, tad visu atbildību par šādu autortiesību aizskārumu vai pārkāpumu,
ieskaitot tiesāšanās izdevumus un advokātu atlīdzību, uzņemas un atlīdzina Konkursa
dalībnieks, kas iesniedza attiecīgo Metu.

15.4.

Ja Sarunu procedūras rezultātā Pasūtītājs un godalgotās vietas ieguvējs noslēdz
tehniskā atbalsta pakalpojumu līgumu, Meta autors bez atlīdzības nodod Pasūtītājam
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īpašuma tiesības un autora mantiskās tiesības uz godalgoto Metu pilnā apjomā bez
jebkādiem noteikumiem ar līguma noslēgšanas brīdi. Autora personiskās tiesības tiek
saglabātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Šajā
punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājs Meta grozījumus vai papildinājumus rakstveidā
saskaņo ar Meta autoru saskaņā ar šādiem nosacījumiem:
15.4.1.

Meta autoram nepienākas, un viņš nedrīkst prasīt atlīdzību par šādu saskaņojumu
sniegšanu.

15.4.2.

Meta autors nedrīkst nepamatoti un nebūtisku iemeslu dēļ atteikties sniegt Meta
grozījumu vai papildinājumu saskaņojumus.

15.4.3.

Meta autoram jāsniedz Meta grozījumu vai papildinājumu rakstveida saskaņojumi
pēc iespējas īsos termiņos, ievērojot saskaņojuma apmēru, bet ne vēlāk kā divu
nedēļu laikā pēc attiecīgā saskaņojuma pieprasījuma saņemšanas.
16.

FIZISKAS PERSONAS DATU APSTRĀDE

16.1.

Šīs sadaļas noteikumi nosaka fizisko personu datu apstrādes kārtību gadījumos, kad uz
iepirkumu ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula
Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un
šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
regula) (turpmāk – GDPR);

16.2.

Personas datu apstrādes pamatojums – iepirkuma procedūru īstenošana, iepirkuma
līguma noslēgšana un izpilde, GDPR 6. panta pirmās daļas b) un c) apakšpunkts.
Iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai
nodrošinātu iepirkuma norisi, pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu, iepirkuma līguma
noslēgšanu un izpildi, atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem
normatīvajiem aktiem;

16.3.

Pretendents nodrošina, ka visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no
visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā
arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem,
kontaktpersonām u.c.) datu apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkumā, gan līguma
izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, ir nodrošināts personas datu
apstrādes tiesiskais pamats normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

16.4.

Pretendents nodrošina visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no
visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā
arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem,
kontaktpersonām u.c.) datu apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā,
gan līguma izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, informēšanu par
paredzēto personas datu apstrādi;

16.5.

Personas datu apstrādes pārzinis un tā kontaktinformācija – Latvijas Universitāte, Reģ.
nr. 3391000218; Raiņa bulv. 19, Rīga, LV-1586, tālrunis: 67034444, elektroniskā pasta
adrese: lu@lu.lv.
17.

17.1.

PIELIKUMI

Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1.

pielikums:
Konkursa
projektēšanas
https://failiem.lv/u/p27qc4vej);

programma

(pieejama

lejupielādei:

2.

pielikums: Devīzes atšifrējuma forma;

3.

pielikums: Konkursa dalībnieka pieteikuma forma dalībai Konkursā;

4.

pielikums. Konkursa dalībnieka pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu veikšanā;

5.

pielikums: Konkursa dalībnieka apliecinājums par personāla piesaisti;

6.

pielikums: Prognozēto būvprojekta izstrādes un teritorijas plānošanas pakalpojumu
orientējošo izmaksu piedāvājuma forma;

7.

pielikums. Tabula “Konkursa_izejmateriāli” ar Konkursa grafiskās un tekstuālās
informācijas pielikumu mapēm un norādēm par to saturu (pieejami lejupielādei:
https://failiem.lv/u/p27qc4vej).
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2.pielikums
Latvijas Universitātes Metu konkursa nolikumam
ID NR. LU 2022/5
(VEIDNE)
META DEVĪZES ATŠIFRĒJUMS
Metu konkursam “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”,
ID NR. LU 2022/5

LATVIJAS UNIVERSITĀTE
Nr. 3391000218,
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586

Metu konkurss
“Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”
________________ ______ __________ ___________
/Vietas nosaukums/, /gads/. gada /datums/. /mēnesis/
Ar šo apliecinām, ka Metu piedāvājuma ar devīzi <devīze> autors ir:

/Konkursa dalībnieka nosaukums vai Personu apvienības dalībnieka (ja Konkursa dalībnieks ir
personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības
dalībnieks ir fiziska persona)/
/Reģistrācijas numurs vai personas kods/
/Adrese/

Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Paraksttiesīgās personas paraksts:
Vārds, uzvārds:
Ieņemamais amats:
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3.pielikums
Latvijas Universitātes Metu konkursa nolikumam
ID NR. LU 2022/5
(FORMA)
PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ
“Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”
ID NR. LU 2022/5
__________________/Devīze/
1. Konkursa dalībnieks:

Konkursa dalībnieka nosaukums:
Reģistrācijas numurs un datums:
Juridiskā adrese:
Pasta adrese:
Tālrunis:
E-pasta adrese:
piesakāmies piedalīties metu konkursā “Latvijas Universitātes Akadēmiskā
teritorijas plānojuma attīstība”, ID Nr. LU 2022/5, un ar šo apliecinām, ka:

ar šī
pietei
kuma
iesnie
gšanu
centra

1.1. piekrītam Metu konkursa nolikuma noteikumiem un garantē metu konkursa nolikuma
prasību izpildi;
1.2. Metu konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami;
1.3. garantējam, ka Meta izstrādē netiks izmantoti trešo personu autortiesību objekti. Ja
iesniegtajā Metā tiks izmantoti trešo personu autortiesību objekti, tiks noslēgta rakstveida
vienošanās ar trešajām personām par viņu darbu izmantošanu iesniegtajā Metā, kā arī
vienosies, ka visas autora mantiskās tiesības (izņemot Autortiesību likuma 15. panta, 1.
punkta, 11. daļas tiesības) uz šādiem darbiem bez ierobežojumiem tiks nodotas Latvijas
Universitātei un trešās personas necels mantiskas un cita veida prasības pret Latvijas
Universitāti par autortiesību pārkāpumiem. Pretējā gadījumā apņemamies segt visus
Pasūtītāja zaudējumus, kuri saistībā iespējamiem autora personisko un mantisko tiesību
pārkāpumiem varētu rasties;
1.4. ja saistībā ar iesniegto Metu pret Latvijas Universitāti trešās personas cels jebkādu
prasību par autortiesībām vai to pārkāpumiem, apņemamies bez papildu atlīdzības un
nekavējoties rīkoties, lai aizsargātu Latvijas Universitāti pret jebkādu šādu prasību;
1.5. parakstot šo pieteikumu, meta autors/autori bez atlīdzības nodod Latvijas Universitātei
visas autoru mantiskās tiesības uz godalgoto metu pilnā apmērā bez jebkādiem
noteikumiem ar brīdi, kad mets tiek iesniegts Pasūtītājam. Konkursa godalgoto vietu
ieguvēji apņemas neizmantot savas autoru personiskās tiesības tādā veidā, kas kavē vai
varētu kavēt projekta īstenošanu. Šis apliecinājums ir spēkā, ja mets konkursā tiks atzīts
par godalgotu.
1.6. izstrādājot Metu tiks ņemtas vērā Latvijas Republikas normatīvo aktu un standartu
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prasības, un Mets tiks izstrādāts atbilstoši Latvijas Republikas un Eiropas Savienības
tiesību aktiem un normatīviem;
1.7. visa Konkursā iesniegtā dokumentācijas un informācija ir patiesa un netiks likti šķēršļi tās
pārbaudei;
1.8. ja tiks pieškirtas līguma slēgšanas tiesības, līguma izpildi nodrošinās Metu konkursā
iesniegtie un norādītie speciālisti, kuri tika vērtēti atbilstoši nolikuma prasībām;
1.9. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks nodrošināta profesionālās civiltiesiskās
atbildības apdrošināšana konkrētā līguma izpildei, kas atbildīs Metu konkursa nolikumā
izvirzītajām prasībām;
1.10. ir informēts un apzinās, ka Pasūtītājs apstrādās pieteikumā un kvalifikācijas dokumentos
iekļautos personas datus tādā apjomā, kādā nepieciešams personas datu apstrādes mērķa
realizācijai – lai veiktu nepieciešamās darbības Metu konkursa nodrošināšanai;
1.11. visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu apvienības
biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja
tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) datu apstrādei,
kuru veiks Pasūtītājs gan Metu konkursā, gan līguma izpildē, ja ar Konkursa dalībnieku tiks
noslēgts Iepirkuma līgums, ir nodrošināts personas datu apstrādes tiesiskais pamats
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
2. Ar šo informējam, ka mēs:___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) mazā vai
vidējā uzņēmuma statusam3.
3. Sarunās ar Pasūtītāju mūs pārstāvēs, un gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt
iepirkuma līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, līgumu mūsu vārdā slēgs:
Konkursa dalībnieka nosaukums vai Personu
apvienības dalībnieka (ja Konkursa dalībnieks ir
personu apvienība) nosaukums vai vārds un
uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības
dalībnieks ir fiziska persona):
Reģistrācijas numurs:
Kontaktadrese rezultātu paziņošanai

4. Konta rekvizīti, uz kuru pārskaitīt:
- atlīdzību par dalību konkursa II kārtā, ja iesniegtais Mets atzīts par atbilstošu Nolikuma
prasībām,
- godalgu, ja iesniegtais Mets būs ieguvis godalgu,
Banka:
Konta Nr.:
SWIFT:
Konkursa dalībnieka parakst tiesīgās personas paraksts:
________________________________________________________________
(paraksta atšifrējums – vārds, uzvārds, ieņemamais amats)

3 *Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par metu konkursa rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā,
pasūtītājam paziņojumā par metu konkursa rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai metu konkursā piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi,
kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf
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/vietas nosaukums, gads, mēnesis, datums/
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4.pielikums
Latvijas Universitātes Metu konkursa nolikumam
ID NR. LU 2022/5
(VEIDNE)
PIEREDZE LĪDZVERTĪGU PAKALPOJUMU
VEIKŠANĀ APRAKSTA FORMĀ
Metu konkursā “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”
ID NR. LU 2022/5

____________________/DEVĪZE/

Nr.
p.k
1.

Veikto pakalpojumu apraksts

Objekta nosaukums
Projektētās ēkas būvapjoms (kv.m.)
Pieredze vismaz viena pēc nozīmes līdzīga
Meta vai būvprojekta (ne mazāk kā 7 000 m²
platībā) izstrādē;

2.

Objekta nosaukums
Projektētās ēkas būvapjoms (kv.m.)
Pieredze ainavu arhitektūrā un transporta
infrastruktūras izveides risinājumos vismaz
vienā Metā vai būvprojektā ar pilsētvides
attīstības
koncepciju
un
teritorijas
labiekārtojumu (ne mazāk kā 15 000 m²
platībā).

Piezīmes:
Ja Konkursa dalībnieks norādītājā projektā ir strādājis kā apakšuzņēmējs, tad jānorāda tas darbu apjoms
kuru veicis Konkursa dalībnieks.
Saraksts papildināms pēc nepieciešamības, ja Konkursa dalībnieks pieredzes apliecināšanai vēlas uzrādīt
papildus informāciju.

Paraksts: ___________________________________________________________________
(paraksta atšifrējums)
_____________________(datums)
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5.pielikums
Latvijas Universitātes Metu konkursa nolikumam
ID NR. LU 2022/5

(FORMA)
KONKURSA DALĪBNIEKA APLIECINĀJUMS PAR PERSONĀLA PIESAISTI
Metu konkursam “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”,
ID NR. LU 2022/5
____________________/DEVĪZE/

Ar šo apliecinām, ka
____________(dalībnieka nosaukums) rīcībā uz sarunu procedūras brīdi un līguma izpildē, ja
Konkursa dalībniekam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, būs Konkursā piedāvātie
speciālisti atbilstoši Nolikuma 9.4.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām.

Paraksts:

________________________________________________________________
(paraksta atšifrējums)

6.pielikums
Latvijas Universitātes Metu konkursa nolikumam
ID NR. LU 2022/5

(FORMA)
PROGNOZĒTO BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES UN TERITORIJAS PLĀNOŠANAS
PAKALPOJUMU ORIENTĒJOŠO IZMAKSU PIEDĀVĀJUMS
Metu konkursam “Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra teritorijas plānojuma attīstība”,
ID NR. LU 2022/5
____________________/DEVĪZE/

KOPĀ
EUR bez PVN

Nosaukums

Konkursa objekta „Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra
teritorijas plānojuma attīstība” Sporta mājas būvprojekta
minimālā sastāvā (MBP) izstrādes līgumcena atbilstoši /DEVĪZE/
autora iesniegtā Meta piedāvājumam
-

Piedāvātais MBP izstrādes termiņš __________

-

(______________)
noslēgšanas.

kalendārie

mēneši

pēc

līguma

Konkursa objekta „ Latvijas Universitātes Akadēmiskā centra
teritorijas plānojuma attīstība” teritorijas plānošanas
pakalpojumu – teritorijas attīstības vadlīniju vai lokālplānojuma
izstrādes – līgumcena atbilstoši /DEVĪZE/ autora iesniegtā Meta
piedāvājumam.
-

Piedāvātais teritorijas attīstības vadlīniju vai lokālplānojuma
izstrādes termiņš __________

-

(______________) kalendārie mēneši pēc līguma
noslēgšanas.
Kopā bez PVN:
PVN:
Kopā ar PVN:
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7 .pielikums
Latvijas Universitātes Metu konkursa nolikumam
ID NR. LU 2022/5
METU KONKURSA
„LU AKADĒMISKĀ CENTRA TERITORIJAS PLĀNOJUMA ATTĪSTĪBA”
IZEJMATERIĀLU SARAKSTS:
MAPE

APAKŠMAPE

MAPES SATURS

1
FOTO

1_1_AERO

Fotogrāfijas ar dronu

1_2_FOTO

Fotofiksācija

2
KARTOGRĀFISKAIS
MATERIĀLS

2_1_KARTES

3
TOPOGRĀFIJA
4
PLĀNOŠANAS
MATERIĀLI

FAILA
TIPS
.pdf
.jpg

NOSAUKUMS

SKAITS

1_1_0_marketi_aerofoto_skatu_punkti_konkursa_teritorijā
1_1_1 – 1_1_26

1
26

.pdf
.jpg

1_2_0_marketi_fotofiksacijas_skatu_punkti_konkursa_teritorijā
1_2_1 – 1_2_71

1
71

Kartes

.pdf

2_1_1_konkursa_teritorijas_atrasanas_vieta_Riga
2_1_2_konkursa_objekta_teritorijas_robeza
2_1_3_objektu_shēma_konkursa-izpētes_teritorijā

3

3_1_TOPOGRAFIJA

Topogrāfiskais plāns

.dwg
.pdf

3_1_1_topografija_ar_konkursa_objekta_robežu
3_1_2_topografija_ar_konkursa_izpētes_teritorijas_robežu

2
2

4_1_TORŅAKALNA_
DETĀLPLĀNOJUMS

Detālplānojums Rīgā
administratīvā centra Torņakalna
teritorijai

.pdf

6

4_2_PLĀNOŠANAS_
DOKUMENTI
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