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I DAĻA. KONKURSA PAMATNOSTĀDNES 
 

1. NODAĻA. KONKURSA 
PRIEKŠMETS  

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam1, kā arī tās 1. pielikuma 
noteikumiem Eiropas Parlaments ir nolēmis rīkot šo arhitektūras detalizēto skiču konkursu par Paul-
Henri Spaak ēkas atjaunošanu Briselē. 
Eiropas Parlaments. 
Kopš 1979. gada Eiropas Parlaments ir iestāde, kas nodrošina visu Eiropas Savienības iedzīvotāju 
demokrātisko pārstāvību. 
Lai pildītu savus pienākumus vēlētāju uzticētajā amatā, 751 Eiropas Parlamenta deputātam, kas 
ievēlēts tiešās vispārējās vēlēšanās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs, tiek piešķirtas likumdošanas un 
budžeta pilnvaras. 
Eiropas Parlamenta centrālajā ēkā Briselē — Paul-Henri Spaak ēkā — atrodas ne tikai sēžu zāle, kurā 
notiek deputātu plenārsesijas, bet arī telpas Parlamenta komiteju sanāksmēm un preses konferencēm, 
kā arī apmeklētāju uzņemšanai. 
 

2. NODAĻA. REDZĒJUMS  
Eiropas Parlamentam ir centrālā nozīme Eiropas demokrātijas veidošanā un līdz ar to būtiska vieta 
kontinenta mūslaiku vēsturē. Tā ēkas ir svarīgs mantojums ne tikai Eiropas likumdevējiem, bet arī 
pilsoņiem, jo nodrošina nozīmīgu publisku telpu dialogam un Eiropas demokrātijai un tās vērtībām, kā 
arī ieņem centrālo vietu mūsu kopējā Eiropas demokrātiskā mantojuma godināšanas un atceres 
pasākumos. Šīs ēkas būtu jāsaglabā un jāpilnveido kā mūsu jaunāko laiku vēstures spēcīgs simbols. 

 
Eiropas projekta gaitā ir notikušas vairākas paplašināšanās, un pašlaik Savienību veido 28 dalībvalstis. 
Ar tieši ievēlētu deputātu starpniecību Eiropas Parlaments pārstāv vairāk nekā 500 miljonus Eiropas 
pilsoņu. Atbilstīgi vēsturisko notikumu gaitai iestāde ir paplašinājusi savas ēkas un pielāgojusi tās 
Parlamenta kā pilntiesīga likumdevēja pilnvaru attīstībai, nodrošinot optimālus darba apstākļus 
Parlamenta deputātiem. Paplašinoties Parlamenta kompetencēm, kļuva nepieciešams stiprināt saiknes 
ar pilsoņiem un palīdzēt viņiem labāk izprast Eiropas projektu. 
 

 deputātu Parlaments IR pilsoņu Parlaments —  

tas ir atvērts pilsoņiem, mijiedarbojas ar tiem un ļauj gūt unikālu pieredzi. Mijiedarbība ar 
pilsoņiem pilnveidojas: sākotnēji viņi ir garāmgājēji, pēc tam — apmeklētāji, bet vēlāk kļūst par 
dalībniekiem un vienu no likumdevējiem. Pilsoņu daudzveidības un viņu vērtību pieņemšana 
sekmē viņu piederību Eiropas projektam,  

 Eiropas Parlaments vēlas rādīt piemēru ar savu visaptverošo pieeju videi —  

plānotā ēka iekļausies pilsētas, dabas un sabiedriskās dzīves vidē un savienosies ar to.  
Eiropas Parlaments vēlas tikt uztverts kā ilgtspējīgs, ilgtspēju nosakot attiecībā uz 
izmantojamību, uzturamību, elastīgumu un pielāgojamību. Elastīgums būtu jāapsver attiecībā 
uz telpu, laiku un paņēmieniem. 
Ēkā un tās pilnveides procesā būs jāiekļauj labākās prakses attiecībā uz ilgtspēju un stabilitāti, 
līdzsvarojot vienkāršību un pārdomātu tehnoloģiju (jo īpaši bioklimatisma un aprites 
ekonomikas jomā). 

                                                           
1 Šajā dokumentā dēvēta arī par Finanšu regulu. 
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Atjaunošanas projekts tiecas radīt labvēlīgu ietekmi uz vidi. Eiropas Parlaments ir paudis savus 
mērķus vides jomā Vides paraugrakstura hartā, kas ir pievienota 1. pielikumā. 
 

3. NODAĻA. MĒRĶIS  
Konkursa mērķis ir izvēlēties divas koncepcijas (izsmeļošāka informācija par to atrodama V daļas 
1. nodaļā), kas tiks iesniegtas Prezidijam, lai tas izvēlētos to koncepciju, kuru pēc tam detalizēti 
izstrādās neatkarīgs attiecīgās koncepcijas autora dizaina un būvniecības nodrošinātājs. 
Ar šādu koncepciju konkursā galvenokārt ir plānots noteikt:  

 ārējo lielumu un atvērto iekštelpu lielumu, 

 mijiedarbi, jo īpaši ar vidi, iekštelpu/ārtelpu mijiedarbi caur ēkas norobežojošo konstrukciju, 
funkciju mijiedarbi, mijiedarbi starp dažādiem lietotājiem un ēku, 

 ārējo un iekšējo vidi ar šo elementu starpniecību, 

 Eiropas Parlamenta mērķu attīstības potenciālu, izmantojot arhitektonisko un tehnisko 
koncepciju, kas pēc tam tiks veidota dizaina un būvniecības laikā. 

Koncepcijas tiks vērtētas, pamatojoties uz šiem aspektiem. Ja piedāvātās koncepcijas tomēr ietvertu 
norādes uz materiāliem, tekstūrām vai krāsām, šāda informācija būtu jāsniedz tikai informatīvā nolūkā. 
Ja izstrādājamais projekts ietvers šāda veida informāciju, tā tiks nodota dizaina un būvniecības 
nodrošinātājam, kurš novērtēs to iekļaušanu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta ambīcijas un mērķus. 
Eiropas Parlaments ir koncepcijas garants attiecībā pret dizaina un būvniecības nodrošinātāju. Šajā 
nolūkā tas plāno aicināt izvēlēto koncepcijas autoru palīdzēt visos projekta izstrādes posmos. 
Kā aizsardzības pasākumu Eiropas Parlaments tomēr saglabā tiesības izlemt to, vai projekts tiks 
īstenots, kā arī to, vai sākt palīdzības uzdevumus. 
 

4. NODAĻA. VISPĀRĪGA 
INFORMĀCIJA  

Paul-Henri Spaak ēka ir daļa no kompleksa, ko veido desmit ēkas ar kopējo platību 665 000 m². Ēkas 
grīdu kopējā pašreizējā platība ir aptuveni 84 000 m²(2), un to varētu palielināt atbilstoši esošajiem 
pilsētvides apstākļiem. Tajā atrodas Eiropas Parlamenta sēžu zāle Briselē, kurā ir paredzēta vieta 
751 deputātam no visām ES dalībvalstīm.  
Eiropas Parlaments kā daudzkultūru un daudzvalodu asambleja, kurā pašlaik notiek darbs un 
nodrošināta tulkošana vismaz 24 valodās, praksē īsteno Eiropas Savienības saukli “vienoti 
daudzveidībā”. 
Ēka atrodas divu pēc formas un funkcijām atšķirīgu pilsētas zonu pārejas punktā un blakus nozīmīgam 
Briseles parkam — Leopolda parkam —, kurā atrodas dažādas kultūras un zinātnes iestādes. 
  
 
 

5. NODAĻA. FUNKCIJAS 
Plānotajā ēkā jābūt šādām telpām: 

 sēžu zālei, kurā jāspēj uzņemt visus EP deputātus, kā arī apmeklētājus, 

 Parlamenta komiteju un trialoga3 telpām, 

 pilsoņiem paredzētai uzņemšanas, tikšanās un mācību telpai, 

                                                           
2 Izmantojamā platība: aptuveni 39 000 m². 

3 Trialoga sanāksmes ir likumdošanas saskaņošanas sanāksmes, kurās tiekas Komisijas, Padomes un Parlamenta pārstāvji. 
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 protokola telpām, 

 plašsaziņas līdzekļiem paredzētām telpām, 

 kultūras pasākumu telpām, 

 sabiedriskām/atpūtas telpām, 

 telpām, kas nodrošina atbalstu visu Eiropas Parlamenta darbību veikšanai (kopsavilkums 
2. pielikumā). 

Lai varētu nodrošināt dažādību iesniedzamajos projektos, dažas no vispārējās programmas funkcijām 
tiek paredzētas kā iespēja, bet attiecībā uz citām funkcijām tiek norādīta gan minimālā, gan ideālā 
kapacitāte. Informācija par šiem elementiem tiek sniegta iepriekš minētajā pielikumā. 
Funkciju plānošanā ir jānodrošina plaša izmantojamība, dabiska redzamība, pēc iespējas samazinot 
norāžu nepieciešamību, un jāveido skaidri pārvietošanās ceļi, jo īpaši lietotāju ērtībai un protokola, 
plašsaziņas līdzekļu pārstāvju, apmeklētāju un loģistikas vajadzībām.  
Turklāt apmeklētājiem jābūt iespējai izmantot tādus pārvietošanās ceļus, kas ļaus gūt unikālu pieredzi. 
Ēkas elastīgumam īstermiņā jāļauj vairākos veidos izmantot telpas, savukārt ilgtermiņā — ērti mainīt 
to funkciju. 
  

6. NODAĻA. ATJAUNOŠANA  
Lai gan kvartālā, kurā atrodas ES iestādes, ir veiktas vairākas nojaukšanas/rekonstrukcijas darbības, ar 
vidi saistītā pieeja, kuras pamatā ir aprites cikla izvērtējums un Galvaspilsētas Briseles reģiona mērķi 
attiecībā uz aprites ekonomikas attīstību, liek tādā pašā mērā rekonstrukcijas vietā apsvērt renovāciju.  
 
Ēkas vispārējā stāvokļa dēļ jebkurā gadījumā ir jāveic vērienīga renovācija. 
Atjaunošanas jēdziens pieļauj abiem būvniecības procesiem atvērtu pieeju4. 
 
 

  

                                                           
4 Skatīt arī IV.3.1. pantu.  
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II DAĻA. PROCEDŪRA 

1. NODAĻA. VISPĀRĪGA 
INFORMĀCIJA  

 Ī SS  PR OCED ŪR A S A P RA KSTS  

Pašreizējā procedūra ir konkurss divos posmos, proti: 

 kandidātu atlases posms, 

 skiču konkursa posms. 

Pirmā posma laikā Eiropas Parlaments apkopos iesniegtos pieteikumus un veiks kandidātu sākotnējo 
atlasi atbilstoši objektīviem kritērijiem, kas ļauj novērtēt kandidātu saimnieciskās un profesionālās 
spējas attiecībā uz konkursa priekšmetu. 
Pēc šā posma atlasītie kandidāti, turpmāk dēvēti arī par pretendentiem, tiks aicināti piedalīties skiču 
konkursa posmā, kurā viņiem būs jāiesniedz savas skices žūrijai, kas tās izskatīs un veiks novērtēšanu, 
klasifikāciju un uzvarētāja izvēli. 
Plašāka informācija par precīzu katra posma norisi ir sniegta turpmāk šajā nolikumā. 
 

 DALĪBAS NOSACĪJUMI  

Neskarot šā nolikuma II daļas 2. nodaļas noteikumu piemērošanu, ar vienādiem nosacījumiem 
konkursā var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona vai sabiedriska struktūra no: 

 ES dalībvalsts, 

 trešās valsts, kas ar ES ir noslēgusi īpašu nolīgumu publiskā iepirkuma jomā, 

 trešās valsts, kas ir ratificējusi PTO Nolīgumu par valsts iepirkumu. 

Svarīgs paziņojums kandidātiem no Apvienotās Karalistes 
 
Apvienotajā Karalistē reģistrētiem ekonomikas dalībniekiem ir atļauts pieteikties šim konkursam un 
gadījumā, ja tie ir izturējuši atlases procedūru, iesniegt skici. 
 
Ja Apvienotā Karaliste izstātos no Eiropas Savienības, uzņēmējiem, kas reģistrēti Apvienotajā Karalistē, 
sākot ar oficiālo izstāšanās datumu, tiktu piemēroti noteikumi par piekļuvi publiskajam iepirkumam un 
konkursu procedūrām, kas piemērojami ekonomikas dalībniekiem, kuri veic uzņēmējdarbību trešā 
valstī, ja vien Apvienotā Karaliste un Eiropas Savienība sarunu gaitā nav vienojušās citādi. 
 
Ja tiesību normās, par kurām sarunu gaitā panākta vienošanās un kuras ir piemērojamas pēc 
Apvienotās Karalistes izstāšanās, šādas tiesības piedalīties nebūtu paredzētas, Eiropas Parlamentam 
būs jāizslēdz no procedūras dalībnieki, kuri veic uzņēmējdarbību Apvienotajā Karalistē. Šī izslēgšana 
varētu notikt jebkurā procedūras posmā pirms dienas, kurā tiek noteikts konkursa uzvarētājs. 

 EKONOMIKAS DALĪBNIEKU 
GRUPAS  

Šajā konkursā drīkst piedalīties ekonomikas dalībnieku grupas. 
Eiropas Parlaments var pieņemt dažādas grupu juridiskās formas, ja vien tās vienmēr nodrošina grupas 
dalībnieku solidāru atbildību pret Eiropas Parlamentu. 
Ja pieteikumu iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, grupas juridiskajam pārstāvim obligāti ir jābūt 
arhitektam. 
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Piemērojot Beļģijas 1939. gada 20. februāra likuma 6. panta noteikumus, saskaņā ar kuriem “arhitekta 
profesionālo pienākumu pildīšana nav saderīga ar sabiedrisku vai privātu darbu uzņēmēja 
pienākumiem”, sabiedrisko darbu uzņēmēji, kuri būs daļa no ekonomiskās grupas, kas piedalās šajā 
konkursā, tiks izslēgti no dalības visās publiskā iepirkuma procedūrās, kas attiecas uz darbiem saistībā 
ar Paul-Henri Spaak ēkas atjaunošanas projektu Briselē. 
 

 CENA  

Katrs pretendents, kurš būs piedalījies konkursa otrajā posmā un netiks izvēlēts kā uzvarētājs, taču būs 
iesniedzis pietiekami kvalitatīvu skici, kas atzīta par atbilstošu konkursa nolikuma noteikumiem, pēc 
rēķina iesniegšanas saņems atlīdzību 50 000 EUR apmērā (bez PVN), kas būs uzskatāma par galīgo 
norēķinu. 
Ja pretendents iesniedz skici par katru būvniecības procesu, renovāciju un rekonstrukciju (sk. 
IV.1. nodaļu), un skices ir pietiekami kvalitatīvas un atzītas par iesniegtām atbilstoši konkursa nolikuma 
noteikumiem, viņš saņems atlīdzību 75 000 EUR apmērā (bez PVN), kas būs uzskatāma par galīgo 
norēķinu. 
Konkursa uzvarētājs tādā pašā veidā pēc rēķina iesniegšanas saņems 150 000 EUR (bez PVN) lielu 
atlīdzību, kas būs uzskatāma par galīgo norēķinu. 
Iepriekš minētās cenas nesummējas. 
 

 SAISTĪBAS, KAS IZRIET NO 
DALĪBAS KONKURSĀ   

Dalība šajā konkursā nozīmē, ka kandidāts pieņem nosacījumus, kas paredzēti šādos dokumentos: 

 paziņojums par konkursu, 

 šis nolikums un tā pielikumi. 

Izdevumus, kas rodas saistībā ar dalību šajā konkursā, sedz paši kandidāti, un tos neatlīdzina. 
 
Iesniegtā pieteikuma izskatīšana paredz personas datu (piemēram, vārda, uzvārda, adreses, CV) 
reģistrēšanu un apstrādi.  
Šos datus apstrādā saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz 
personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (sk. arī 
II.1.9. pantu). 
 
Piedaloties konkursā, kandidāti uzņemas ekskluzīvu atbildību par prasībām, kas tiek iesniegtas 
attiecībā uz konkursa saistībā veiktām darbībām. Pretendenti uzņemas pildīt pienākumus, kas noteikti 
129. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulā (EK, Euratom) 2018/1046 par 
finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam. 

 KONFIDENCIALITĀTE  

Pretendenti apņemas nevienam neizpaust nekādu informāciju (administratīvu, budžeta, tehnisku, 
organizatorisku, darbības u. c. informāciju) un nenodot tālāk nekādus saistībā ar konkursu saņemtus 
dokumentus, ievērojot visas informācijas un dokumentu konfidencialitāti. 
Jebkāda šeit minētā konfidencialitātes noteikuma pārkāpuma konstatēšanas gadījumā pārkāpumu 
izdarījušā pretendenta pieteikums jebkurā procedūras posmā var tikt tūlītēji noraidīts. 
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 AUTORTIESĪBAS  

Pretendentiem būs jāapliecina Eiropas Parlamentam: 
i) to autoru identitāte, kuri ar savu radošo izvēli ir piedalījušies iesniegto skiču, maketu, plānu un 
projektu izstrādē; 
ii) tas, ka šie autori, kurus pretendenti ir pienācīgi informējuši par konkursa nosacījumiem, ir rakstiski 
nodevuši savas ekonomiskās autortiesības pretendentam un, ievērojot konkursa nolikumā paredzētos 
ierobežojumus, atteikušies no savām personiskajām tiesībām uz šīm skicēm un projektiem. 
 
Šāds apliecinājums, ko paraksta pretendentu juridiskais pārstāvis, tiks sniegts saistību uzņemšanās 
aktā, kas iesniegts kopā ar skici. Minētā apliecinājuma mērķis ir noteikt pretendenta atbildību par 
radošo darbinieku ekonomisko tiesību ieguvi un to, ka viņi ierobežotajā apmērā atsakās no savām 
personiskajām tiesībām. 
 
Dokumenti, skices, maketi, tostarp to dzimtajā formātā, plāni un citi atbalsta materiāli, kas iesniegti 
saistībā ar konkursu, paliek Eiropas Parlamenta īpašumā. 
 
Pretendenti apņemas saskaņā ar šajā pantā izklāstītajiem nosacījumiem nodot Eiropas Parlamentam 
visas izmantošanas tiesības attiecībā uz skicēm, maketiem, plāniem un citiem darbiem, kas iesniegti 
saistībā ar konkursu. Nodotās izmantošanas tiesības tiks īstenotas ar konkursu saistītās informācijas un 
saziņas procesā un projekta iespējamajā īstenošanā. Šīs tiesības tiek nodotas izmantošanai Eiropas 
Savienības teritorijā un, reproducējot un veicot saziņu internetā vai izmantojot citus starptautiska 
mēroga saziņas līdzekļus, visā pasaulē. Šādas izmantošanas tiesības jo īpaši ietver: 

a. reproducēšanas un publicēšanas tiesības jebkādā formātā un, izmantojot jebkādus materiālus, 
ko izvēlējies Eiropas Parlaments, tostarp jo īpaši papīru un elektroniskā veidā redzamo attēlu;  

b. izplatīšanas tiesības attiecībā uz materiāliem, kuros reproducēti radītie darbi; 
c. tiesības veikt visa veida izmaiņas, jo īpaši izmantošanai Eiropas Parlamenta saziņas vai Paul-Henri 

Spaak ēkas atjaunošanas vai rekonstrukcijas nolūkos; 
d. tiesības uz izziņošanu sabiedrībai, izmantojot jebkādus saziņas veidus, jo īpaši vadu vai bezvadu 

līdzekļus, satelītus, kabeļus, internetu, un rīkojot izstādes. 
Iepriekš minēto tiesību nodošana notiek saistībā ar dalību konkursa otrajā posmā un apmaiņā pret 
konkursa nolikuma II.1.4. pantā noteiktās cenas samaksu pretendentiem. Pretendentiem samaksātajā 
cenā ir iekļautas Eiropas Parlamenta tiesības atkārtoti izmantot šo pretendentu konkursā piedāvātos 
daļējos risinājumus. Eiropas Parlamentam nodotās izmantošanas tiesības, kas definētas šā panta 
ceturtajā daļā, nedod pamatu papildu maksājuma veikšanai vai kompensācijas izmaksai papildus 
minētajai cenai. 
 
Eiropas Parlaments apņemas izmantot projektā iekļautos materiālus un darbus, katru reizi pēc iespējas 
saskaņā ar vispārpieņemtu praksi norādot pretendentu un darbu autoru vārdus vai nosaukumus. 
 
Eiropas Parlaments arī iegūst projektu pirmpublikācijas tiesības un tiesības pirmo reizi izstādīt skices, 
maketus, plānus un citus materiālus, ko pretendenti iesnieguši saistībā ar konkursu. Tādējādi autori 
atsakās no tiesībām lemt par to, kad, kur un kādos apstākļos viņu radītie darbi tiek pirmo reizi nodoti 
atklātībai. 
 
Apmaiņā pret cenu samaksu pretendentiem, kuri ir iesnieguši atbilstīgu skici, Eiropas Parlaments iegūst 
tiesības īstenot vai neīstenot izraudzīto projektu, to pielāgot un papildināt atkarībā no tā, kas ir 
paredzēts attiecībā uz detalizētu projekta koncepciju un īstenošanu. Izraudzītā projekta autors atsakās 
no tiesībām izdarīt izmaiņas vispārīgās koncepcijas skicēs un citos elementos un atsakās no integritātes 
tiesībām attiecībā uz lēmumiem, kas pieņemti detalizētas koncepcijas izstrādes posmā un Paul-Henri 
Spaak ēkas atjaunošanas projekta galīgajā īstenošanā. 
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Piedaloties konkursā, pretendenti gadījumā, ja viņu projekts tiek izvēlēts īstenošanai, atļauj reproducēt 
atjaunotās Paul-Henri Spaak ēkas attēlu un tās skici pilnīgā vai daļējā īstenošanas stadijā visos 
informācijas nesējos un publiskot to jebkādā veidā un formātā, un atsakās no iespējas atsaukties uz 
savām autortiesībām, lai pret to iebilstu. Šo atļauju drīkst izmantot Eiropas Parlamenta, citu Eiropas 
iestāžu un Beļģijas federālo, reģionālo un vietējo iestāžu labā. Šajā daļā minēto tiesību nodošana un 
tajā paredzētā daļējā atteikšanās tiks atlīdzināta, Eiropas Parlamentam veicot maksājumu 100 000 EUR 
apmērā (bez PVN), kas būs uzskatāms par galīgo norēķinu. Eiropas Parlaments apņemas pēc iespējas 
saskaņā ar vispārpieņemtu praksi norādīt pretendentu un darbu autoru vārdus vai nosaukumus. 
 
  

 PUBLICITĀTE  

Jebkādas atsauces uz šo konkursu, jo īpaši reklāmās, profesionālajās atsauksmēs vai kandidātu 
publikācijās, ir aizliegtas, izņemot gadījumus, kad Eiropas Parlaments ir iepriekš sniedzis rakstisku 
atļauju. 
 

 PERSONAS DATI  

Iesniegto pieteikumu izskatīšana paredz personas datu (piemēram, vārda, uzvārda, adreses, CV) 
reģistrēšanu un apstrādi.  
Eiropas Parlaments kā par konkursa rīkošanu atbildīgā iestāde nodrošina, ka kandidātu personas dati 
tiek apstrādāti, pilnībā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku 
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu 
datu brīvu apriti, jo īpaši attiecībā uz to konfidencialitāti un drošību. 
Personas datus apstrādā vienīgi Infrastruktūras un loģistikas ģenerāldirektorāta D direktorāta 
“Nekustamā īpašuma projekti” norīkoti darbinieki, un to veic tikai saistībā ar konkursu.  
Pretendenti pēc pieprasījuma var saņemt savu personas datu paziņojumus un labot jebkādus 
neprecīzus vai nepilnīgus personas datus.  
Ar jebkādiem jautājumiem par personas datu apstrādi kandidāts var vērsties D direktorātā “Nekustamā 
īpašuma projekti”.  
Taču dati, ko paziņojuši paši kandidāti, un iespējamie labojumi, kas pieprasīti pēc pieteikumu 
iesniegšanas beigu termiņa, netiks ņemti vērā pieteikumu izvērtēšanā.  
Saistībā ar savu personas datu apstrādi visi kandidāti jebkurā laikā ir tiesīgi vērsties pie Eiropas Datu 
aizsardzības uzraudzītāja. 
 

 VALODU LIETOJUMS 

Valodu lietojums procedūrā 
Dalībnieki tiek aicināti pievērst uzmanību šādiem elementiem: 

 Konkursa nolikums ir pieejams visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Tomēr, ja rodas 
šaubas par tulkojumiem, autentisks ir tikai teksts franču valodā. 

 oficiālie apliecinošie dokumenti saistībā ar izslēgšanas un atlases kritērijiem, t. i., dokumenti, ko 
izsniegušas valsts iestādes, valsts arodasociācijas vai līdzīgas struktūras, ja vien tie ir sagatavoti 
kādā no ES oficiālajām valodām, nav jātulko; 

 veidlapas pieteikuma dokumentu sagatavošanai ir pieejamas tikai franču un angļu valodā; 
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 pieteikumu novērtēšana tiks veikta, izmantojot kandidātu iesniegto dokumentu versijas franču vai 
angļu valodā vai attiecīgā gadījumā tulkojumus angļu vai franču valodā, ko nodrošina Eiropas 
Parlamenta Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts. 

Kandidāti, kuri dokumentus iesniedz valodā, kas nav franču vai angļu valoda, piekrīt, ka viņu 
pieteikumi tiek novērtēti, izmantojot minētos tulkojumus, un atsakās apstrīdēt rakstisku vai 
mutisku tulkojumu, ko viņi uzskata par nepareizu; 

 paši skiču konkursa atsauces dokumenti ir pieejami tikai franču un angļu valodā; 

 dokumentiem, ko pretendenti iesniedz skiču konkursam, ir jābūt vienīgi franču vai angļu valodā; 

 Briseles vietējie tiesību akti ir tikai franču un nīderlandiešu valodā. 

Šā iemesla dēļ vairākiem tās grupas locekļiem, kas kandidāta atlases gadījumā būs atbildīga par 
skices realizāciju, ir būtiski nepieciešamas ļoti labas franču un/vai angļu valodas zināšanas.  
 
 
 
 
Valodu lietojums gadījumā, ja pēc konkursa tiek noslēgts līgums 
Gadījumā, ja Eiropas Parlaments nolemj slēgt līgumu ar izvēlētā projekta autoru, darba valodas 
līgumsaistību izpildes nolūkā ir franču un angļu valoda.   
  

 PROVIZORISKAIS KONKURSA 
GRAFIKS 

Provizorisks grafiks ir iekļauts 3. pielikumā. 
 

 PROCEDŪRAS DOKUMENTI  

Dokumenti, kas kandidātiem ļauj iesniegt savu pieteikumu konkursa pirmajam posmam, tostarp 
veidlapas, ir brīvi un bez maksas pieejami lejupielādei tīmekļa vietnē 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Dokumenti ir pieejami rediģējamā un nerediģējamā formātā. 
Dokumenti rediģējamā formātā ir pieejami tikai, lai atvieglotu pieteikuma sagatavošanu. 
Kandidātiem ir atļauts tikai aizpildīt dokumentus attiecīgajās vietās, nekādā veidā nemainot jau 
esošo tekstu. 
Gadījumā, ja starp rediģējamajiem un nerediģējamajiem dokumentiem pastāv nesakritības, derīgi ir 
tikai nerediģējamie dokumenti. 
Pēc pirmā posma atlasītajiem kandidātiem, kuriem tiks atļauts iesniegt projektus, Eiropas Parlaments 
savlaicīgi tieši nosūtīs dokumentus. 
 

 IZDEVUMI 

Izdevumus, kas rodas saistībā ar dalību šajā konkursā, sedz paši kandidāti, un tos neatlīdzina. 
 

  

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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2. NODAĻA. SAZIŅA 
PROCEDŪRAS LAIKĀ   

Saziņa starp Eiropas Parlamentu un kandidātiem vai starp kandidātiem un žūriju ir stingri aizliegta visas 
procedūras laikā, izņemot turpmāk minētos gadījumus. Pretējā gadījumā kandidāts var tikt izslēgts no 
piedalīšanās konkursā. 
 

 ATLASES POSMA LAIKĀ  

A. Saziņa pēc kandidātu iniciatīvas 
Kandidātiem, kuri vēlas saņemt papildu informāciju par pašu procedūru vai par procedūras 
dokumentiem, jautājumi ir jāiesniedz rakstiski līdz 11.12.2019., nosūtot tos uz šādu e-pasta adresi: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
Procedūras atsauces Nr.: KONKURSS Nr. 06D40/2019/M052 

Eiropas Parlaments neatbild uz mutiskiem jautājumiem, pēc noteiktā termiņa iesniegtiem 
jautājumiem, kā arī uz nepareizi formulētiem vai adresētiem jautājumiem.  
Saņemtie jautājumi un attiecīgās atbildes tiks publiskotas visiem kandidātiem pieejamā tīmekļa vietnē 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm ne vēlāk kā 17.12.2019. 
 
B. Saziņa pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas 
Eiropas Parlaments, ja tā dienesti konstatē kļūdu, neprecizitāti, izlaidumu vai jebkādas citas būtiskas 
nepilnības procedūras dokumentu sagatavošanā, pēc savas iniciatīvas par to var informēt 
pretendentus, izmantojot šādu tīmekļa vietni: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Tāpēc kandidāti tiek aicināti atlases posma laikā regulāri apmeklēt minēto vietni. 
 

 SKIČU KONKURSA POSMA 
LAIKĀ  

A. Saziņa pēc pretendentu iniciatīvas 
Eiropas Parlaments pēc pretendentu rakstiska pieprasījuma var sniegt papildu informāciju vienīgi 
nolūkā paskaidrot konkursa būtību, noteikumus uzaicinājumam piedalīties konkursā un citus 
dokumentus saistībā ar skiču konkursa posmu. 
Pieprasījumi ir jānosūta e-pastā tikai uz šādu adresi: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Pieprasījumos ir jāiekļauj šāda norāde “KONKURSS NR. 06D40/2019/M052”. 
Jautājumu iesniegšanas beigu termiņš pretendentiem tiks paziņots līdz ar uzaicinājumu piedalīties 
konkursā. 
Uz jautājumiem, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, kā arī uz nepareizi formulētiem vai adresētiem 
jautājumiem atbildes netiks sniegtas. 
Jautājumi un atbildes tiks apkopoti dokumentā, kas visiem pretendentiem tiks nosūtīts uz e-pastu ne 
vēlāk kā datumā, ko paziņos kopā ar uzaicinājumu piedalīties konkursā. 
 
B. Saziņa pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas 
Eiropas Parlaments, ja tā dienesti konstatē kļūdu, neprecizitāti, izlaidumu vai jebkādas citas būtiskas 
nepilnības uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus, konkursa nolikuma vai jebkāda cita dokumenta, kas 
nepieciešams skiču iesniegšanai, sagatavošanā, pēc savas iniciatīvas par to var informēt pretendentus 
tajā pašā datumā un stingri identiskos apstākļos. Šī informācija tiks paziņota tikai e-pastā. 

 

https://etendering.ted.europa.eu/
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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C. Saziņa objekta fakultatīvā apmeklējuma laikā 
Objekta fakultatīvā apmeklējuma laikā pretendenti drīkst uzdot tikai vispārīgus jautājumus, kas nav 
saistīti ar konkursa procedūras un/vai tehniskajiem aspektiem. 
Ja pēc objekta fakultatīvā apmeklējuma pretendenti vēlas uzdot konkrētākus jautājumus, viņi var to 
darīt atbilstoši A punktā minētajiem noteikumiem.  
 
D. Saziņa ar žūriju 
Jebkāda saziņa starp pretendentiem un žūrijas locekļiem, tostarp nolūkā paskaidrot konkursa būtību, 
šā nolikuma noteikumus, uzaicinājuma piedalīties konkursā noteikumus vai jebkādu citu procedūras 
dokumentu, ir aizliegta.  
 
E. Saziņa starp pretendentiem 
Jebkāda saziņa starp pretendentiem, izņemot saskarsmi fakultatīvo apmeklējumu laikā, konkursa 
saistībā ir aizliegta. 
 

3. NODAĻA. ŽŪRIJA  

 ŽŪRIJAS SASTĀVS  

Žūrijā ir 11 pilntiesīgi locekļi: 

 divi Eiropas Parlamenta priekšsēdētāji vietnieki, 

 divi Galvaspilsētas Briseles reģiona pārstāvji, 

 viens Eiropas Parlamenta administrācijas arhitekts, 

 četri Eiropas Parlamenta ārējie arhitekti, 

 viens Eiropas Parlamenta ārējais pilsētplānotājs, 

 viens speciālists vides jautājumos; 

un aizstājēji. 

 SKIČU IEPRIEKŠĒJA PĀRBAUDE  

Žūrijas sekretariāts pirms projektu iesniegšanas žūrijai pārbauda to atbilstību konkursa nolikumam un 
saskanību ar pamata un programmas datiem, kā arī ar jebkādu citu pretendentiem sniegtu 
dokumentāciju: 

 administratīvā aspektā attiecībā uz iesniegšanu noteiktajā termiņā, prasīto dokumentu 
iesniegšanu un integritāti, kā arī anonimitāti, 

 ar projektu saistīto tehnisko prasību aspektā, kas izklāstītas šajā konkursa nolikumā un tā 
pielikumos.  

Žūrijas sekretariāta ziņojumā tiks arī minētas dizaina, reģistrācijas vai aprēķinu kļūdas, kas varētu 
ietekmēt pretendentu iesniegtos dokumentus. 
Žūrijas sekretariāts veic konfidenciālu skiču analīzi. Iepriekšējās pārbaudes ziņojumā netiek minēts 
pretendentu vārds un uzvārds / nosaukums un skices tiek apzīmētas vienīgi ar IV.2.3. pantā paredzēto 
identifikācijas kodu. 
Iepriekšējās pārbaudes ziņojumu žūrijai iesniedz pirms tai uzticēto novērtēšanas darbību sākuma. 
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 ŽŪRIJAS DARBA NORISE  

Žūrija izskata iepriekšējās pārbaudes ziņojumu, nosaka, vai skices atbilst konkursa nolikumam, un 
sagatavo atbilstības ziņojumu par katru skici. 
Žūrija novērtē skices, pamatojoties uz pretendenta iesniegtajiem dokumentiem, neņemot vērā 
aploksni, kas ietver skices identifikācijas kodu. 
Žūrija no procedūras izslēdz visus projektus, kuru autors nav ievērojis nolikuma, programmas un citu 
konkursa elementu būtiskos nosacījumus. Tā izslēdz arī projektus, kuri ir acīmredzami plaģiāti vai kuros 
ieguldītais darbs ir uzskatāms par nepietiekamu. Šādā gadījumā attiecīgo projektu autoriem netiek 
izmaksāta nekāda atlīdzība. 
Noteiktais kvorums žūrijas darbību laikā ir septiņi locekļi, no kuriem vismaz viena trešā daļa ir arhitekti. 
Žūrija nošķir skices, kurās piedāvāta renovācija, no skicēm, kurās piedāvāta nojaukšana/rekonstrukcija, 
saskaņā ar IV.3.1. pantā definētajiem kritērijiem. 
Žūrija novērtē skices saskaņā ar IV.3.2. pantā definētajiem kritērijiem.  
Žūrija veic skiču klasifikāciju un izvēlas labāko projektu.  
Žūrija pieņem galīgu lēmumu par skiču klasifikāciju, kas tiek identificētas tikai ar IV.2.3. pantā minēto 
identifikācijas kodu. Tiklīdz žūrijas locekļi ir pieņēmuši un parakstījuši galīgo lēmumu, Eiropas 
Parlaments to oficiāli reģistrē. 
Žūrija sagatavo ziņojumu, kurā: 

 sniegts pretendentu saraksts pēc to koda un gūto rezultātu secībā, norādot izmantoto 
procedūru, 

 norādīti uzvarētāja iesniegtā projekta un otrā procedūrā noteiktā labākā projekta stiprās 
un vājās puses. 

Tiklīdz šī procedūra ir veikta, visas aploksnes ar skiču identifikācijas kodu var atvērt, lai varētu 
identificēt katras skices autoru. 
Žūrijas lēmumi līgumslēdzējai iestādei ir saistoši. Tos nevar apstrīdēt. 
Neskarot iepriekš minēto, ja kāds pretendents nav iesniedzis saistību uzņemšanās aktu, saistību 
uzņemšanās akts nav parakstīts vai ietver atrunas, Eiropas Parlaments pēc analīzes un iespējamas 
apspriešanās saglabā tiesības pretendentu izslēgt. Attiecībā uz uzvarētāju Eiropas Parlaments saglabā 
tiesības par uzvarētāju noteikt neizslēgtu pretendentu, kas žūrijas klasifikācijā ieguvis augstāko vietu. 
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III DAĻA. ATLASES POSMS 

1. NODAĻA. VISPĀRĪGA 
INFORMĀCIJA  

 ATLASES MĒRĶI  

Atlases posma mērķis ir atlasīt tos kandidātus, kas tiks aicināti iesniegt savas skices skiču konkursa 
posmā. 
Šā posma laikā Eiropas Parlaments nodrošina, ka atlasītie kandidāti ir, no vienas puses, tiesīgi 
piedalīties konkursā, ņemot vērā piemērojamos noteikumus un pašu konkursa priekšmetu, un, no 
otras puses, ka uz viņiem neattiecas kāds no Finanšu regulā (sk. turpmāk) minētajiem izslēgšanas 
gadījumiem, kā arī to, ka viņiem ir pietiekamas saimnieciskās un profesionālās spējas, lai piedalītos 
konkursā. 
Ja vien iesniegto pieteikumu skaits to ļauj, dalībai konkursa otrajā posmā tiek atlasīti vismaz 10, taču 
ne vairāk kā 25 kandidāti. 
 

 BRĪDINĀJUMS  

Iesniegtā pieteikuma analīzi veic, pamatojoties uz dokumentāciju.  
Kandidāti tiek aicināti aizpildīt veidlapas un sniegt precīzu informāciju.  
Iesniegtajiem pieteikumiem ir jāpievieno daži apliecinoši dokumenti.  
Citus Eiropas Parlaments var prasīt procedūras laikā. 
Ja kandidāti neiesniedz prasītos apliecinošos dokumentus kopā ar pieteikumu, noteiktajā termiņā 
nesniedz apliecinošos dokumentus, ko Eiropas Parlaments prasa procedūras laikā, vai ja sniegtie 
apliecinošie dokumenti neatbilst paziņotajai informācijai, viņi var tikt izslēgti no dalības konkursā. 
Kandidāti tiek aicināti pievērst uzmanību tam, ka daži dokumenti un/vai apliecinājumi iesniegtajam 
pieteikumam ir jāpievieno obligāti, pretējā gadījumā tas tiks automātiski noraidīts. 
Šādi dokumenti un/vai apliecinājumi ir norādīti turpmāk. 
 

2. NODAĻA. IZSLĒGŠANAS UN 
ATLASES KRITĒRIJI  

 IZSLĒGŠANAS KRITĒRIJI  

Uz šo procedūru attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regula (ES, Euratom) 
2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, turpmāk tekstā — 
“Finanšu regula”. 
Visi dalībnieki, uz kuriem attiecas kāds no Finanšu regulas 136. un 141. panta noteikumos 
paredzētajiem gadījumiem, tiek vai nu izslēgti no dalības konkursā, vai arī nevar tikt paziņoti par tā 
uzvarētājiem. 
Viss Finanšu regulas 136. un 141. panta teksts ir pieejams Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 
(OV L 193, 30.7.2018.), šajā dokumentā ir citēti tikai daži fragmenti. 
 
Finanšu regulas 136. pants 
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1) Atbildīgais kredītrīkotājs izslēdz 135. panta 2. punktā5 minēto personu vai subjektu no dalības 
piešķiršanas procedūrās, kuras reglamentē ar šo regulu, vai no atlases Savienības līdzekļu 
īstenošanai, ja minētā persona vai subjekts ir vienā vai vairākās no šādām izslēgšanas situācijām:  

a) persona vai subjekts ir bankrotējis vai tam tiek piemērota maksātnespējas vai likvidācijas 
procedūra, tā aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa, tam ir mierizlīgums ar kreditoriem, tā 
darījumdarbība ir apturēta vai ja tas ir nonācis citā analogā situācijā, kas izriet no līdzīgas 
procedūras, kura paredzēta Savienības vai valsts tiesībās;  

b) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai subjekts nav 
izpildījis savus pienākumus saistībā ar nodokļu maksāšanu vai sociālā nodrošinājuma iemaksu 
veikšanu saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;  

c) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai subjekts ir vainīgs 
smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo rīcību, jo ir pārkāpis piemērojamos normatīvos 
aktus vai tādus ētikas standartus, ko piemēro profesijā, kurā darbojas attiecīgā persona vai 
subjekts, vai ir iesaistījies jebkādā prettiesiskā rīcībā, kurai ir ietekme uz tā profesionālo 
uzticamību, ja šāda rīcība liecina par ļaunprātīgu nodomu vai rupju neuzmanību, tostarp jo 
īpaši kādu no šādām rīcībām:  

i) tādas informācijas sagrozīšana krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības rezultātā, kas jāsniedz, 
lai pārbaudītu, vai nepastāv izslēgšanas iemesli un vai ir izpildīti attiecināmības vai atlases 
kritēriji, vai kas jāsniedz, pildot juridiskās saistības;  

ii) nolīguma noslēgšana ar citām personām vai subjektiem nolūkā izkropļot konkurenci;  

iii) intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpums; 

iv) mēģinājums piešķiršanas procedūras laikā ietekmēt atbildīgā kredītrīkotāja lēmumu 
pieņemšanu;  

v) mēģinājums iegūt konfidenciālu informāciju, kas tam varētu dot nepamatotas 
priekšrocības piešķiršanas procedūrā;  

d) ar galīgu spriedumu ir atzīts, ka persona vai subjekts ir vainīgs kādā no šādām rīcībām:  

i) krāpšana Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2017/13716 3. panta un ar 
Padomes 1995. gada 26. jūlija aktu izstrādātās Konvencijas par Eiropas Kopienu finansiālo 
interešu aizsardzību 1. panta nozīmē7;  

ii) korupcija, kā definēts 4. panta 2. punktā Direktīvā (ES) 2017/1371, vai aktīva korupcija 
3. panta nozīmē ar Padomes 1997. gada 26. maija aktu izstrādātajā Konvencijā par cīņu 
pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības 
dalībvalstu amatpersonas8, vai rīcība, kas minēta Padomes Pamatlēmuma 2003/568/TI 
2. panta 1. punktā9, vai korupcija, kā definēts citos piemērojamos tiesību aktos;  

iii) rīcība saistībā ar līdzdalību noziedzīgā organizācijā, kā minēts Padomes 
Pamatlēmuma 2008/841/TI10 2. pantā; 

                                                           
5 Finanšu regula. 

6 Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. jūlija Direktīva (ES) 2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, 
izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).  

7 OV C 316, 27.11.1995., 48. lpp. 

8 OV C 195, 25.6.1997., 1. lpp. 

9 Padomes 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmums 2003/568/TI par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā (OV L 192, 31.7.2003., 54. lpp.). 

10 Padomes 2008. gada 24. oktobra Pamatlēmums 2008/841/TI par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.). 
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iv) nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvas (ES) 2015/84911 1. panta 3., 4. un 5. punkta nozīmē;  

v) teroristu nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar teroristu darbībām, kā definēts attiecīgi 
Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI12 1. un 3. pantā, vai kūdīšana, atbalstīšana, 
līdzdalība vai mēģinājums izdarīt šādus nodarījumus, kā minēts minētā lēmuma 4. pantā;  

vi) bērnu darbs vai citi nodarījumi, kas saistīti ar cilvēku tirdzniecību, kā minēts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/36/ES13 2. pantā;  

e) persona vai subjekts, pildot juridiskas saistības, ko finansē no budžeta, saistībā ar galveno 
pienākumu izpildi ir pieļāvis būtiskus trūkumus, kuri:  

i) ir noveduši pie priekšlaicīgas juridisko saistību izbeigšanas;  

ii) ir noveduši pie līgumsodu vai citu līgumā noteiktu sodu piemērošanas; vai  

iii) ir atklāti kredītrīkotāja, OLAF vai Revīzijas palātas veiktās pārbaudēs, revīzijās vai 
izmeklēšanā;  

f) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai subjekts ir 
izdarījis pārkāpumu Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/9514 1. panta 2. punkta nozīmē;  

g) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka persona vai subjekts ir 
izveidojis subjektu citā jurisdikcijā nolūkā apiet fiskālās, sociālās vai jebkādas citas juridiskās 
saistības tā juridiskās adreses, centrālās administrācijas vai galvenās darījumdarbības vietas 
jurisdikcijā;  

h) ar galīgu spriedumu vai galīgu administratīvo lēmumu ir atzīts, ka subjekts ir izveidots 
g) apakšpunktā minētajā nolūkā. 

 
2) Finanšu regulas 141. pants 

Atbildīgais kredītrīkotājs piešķiršanas procedūrā noraida dalībnieku, kas:  
a) atrodas izslēgšanas situācijā, kura noteikta saskaņā ar 136. pantu;  
b) ir sagrozījis informāciju, kura prasīta kā nosacījums dalībai procedūrā, vai nav iesniedzis minēto 

informāciju;  
c) iepriekš ir bijis iesaistīts to dokumentu sagatavošanā, kuri izmantoti piešķiršanas procedūrā, ja tas 

rada vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu, tostarp konkurences izkropļojumu, kuru nevar 
novērst citādi.  

Atbildīgais kredītrīkotājs paziņo pārējiem piešķiršanas procedūras dalībniekiem par attiecīgās 
informācijas apmaiņu, kas saistīta ar dalībnieka iesaisti piešķiršanas procedūras sagatavošanā vai izriet 
no tās, kā minēts pirmās daļas c) apakšpunktā.  
Pirms jebkura šāda noraidījuma dalībniekam dod iespēju pierādīt, ka tā iesaiste piešķiršanas 
procedūras sagatavošanā nepārkāpj vienlīdzīgas attieksmes principu. 
3) Piemēro Finanšu regulas 133. panta 1. punktu, ja vien noraidījums nav pamatots saskaņā ar šā 

panta 1. punkta pirmās daļas a) apakšpunktu ar lēmumu par izslēgšanu, kas pieņemts attiecībā uz 
dalībnieku pēc tā apsvērumu izskatīšanas. 

 

                                                           
11 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu 
nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un 
atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.). 

12 Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.). 

13 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo 
aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.). 

14 Padomes 1995. gada 18. decembra Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 
23.12.1995., 1. lpp.). 
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 ATLASES KRITĒRIJI  

Visi pieteikumi, ko iesnieguši kandidāti, uz kuriem neattiecas kāda no šā dokumenta III.2.1. pantā 
minētajām izslēgšanas situācijām, tiks novērtēti atbilstoši turpmāk noteiktajiem atlases kritērijiem. 
Ja Eiropas Parlaments saņem mazāk nekā 25 pieteikumus, izmantos tikai šādus atlases kritērijus: 

 regulatīvo spēju kritēriji, 

 saimniecisko un finansiālo spēju kritēriji, 

 tehnisko un profesionālo prasmju kritēriji bez svēruma. 
Ja Eiropas Parlaments saņem vairāk nekā 25 pieteikumus, pēc pieteikumu izvērtēšanas, pamatojoties 
uz atlases kritērijiem, kas saistīti ar svērtām tehniskajām un profesionālajām spējām, tiks veikta izloze 
starp vienādu vērtējumu saņēmušiem kandidātiem. 
Iesniegt vienu vai divas skices tiks aicināti tikai tie kandidāti, kuri tiks izraudzīti sākotnējās atlases 
posmā. 
 
Regulatīvo spēju kritēriji 
Kandidātiem ir jāatbilst šādiem nosacījumiem: 
jābūt reģistrētiem profesionālās darbības vai uzņēmumu reģistrā. 
Ekonomikas dalībnieku grupas gadījumā apliecinājums ir jāsniedz par katru grupas locekli. 
 
Saimniecisko un finansiālo spēju kritēriji 
Kandidātiem ir jāapliecina, ka gan 2016., gan 2017., gan 2018. finanšu gadā to apgrozījums arhitektūras 
nozarē sasniedza vismaz 1 000 000 EUR. 
Grupas gadījumā kandidāta apgrozījumu nosaka, summējot katra grupas dalībnieka apgrozījumu 
arhitektūras nozarē attiecīgajos finanšu gados. 
 
Tehnisko un profesionālo spēju kritēriji 
1. Atlases kritēriji bez svēruma 

 Kandidātam ir jāapliecina, ka tā struktūrshēmā ir vismaz šādi darbinieki: 

o 4 arhitekti, kuru apliecinātā profesionālā pieredze būvniecībā un/vai renovācijā, un/vai 
pilsētvides plānošanā ir vismaz 10 gadi, sākot no pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa, 

o 2 arhitekti, kuru apliecinātā profesionālā pieredze būvniecībā un/vai renovācijā, un/vai 
pilsētvides plānošanā ir ne vairāk kā 5 gadi, sākot no pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa. 

Grupas gadījumā, lai novērtētu pieteikumu attiecībā uz iepriekš minētajiem kritērijiem, tiks ņemta vērā 
visu grupas locekļu struktūrshēma. 

 Kandidātam būs jāsniedz vismaz 3 atsauces uz projektiem, kuriem kandidāts ir autors vai asociētais 
autors un no kuriem vismaz vienam jābūt realizētam projektam, saistībā ar daudzfunkcionālām 
ēkām pilsētas vidē un ar kopējo (3 projektu) platību vismaz 120 000 m², kas realizēti un/vai 
uzbūvēti pēdējo 10 gadu laikā, sākot no pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa.  

Ar uzbūvētiem projektiem var aizstāt neuzbūvētos projektus. 
 
 
 
2. Atlases kritēriji ar svērumu 
A. Ar komandu saistītie kritēriji 
Kandidātiem ir jāpiedāvā komanda, kas kandidāta atlases gadījumā būs atbildīga par skices realizāciju 
atbilstoši projekta būtībai un apmēram, un jāpamato izvēles, kas noteikušas komandas sastāvu, tostarp 
daudzveidīgo, daudzkultūru un daudzvalodu raksturu. Konkursa nolikuma 5. pielikums tiek izsniegts 
informatīvos nolūkos, lai darītu kandidātiem zināmus noteiktus tehniskus aspektus, kas varētu viņiem 
palīdzēt izveidot komandu. 
Komandas sastāvu vērtē, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: 
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 E.1 50 punktu skalā — lielums, amatu vienotais redzējums, komandas līdzsvars un papildināmība 
attiecībā uz projekta vajadzībām, 

 E.2 10 punktu skalā — dalībnieku iepriekšējā sadarbība un dalība minētajos atsauces projektos,  

 E.3 30 punktu skalā — komandas redzējums vides jomā, 

 E.4 10 punktu skalā — komandas daudzveidība, multikulturālisms un daudzvalodība. 

 
B. Kritēriji saistībā ar kandidāta spēju īstenot projektu 
Lai varētu novērtēt kritērijus saistībā ar kandidāta spēju īstenot projektu, kandidāti iesniedz 
3 projektus, kurus viņi ir īstenojuši un uzskata par nozīmīgiem saskaņā ar vienu vai vairākiem 
kritērijiem, kas minēti turpmāk. 
Katru projektu vērtē individuāli, un tas veido vienu trešo daļu no novērtējuma.  
Kandidāta spēju īstenot projektu vērtē, ņemot vērā visus iesniegtos projektus un pamatojoties uz 
šādiem kritērijiem: 

 P.1 25 punktu skalā — projekta atbilstība, ņemot vērā tā raksturu salīdzinājumā ar šajā konkursā 
iesniegtajiem projektiem (attiecībā uz vietu, veidu, izmēru vai funkcijām), un/vai 

 P.2 25 punktu skalā — projekta atbilstība, ņemot vērā tā simbolisko raksturu (saskaņā ar kandidāta 
skaidrojumu), un/vai 

 P.3 25 punktu skalā — projekta atbilstība, ņemot vērā tā programmas sarežģītību un/vai tā 
paraugraksturu attiecībā uz atbilstību lietotāju vajadzībām, un/vai 

 P.4 25 punktu skalā — projekta atbilstība, ņemot vērā tā paraugraksturu vides jomā. 

Kandidāti tiek aicināti pievērst uzmanību tam, ka kritēriji nav tikai kumulatīvi un ļauj novērtēt 
projektus, neizskatot tos visus, bet tikai nozīmīgākos saistībā ar attiecīgajiem kritērijiem. 
 

 NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 
UN APLIECINĀJUMI  

1. Ar izslēgšanas kritērijiem saistītie dokumenti un apliecinājumi 
Kandidāti iesniedz godprātīgu apliecinājumu, saskaņā ar kuru viņi apstiprina, ka uz viņiem neattiecas 
neviena no Finanšu regulas 136. un 141. pantā minētajām situācijām.  
Šāds apliecinājums jāsniedz, izmantojot procedūras dokumentos iekļauto veidlapu (sk. II.1.12. pantu), 
kas kandidāta juridiskajam pārstāvim ir pilnībā jāaizpilda un jāparaksta, norādot datumu. 
Apliecinājumā ietver arī kandidāta apņemšanos turpināt pretendēt visā procedūras norises laikā un 
piekrist visiem konkursa nosacījumiem, jo īpaši šā nolikuma noteikumiem. 
Ja pieteikumu iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, apliecinājums ir jāsniedz par katru grupas locekli. 

Šāds godprātīgs apliecinājums obligāti ir jāiekļauj pieteikuma dokumentācijā, pretējā gadījumā 
pieteikums var tikt automātiski noraidīts. 

Kandidāti tiek aicināti pievērst uzmanību tam, ka pēc atlases posma izvēlētajiem kandidātiem īsā laikā 
būs jāiesniedz Eiropas Parlamentam šādi apliecinoši dokumenti: 

 nesen izdots izraksts no sodāmības reģistra vai, ja tāda nav, līdzvērtīgs dokuments, ko nesen 
izsniegusi tiesu vai administratīva iestāde reģistrācijas valstī un kas apliecina to, ka uz atlasīto 
kandidātu neattiecas Finanšu regulas 136. panta 1. punkta c)–h) apakšpunktā minētie gadījumi, 

 izziņa, ko nesen izsniegusi attiecīgās valsts kompetentā iestāde un kas pierāda, ka uz kandidātu 
neattiecas Finanšu regulas 136. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minētie gadījumi. 

Ja attiecīgajā valstī iepriekšminētos dokumentus vai izziņas neizsniedz, kā arī citos Finanšu regulas 
136. pantā minētajos izslēgšanas gadījumos tos var aizstāt ar paziņojumu, kas apliecināts ar zvērestu, 
vai ar oficiālu paziņojumu, kuru ieinteresētā persona sniegusi tiesu iestādei vai administratīvai iestādei, 
notāram vai kompetentai profesionālajai organizācijai reģistrācijas valstī. 
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Atlasītie kandidāti ir atbrīvoti no pienākuma iesniegt iepriekš minētos dokumentāros pierādījumus, ja 
Eiropas Parlaments šādiem pierādījumiem bez maksas var piekļūt valsts datubāzē vai ja šādi 
pierādījumi jau ir iesniegti saistībā ar citu iepirkuma procedūru un ja attiecīgie dokumenti ir izdoti ne 
vairāk kā pirms gada un joprojām ir spēkā.  
Tādā gadījumā kandidātam ir jānorāda datubāze, kurā Eiropas Parlaments var iegūt vajadzīgo 
informāciju, vai jāapliecina, ka apliecinošie dokumenti jau ir iesniegti iepriekšējā procedūrā, kas ir 
jānorāda, un ka situācijā nekas nav mainījies. 
Lēmums par kandidātu atlasi nav galīgs, un kandidāti tiks aicināti piedalīties konkursa otrajā posmā 
tikai tad, kad būs saņemti iepriekš minētie apliecinošie dokumenti un ar nosacījumu, ka tie 
apstiprina kandidātu iesniegto informāciju. 
UZMANĪBU! Kandidāti var iesniegt minētos apliecinošos dokumentus kopā ar pieteikuma 
dokumentāciju, taču tas nav obligāti. Tādā gadījumā, ja viņi tiks atlasīti, attiecīgie dokumenti nebūs 
jāiesniedz vēlreiz. 
 
2. Dokumenti un apliecinājumi saistībā ar tehnisko un profesionālo spēju kritērijiem 
A. Regulatīvo spēju kritērijs 

 Kandidāti kopā ar pieteikuma dokumentāciju iesniedz digitalizētu dokumenta kopiju, kas 
apliecina, ka viņi ir reģistrēti profesionālās darbības vai uzņēmumu reģistrā savā jurisdikcijā. 

Šādi dokumenti obligāti ir jāiekļauj pieteikuma dokumentācijā, pretējā gadījumā pieteikums 
var tikt automātiski noraidīts. 

B. Saimniecisko un finansiālo spēju kritērijs 

 Kandidāti kopā ar pieteikuma dokumentāciju iesniedz 2016., 2017. un 2018. gada bilances 
digitālu kopiju. 

Šādi dokumenti obligāti ir jāiekļauj pieteikuma dokumentācijā, pretējā gadījumā pieteikums 
var tikt automātiski noraidīts. 

 
C. Personāla kritērijs 

 Kandidāti kopā ar pieteikuma dokumentāciju iesniedz: 

o 4 arhitektu CV, kas apliecina vismaz 10 gadus ilgu profesionālo pieredzi, sākot no 
pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa, EUROPASS formātā15, 

o divu arhitektu CV, kas apliecina ne vairāk kā 5 gadus ilgu profesionālo pieredzi, sākot 
no pieteikumu iesniegšanas beigu termiņa, EUROPASS formātā. 

CV obligāti ir jāiekļauj pieteikuma dokumentācijā, pretējā gadījumā pieteikums var tikt 
automātiski noraidīts. 

D. Atsauču kritērijs 

 Kandidāti kopā ar pieteikuma dokumentāciju iesniedz dokumentus par atsauces projektiem, 
izmantojot procedūras dokumentos iekļauto veidlapu (sk. II.1.12. pantu). 

Šādi atsauces dokumenti obligāti ir jāiekļauj pieteikuma dokumentācijā, pretējā gadījumā 
pieteikums var tikt automātiski noraidīts. 

 
 
3. Dokumenti un apliecinājumi saistībā ar atlases kritērijiem ar svērumu 
A. Ar komandu saistītie kritēriji 

 Kandidāti kopā ar pieteikuma dokumentāciju iesniedz paziņojumu par to personu izvēli, kas 
atlases gadījumā veiks skices realizāciju, un šādas izvēles pamatojumu. 

                                                           
15 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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Paziņojumu sagatavo, izmantojot procedūras dokumentos iekļauto veidlapu (sk. 
II.1.12. pantu).  
Pamatojumu sniedz uz ne vairāk kā trijām A4 formāta lapām (tikai uz vienas puses). 

Šāds paziņojums obligāti ir jāiekļauj pieteikuma dokumentācijā, pretējā gadījumā 
pieteikums var tikt automātiski noraidīts. 

 

 Kandidāti kopā ar pieteikuma dokumentāciju iesniedz sarakstu ar komandas dalībniekiem, kas 
kandidāta atlases gadījumā veiks skices realizāciju, izmantojot Excel tabulu, kuras paraugs ir 
iekļauts procedūras dokumentos (sk. II.1.12. pantu).  

Šāda tabula obligāti ir jāiekļauj pieteikuma dokumentācijā, pretējā gadījumā pieteikums var 
tikt automātiski noraidīts. 

 
Tabulā sniedz noderīgo informāciju, jo īpaši attiecībā uz prasmēm un dalību projektos, kas 
saskaņā ar šā panta B punktu ir norādīti kā atsauces.  
Tabulā iekļauj arī atsauci uz dalībnieku CV.  
Tabulas sagatavošanā obligāti ir jāizmanto sniegtais paraugs (sk. II.1.12. pantu). 
Kā tās komandas dalībnieku saraksts, kas kandidāta atlases gadījumā būs atbildīga par skices 
realizāciju, tiks ņemta vērā tikai šī tabula. 
Sarakstā ir pieejami dažādi profili pēc kandidātu izvēles.  
Profilu veidu un skaitu izvēlas kandidāts.  
Obligāti ir jāaizpilda tikai koordinatora profils.  
Sarakstā pieejamie profili ir šādi: 
 

Apraksts Minimālā prasība 

Koordinācija 

Koordinators Viena persona — arhitekts 

Koordinatora palīgs Augstākās izglītības diploms (5 gadi) 

Arhitektūra 

Arhitekts Augstākās izglītības diploms (5 gadi) 

BIM projektētājs (arhitektūra) Augstākās izglītības diploms (3 gadi) 

Struktūra 

Būvinženieris Augstākās izglītības diploms (5 gadi) 

BIM16 projektētājs (struktūra) Augstākās izglītības diploms (3 gadi) 

CAD17 projektētājs (struktūra) Augstākās izglītības diploms (3 gadi) 

Citas būvniecības nozares 

Būvinženieris Augstākās izglītības diploms (5 gadi) 

Inženieris vai tehniķis Augstākās izglītības diploms (3 gadi) 

Būvniecībā neietilpstošas nozares speciālists Augstākās izglītības diploms (3 gadi) 

 
B. Kritēriji saistībā ar kandidāta spēju īstenot projektu 
Kandidāti iesniedz 3 projektus, kurus viņi ir īstenojuši un uzskata par nozīmīgiem saskaņā ar vienu vai 
vairākiem kritērijiem, kas minēti III.2.2. panta B punktā. 

                                                           
16BIM — Building Information Management (būves informācijas modelēšana). 

17CAD — Computer assisted design (datorizētā projektēšana). 
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Katru projektu iesniedzot, tam pievieno paskaidrojošu paziņojumu, kas ļauj to saprast un izskaidro tā 
atbilstību 4 kritērijiem.  
Katru projektu prezentē uz ne vairāk kā 6 A4 formāta lapām, kas apdrukātas tikai no vienas puses un 
ietver novērtēšanai paredzēto tekstu un ilustrācijas. 
Pat ja daži projekti jau ir iesniegti saistībā ar atlases kritēriju bez svēruma novērtēšanu (sk. iepriekš), 
tie tomēr ir jāiesniedz vēlreiz kopā ar šeit prasītajiem dokumentiem. 

Šādi dokumenti obligāti ir jāiekļauj pieteikuma dokumentācijā, pretējā gadījumā pieteikums var tikt 
automātiski noraidīts. 

 
 

3. NODAĻA. PIETEIKUMA 
DOKUMENTĀCIJA UN TĀS 

NOFORMĒJUMS  

 PIETEIKUMA DOKUMENTĀCIJA 
UN TĀS NOFORMĒJUMS  

Pieteikumus sagatavo tikai rakstveidā kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. 
Pieteikuma dokumentācijā ir obligāti jābūt šādiem dokumentiem: 

 pavadvēstule, kas ļauj identificēt kandidātu un ko parakstījis tā juridiskais pārstāvis, 

 kandidāta statūtu kopija, kas ļauj identificēt tā juridisko adresi. Ekonomikas dalībnieku grupas 
gadījumā statūti ir jāsniedz par katru grupas locekli, 

 ekonomikas dalībnieku grupas gadījumā — dokuments brīvā formā, sniedzot informāciju par 
plānotās grupas veidu, skaidri nosakot katra grupas dalībnieka funkciju un norādot grupas 
juridisko pārstāvi, 

 dokuments brīvā formā, kurā sniegta vismaz šāda informācija: 
o kandidāta identitāte, 
o pasta adrese, kas tiks uzskatīta par to, kurā kandidāts saņem visus Eiropas Parlamenta 

sūtījumus saistībā ar šo procedūru, 
o e-pasta adrese, kas tiks uzskatīta par to, kurā kandidāts saņem visus Eiropas 

Parlamenta elektroniskos sūtījumus saistībā ar šo procedūru, 
o kontaktpersona, kurai kandidāts uztic šīs procedūras pārraudzību, 

 prasītie apliecinošie dokumenti attiecībā uz izslēgšanas kritērijiem, 

 prasītie apliecinošie dokumenti attiecībā uz atlases kritērijiem ar un bez svēruma. 

 

 PIETEIKUMA 
DOKUMENTĀCIJAS 

NOFORMĒJUMS  

Pieteikuma dokumentāciju iesniedz kā pavadvēstuli papīra formātā, tai pievienojot vienu vai vairākus 
CD, kuros ir ierakstīti prasītie dokumenti un/vai apliecinājumi pēc to digitalizācijas. 
Starp lejupielādei pieejamajiem procedūras dokumentiem (sk. II.1.12. pantu) atrodas “.zip” datne ar 
nosaukumu “Pieteikuma iesniegšana — elektroniskā dokumentācija”. 
Jums ir jālejupielādē šī datne, kas ietver mapes un apakšmapes, kurās ir jāiekļauj vajadzīgie dokumenti 
un/vai apliecinājumi, stingri ievērojot turpmāk minētos norādījumus. 
Dokumentu un/vai apliecinājumu iekļaušanai var izmantot tikai aktuālos datņu formātus, lai 
nodrošinātu, ka tie ir nolasāmi ar biežāk izmantoto programmatūru. 
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Aicinām arī izmantot tikai kvalitatīvus informācijas nesējus un pirms pieteikuma nosūtīšanas vai 
iesniegšanas pārbaudīt, vai tie ir lasāmi bez problēmām un visi tajos ietvertie dokumenti ir pieejami. 

Jebkādi dokumenti, kas nav pieejami vai nolasāmi, tiks uzskatīti par neiesniegtiem, kas atkarībā no 
dokumenta veida var izraisīt automātisku pieteikuma noraidīšanu. 

CD nedrīkst būt pārrakstāmi (tikai viena sesija). 
“.zip” datnē ar nosaukumu “Pieteikuma iesniegšana — elektroniskā dokumentācija” ir šādas mapes un 
apakšmapes: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Prasītie dokumenti un/vai apliecinājumi ir jāiekļauj norādītajās mapēs un apakšmapēs šādi: 

 mapē I - CAND kandidāti saglabā: 
o parakstītās pavadvēstules digitālo kopiju, 
o digitālo kopiju brīvas formas dokumentam, kurā sniegta vismaz šāda informācija: 

 kandidāta identitāte, 
 pasta adrese, kas tiks uzskatīta par to, kurā kandidāts saņem visus Eiropas 

Parlamenta sūtījumus saistībā ar šo procedūru, 
 e-pasta adrese, kas tiks uzskatīta par to, kurā kandidāts saņem visus Eiropas 

Parlamenta elektroniskos sūtījumus saistībā ar šo procedūru, 
 kontaktpersona, kurai kandidāts uztic šīs procedūras pārraudzību, 

 apakšmapē I - CAND\1 Stat kandidāti saglabā savu statūtu digitālu kopiju (atgādinājums — ja 
pieteikumu iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, statūti ir jāiesniedz katram grupas 
loceklim); 
 

 apakšmapē I - CAND\2 Gr_op_eco kandidāti, ja pieteikumu iesniedz ekonomikas dalībnieku 
grupa, saglabā brīvā formā sagatavota dokumenta digitālu kopiju, sniedzot informāciju par 
plānotās grupas veidu, skaidri nosakot katra grupas dalībnieka funkciju un norādot grupas 
pārstāvi, kā arī tā juridisko pārstāvi; 

 apakšmapē II - JUSTIF_EXC saglabā pilnībā aizpildīta un datēta godprātīga apliecinājuma, ko 
parakstījis kandidāta juridiskais pārstāvis, digitālu kopiju.  

Atgādinājums — ja pieteikumu iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, apliecinājums ir 
jāsniedz par katru grupas locekli. 
 
Ja kandidāti to vēlas, viņi var mapē saglabāt arī visu ar III.2.3. pantā minētajiem izslēgšanas 
kritērijiem saistīto apliecinošo dokumentu digitālas kopijas; 

 apakšmapē III - JUSTIF_SEL \1 Capa_Reg kandidāti saglabā digitālu dokumenta kopiju, kas 
apliecina, ka viņi ir reģistrēti profesionālās darbības vai uzņēmumu reģistrā savā jurisdikcijā; 

Atgādinājums — ja pieteikumu iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, apliecinošais 
dokuments ir jāsniedz katram grupas loceklim. 

 apakšmapē III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin saglabā 2016., 2017. un 2018. gada bilances digitālu 
kopiju; 
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Atgādinājums — ja pieteikumu iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, šīs bilances ir jāsniedz 
katram grupas loceklim. 

 apakšmapē III - JUSTIF-SEL\3 Pers kandidāti saglabā CV digitālu kopiju, kas prasīts saskaņā ar 
III.2.3. panta 2. punkta C apakšpunkta noteikumiem; 

 apakšmapē III - JUSTIF-SEL\4 Refer kandidāti saglabā atsauces dokumentu digitālu kopiju, kas 
prasīti saskaņā ar III.2.3. panta 2. punkta D apakšpunkta noteikumiem, 

 apakšmapē III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq kandidāti saglabā to apliecinošo 
dokumentu digitālu kopiju, kas prasīti saskaņā ar III.2.3. panta 3. punkta A apakšpunkta 
noteikumiem, 

 apakšmapē III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj kandidāti saglabā apliecinošos 
dokumentus, kas prasīti saskaņā ar III.2.3. panta 3. punkta B apakšpunkta noteikumiem. 
 

Kad dokumenti un/vai apliecinājumi ir saglabāti attiecīgajās mapēs un apakšmapēs, kandidāts apvieno 
visas mapes un apakšmapes “.zip” formāta datnē, piešķir tai nosaukumu “Pieteikums — elektroniskā 
dokumentācija” un ieraksta to vienā vai vairākos CD. 
Katrā pieteikumā jābūt vismaz vienam CD ar norādi “Pieteikums — elektroniskā dokumentācija” un 
vienam CD ar norādi “Pieteikums — elektroniskā dokumentācija (kopija)”, kas uzrakstīta tieši uz CD. 
Ja pieteikuma iesniegšanai ir vajadzīgi vairāki CD, visus CD numurē no 1 līdz x, tieši uz CD sniedzot 
norādi “Pieteikums — elektroniskā dokumentācija (oriģināls), disks Nr. x” vai norādi “Pieteikums — 
elektroniskā dokumentācija (kopija), disks Nr. x”. 
 

4. NODAĻA. PIETEIKUMA 
IESNIEGŠANAS TERMIŅI  UN 

KĀRTĪBA  

 TERMIŅI  

Pieteikumu nosūtīšanas vai iesniegšanas (sk. III.4.2. pantu) beigu termiņš ir 07/01/2020. 

Visi pieteikumi, kas tiks nosūtīti vai iesniegti pēc šā datuma, tiks automātiski noraidīti. 

 

 PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS 
KĀRTĪBA  

Lai nodrošinātu pieteikuma dokumentācijas konfidencialitāti un integritāti, nosūtīšana ir jāveic dubultā 
aploksnē.  
Abām aploksnēm jābūt aizlīmētām.  
Lai atvieglotu pieteikuma nodošanu Eiropas Parlamenta kompetentajam dienestam, kandidāti tiek 
aicināti izmantot procedūras dokumentos iekļautās etiķetes (sk. II.1.12. pantu), kas ir jāizdrukā un 
jāuzlīmē uz aploksnēm. 
Atkarībā no izmēra aploksne var būt arī cits iepakojums (sainis, paka, kaste vai cits iepakojums), kas ir 
maksimāli piemērots sūtījuma faktiskajam saturam. 
Neatkarīgi no tā, kādu iepakojumu kandidāts ir izvēlējies, viņam jāpārliecinās, ka pieteikuma 
iesniegšanai paredzētā aploksne vai iepakojums ir kvalitatīvs un nav ieplēsts, jo pretējā gadījumā nav 
garantēta sūtījuma satura konfidencialitāte un integritāte. 
Ja izmanto pašlīmējošās aploksnes, tās ir jāaizlīmē ar līmlenti, uz kuras jābūt sūtītāja parakstam. Šādu 
aploksni uzskata par attiecīgi aizzīmogotu, ja uz līmlentes ir sūtītāja paraksts vai uzņēmuma zīmogs. 
Ja nebūs nodrošināta satura konfidencialitāte, attiecīgais pieteikums pirms pieteikumu atvēršanas 
tiks atzīts par nederīgu. 
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Uz ārējās aploksnes jānorāda arī kandidāta vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un precīza adrese 
turpmākai ar pieteikumu saistītai saziņai. 
 
Pēc kandidāta izvēles pieteikumu var: 

 nosūtīt pa pastu (ar ierakstītu vēstuli vai līdzvērtīgu sūtījumu) vai ar kurjerpastu uz adresi, kas 
norādīta uz sniegtajām etiķetēm, ne vēlāk kā iepriekšminētajā datumā, ko apliecina pasta 
zīmogs vai sūtījuma saņemšanas kvītī norādītais datums, 

 nogādāt uz Oficiālo pasta nodaļu ne vēlāk kā iepriekšminētajā dienā un laikā personiski vai ar 
pārstāvja starpniecību. Pierādījums pieteikuma iesniegšanai ir parakstīta un datēta kvīts divos 
eksemplāros, ko izsniedzis Eiropas Parlamenta Oficiālās pasta nodaļas darbinieks. Kvītī 
norādītais datums un laiks ir apliecinājums tam, ka piedāvājums ir iesniegts. Piedāvājumi 
iestādes Oficiālajā pasta nodaļā ir jāiesniedz tās darba laikā: 

no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 9.00–12.00 un 14.00–17.00, 
piektdienās plkst. 9.00–12.00. 

Sestdienās, svētdienās, svētku dienās un Eiropas Parlamenta brīvdienās — slēgts. 
Eiropas Parlaments nevar garantēt pieteikumu saņemšanu, ja tie iesniegti, neievērojot iepriekšminēto 
iestādes Oficiālās pasta nodaļas darba laiku. 
Ja pēc konkursa uzaicinājuma dokumentu nosūtīšanas iestādes Oficiālās pasta nodaļas darba laiks ir 
mainījies, Eiropas Parlamentam nav pienākuma par to informēt kandidātus. Kandidātiem, kuri vēlas 
iesniegt pieteikumu, pašiem ir jāpārliecinās par to, ka norādītais darba laiks nav mainījies. 
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5. NODAĻA. PIETEIKUMU 
NOVĒRTĒŠANA  

 PIETEIKUMU NOVĒRTĒŠANA  

1. Novērtēšana attiecībā uz tehniskajiem un profesionālajiem atlases kritērijiem saistībā ar komandu  
Katrs kandidāts saņem kopējo vērtējumu NtotE, iegūstot maksimāli 100 punktus, ko aprēķina ar šādu 
formulu: 
NtotE = NE1 +  NE2 +  NE3 +  NE4 
Kandidāts, kurš saņem augstāko vērtējumu NtotE, attiecīgi saņem vērtējumu NE = 40 %. 
Pārējie kandidāti saņem vērtējumu, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
kur: 

 NtotEcand ir kandidāta iegūtais vērtējums NtotE, 

 NtotEmax ir labākais vērtējums NtotE, ko saņēmuši kandidāti. 

 
Vērtējumus NE1, NE2, NE3, NE4 piešķir attiecībā uz kritērijiem, kas minēti III.2.2. panta punkta “Atlases 
kritēriji ar svērumu” A apakšpunktā. 
 
2. Novērtēšana attiecībā uz tehniskajiem un profesionālajiem atlases kritērijiem saistībā ar kandidāta 

spēju īstenot projektu 
Katru projektu skata un vērtē individuāli, un tas veido vienu trešo daļu no novērtējuma.  
Katrs kandidāts saņem kopējo vērtējumu NtotC, iegūstot maksimāli 300 punktus, ko aprēķina saskaņā 
ar šādu formulu: 
NtotC = NtotC-projet1 +  NtotC-projet2 +  NtotC-projet3 

kur 
NtotC-projet atbilst saņemtajiem punktiem par attiecīgo projektu, apvienojot četrus zemāk pārņemtos 
kritērijus, izmantojot šādu formulu: 
NtotC-projet = (summa (P1, P2, P3, P4)/4 + maksimālā vērtība (P1, P2, P3, P4)) / x 2. 
 
Kandidāts, kurš saņem augstāko vērtējumu NtotC attiecīgi iegūst šādu vērtējumu: 
NC = 60% 
Pārējie kandidāti saņem vērtējumu, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
kur: 

 NtotCcand ir kandidāta iegūtais vērtējums NtotC, 

 NtotCmax ir labākais vērtējums NtotC, ko saņēmuši kandidāti. 

 
Kandidāta spēju īstenot projektu vērtē ar visiem iesniegtajiem projektiem, pamatojoties uz 
III.2.2. panta punkta “Atlases kritēriji ar svērumu” B apakšpunktā minētajiem kritērijiem. 
 
3. Galīgais vērtējums  
Pieteikumu novērtēšana attiecībā uz tehniskajiem un profesionālajiem atlases kritērijiem ar svērumu 
ļauj saņemt galīgo vērtējumu Nf ar maksimālo vērtību 100 %. 
Galīgo vērtējumu NF iegūst, izmantojot šādu formulu: 
NF = NE + NC  
kur: 

 NE ir vērtējums, kas iegūts pēc to kritēriju novērtēšanas, kuri saistīti ar komandu, un veido ne vairāk 
par 40 % (sk. iepriekš), 
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 NC ir vērtējums, kas iegūts pēc to kritēriju novērtēšanas, kuri saistīti ar kandidāta spēju īstenot 
projektu, un veido ne vairāk par 60 % (sk. iepriekš). 

Pieteikumu galīgo klasifikāciju veic atbilstoši saņemtajam vērtējumam NF. 
Ja vairāki kandidāti iegūst vienādu vērtējumu, notiek izloze. 
 

 REZULTĀTU PAZIŅOŠANA  

Eiropas Parlaments, izmantojot e-pastu, visus noraidītos kandidātus vienlaikus un individuāli informē, 
ka viņu pieteikums nav pieņemts. Parlaments norāda katra konkrētā piedāvājuma noraidīšanas 
iemeslus un informē par pārsūdzības iespējām. 
Eiropas Parlaments vienlaikus ar paziņojumiem par noraidīšanu informē arī atlasītos kandidātus par 
lēmumu pieņemt viņu pieteikumu.  
Jebkurā gadījumā lēmums par atlasi ir uzskatāms par galīgu tikai pēc tam, kad kandidāts ir sniedzis 
vajadzīgos pierādījumus attiecībā uz izslēgšanas kritērijiem un Eiropas Parlaments šos pierādījumus ir 
akceptējis.  
Visi noraidītie kandidāti, kuri nav izslēgšanas situācijā un kuru pieteikums atbilst konkursa 
dokumentiem, nosūtot rakstisku pieprasījumu ar vēstuli vai e-pastu, var saņemt papildu informāciju 
par viņu pieteikuma noraidīšanas iemesliem. Tikai tie kandidāti, kuri ir iesnieguši pieņemamu 
pieteikumu, var prasīt informāciju par raksturlielumiem un priekšrocībām saistībā ar pieņemtajiem 
pieteikumiem, kā arī atlasīto kandidātu vārdu, uzvārdu vai nosaukumu. Dažus aspektus tomēr var 
neizpaust, ja to paziņošana varētu radīt šķēršļus tiesību aktu piemērošanai, neatbilstu sabiedrības 
interesēm, kaitētu publisku vai privātu uzņēmumu likumīgām komerciālām interesēm vai arī varētu 
kavēt šo uzņēmumu godīgu konkurenci. 
 

 PROCEDŪRAS APTURĒŠANA  

Vajadzības gadījumā pirms atlases posma rezultātu paziņošanas un pirms skiču posma sākuma Eiropas 
Parlaments var atlikt tā sākšanu, lai veiktu pārbaudi, pamatojoties uz noraidīto vai aizskarto kandidātu 
pieprasījumu, to paustajiem apsvērumiem vai citu sniegto informāciju, kas ir jāņem vērā. Attiecīgajiem 
pieprasījumiem, komentāriem vai informācijai jābūt saņemtiem 10 kalendāro dienu laikā, sākot no 
nākamās dienas pēc noraidīšanas un atlases lēmumu vienlaicīgas paziņošanas. Ja procedūra ir 
apturēta, par to triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo visiem kandidātiem. 
Pēc papildu pārbaudēm, kas veiktas, apturot procedūru, Eiropas Parlaments var apstiprināt savu 
lēmumu par atlasi, to grozīt vai attiecīgā gadījumā procedūru atcelt. Jebkādu jauno lēmumu pamato 
un rakstveidā iepazīstina ar to visus iesaistītos kandidātus. 
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IV DAĻA. SKIČU KONKURSA POSMS 

1. NODAĻA. VISPĀRĪGA 
INFORMĀCIJA  

Dalība skiču konkursa posmā ir atļauta pēc pieteikumu atlases posma izvēlētajiem kandidātiem, ja vien 
viņi ir snieguši atlasei prasītos apliecinošos dokumentus un tie neliek apstrīdēt viņu izraudzīšanu.  
Izraudzītie kandidāti turpmāk tekstā tiks apzīmēti kā “pretendenti”. 
Pretendentiem ir jāpiedalās šajā konkursā tajā pašā juridiskajā formā (apvienība, grupa, arhitekts, 
sabiedrība u. c.), ko viņi ir norādījuši pieteikuma iesniegšanas brīdī. 
Tikai pretendentiem būs pieejami konkrēti konkursa dokumenti, kuriem citi kandidāti nevarēs piekļūt. 
Katrs pretendents varēs iesniegt vienu skici par renovāciju vai rekonstrukciju vai vienu skici par katru 
no abiem minētajiem procesiem (sīkāka informācija par procesiem ir atrodama IV.3.1. pantā). 
 

2. NODAĻA. PROCEDŪRA  

 UZAICINĀJUMS  

Eiropas Parlaments aicina pretendentus piedalīties skiču konkursa posmā, vienlaicīgi tiem nosūtot 
vēstuli ar uzaicinājumu piedalīties konkursā.  
Minētajai vēstulei pievieno vienu vai vairākus CD ar visiem vajadzīgajiem dokumentiem skices un 
konkursa dokumentācijas sagatavošanai, kā arī citu noderīgu informāciju, jo īpaši attiecībā uz skiču 
konkursa posma grafiku. 
 

 OBJEKTA APMEKLĒJUMS  

Pretendenti var piedalīties objekta apmeklējumā, kas tiks rīkots datumā, kuru viņiem paziņos 
uzaicinājumā piedalīties konkursā. 
Tiks rīkoti divi objekta apmeklējumi, no kuriem viens notiks franču, savukārt otrs — angļu valodā.  
Pretendenti varēs piedalīties tikai vienā no abiem rīkotajiem apmeklējumiem.  
Maksimālais pārstāvju skaits katram pretendentam ir pieci cilvēki.  
Pretendentu klātbūtne tiks apliecināta ar apmeklējumu reģistru, kas viņu pārstāvjiem būs jāparaksta 
pirms apmeklējuma sākuma. 
Pēc katra apmeklējuma Eiropas Parlaments sagatavos apmeklējuma ziņojumu, kas e-pastā vienlaicīgi 
tiks nosūtīts visiem pretendentiem. 
Kārtība dalībai objekta apmeklējumā ir noteikta turpmāk. 
Ne vēlāk kā astoņas darba dienas pirms noteiktā datuma, ko pretendents izvēlējies objekta 
apmeklējumam, tas uz e-pasta adresi INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu nosūta Eiropas Parlamentam 
šādu informāciju: 

 pretendenta identifikācija, 

 pretendenta e-pasta adrese, 

 apmeklējuma dalībnieku vārds, uzvārds, amats, personas apliecības numurs un dzimšanas datums 
(piedalīties var ne vairāk kā pieci pretendenta pārstāvji). 

Atgādinām, ka piekļuve Eiropas Parlamenta ēkām ir stingri regulēta un par to obligāti ir jāsaņem 
iepriekšēja atļauja. 
Tāpēc, ja iepriekš prasītā informācija netiek sniegta noteiktajā termiņā, par šīs procedūras norisi 
atbildīgie dienesti nevarēs saņemt nepieciešamās atļaujas jūsu pārstāvjiem un viņiem tiks liegta 
piekļuve. 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu


Concours n° 06D40-2019-M052 
  28 

PHS ēkas atjaunošana  Konkursa nolikums 

Tikšanās vieta ir pie Eiropas Parlamenta Altiero Spinelli ēkas (Briselē) akreditācijas centra ieejas. 
Apmeklējuma datums: 
Lūdzam jūsu pārstāvjiem ievērot tikšanās laiku.  
Informējam, ka apmeklējuma sākumā katrs dalībnieks saņems caurlaidi, kas sniegs pagaidu piekļuvi 
attiecīgajām Eiropas Parlamenta ēkām, un viņam būs jāparakstās apmeklējumu reģistrā, lai apliecinātu 
savu klātbūtni. Tāpēc jebkāda kavēšanās liegs saņemt caurlaidi un parakstīties un jums var tikt atteikta 
dalība objekta apmeklējumā. 

Ceļa izdevumus saistībā ar objekta apmeklējumu sedz pretendenti, un Eiropas Parlaments tos 
neatlīdzina. 
 

 ANONIMITĀTE  

Uz visiem skices dokumentācijā iekļautajiem dokumentiem — teksta dokumentiem uz pirmās lapas, 
plānam rakstlaukumā un citu veidu dokumentiem skaidri redzamā vietā, ko izvēlas pretendents, — ir 
jānorāda attiecīgo dokumentu identifikācijas kods, kas ir līdzvērtīgs parakstam un iniciāļiem. 
Kodam jāatbilst šādiem kritērijiem: 

 tajā jābūt tieši 8 zīmēm — 5 burtiem un 3 arābu cipariem no 1 līdz 9 (ieskaitot), 

 vismaz 2 no 5 burtiem jābūt lielajiem, 

 burtu vai ciparu atkārtošanās ir aizliegta, 

 atstarpes starp zīmēm, interpunkcijas zīmes, akcenti un jebkādi citi simboli ir aizliegti, 

 burtu un ciparu secību izvēlas pretendents. 

Kodam jābūt drukātam šādā zīmju fontā: 

 fonta nosaukums: Arial, 

 fonta lielums: 12 

 fonta krāsa: melna, 

 fonta veids: standarta. 

Papildus iepriekš norādītajiem dokumentiem, kas vajadzīgi skices novērtēšanai, pretendenti iesniedz 
arī aploksni bez jebkādām atzīmēm vai norādēm, kas ļautu identificēt pretendentu, izņemot 
identifikācijas kodu. 
Aploksnei jābūt pilnībā necaurredzamai un aizlīmētai, izmantojot jebkādu pretendentu izvēlētu 
tehnisku līdzekli, kas ļauj nodrošināt tās neaizskaramību. 
Ne žūrija, ne Eiropas Parlaments neuzņemas atbildību par šādas aploksnes nejaušu atvēršanu. 
Tāpēc pretendentam ir jāizvēlas piemērots aizlīmēšanas veids.  
Aploksnē nav nekādu citu dokumentu, kā vien paziņojums par izvēlēto skices identifikācijas kodu un 
saistību uzņemšanās akts, kas sagatavots, izmantojot uzaicinājumam piedalīties konkursā pievienoto 
veidlapu, ir pienācīgi aizpildīts, datēts un pretendenta juridiskā pārstāvja parakstīts. 
Izņemot šo dokumentu, kura aploksne tiks atvērta tikai pēc žūrijas lēmuma, neviens cits dokuments, 
kas nosūtīts saistībā ar šo konkursu, nekādā gadījumā nedrīkst ļaut identificēt pretendentu. 
Uz dokumentiem arī nedrīkst būt nekādi logotipi, zīmes, simboli, anotācijas un plašākā nozīmē nekādas 
norādes, kas ļautu identificēt pretendentu.  
Īpaša uzmanība jāpievērš arī digitālo datņu un priekšmetu rekvizītiem. 

Iesniedzot jebkādus dokumentus, kas neatbilst šeit minētajiem anonimitātes noteikumiem, skices 
dokumentācija tiks nekavējoties noraidīta. 
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3. NODAĻA. SKIČU 
NOŠĶIRŠANAS UN 

NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI 

 NOŠĶIRŠANAS KRITĒRIJ I  

Lai pilnībā informētu Eiropas Parlamentu par sava darba rezultātiem un ļautu tam pieņemt galīgo 
lēmumu (sk. zemāk), žūrija nošķir skices, kas attiecas uz nojaukšanu/rekonstrukciju, un skices, kas 
attiecas uz renovāciju, izmantojot šādu kritēriju: 

 par renovācijas projektu uzskata jebkādu projektu, kurā saglabāti vismaz 80 % no esošās 
struktūras, 

 par nojaukšanas/rekonstrukcijas projektu uzskata jebkādu projektu, kurā saglabāti mazāk nekā 
80 % no esošās struktūras. 

 

 NOVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI  

Žūrija novērtē skices, piemērojot minētos kritērijus atbilstoši turpmāk norādītajam svērumam.  

A INTEGRĀCIJA UN SAIKNES AR PILSĒTAS, DABISKO UN SOCIĀLO VIDI  15% 

 
  Simbolisms  

 
  Attiecības ar vidi  

 
  Atvērtība (uzņemšana)  

B ARHITEKTŪRAS UN VIDES KONCEPCIJA  32% 

 
  Ēkas un iekštelpu simbolisms  

 
  Ēkas un iekštelpu arhitektūras kvalitāte  

 
  Bioklimatiskā un vides pieeja  

 
  Sēžu zāles kvalitāte  

 
  Apmeklētāju unikālie iespaidi  

C TELPISKI FUNKCIONĀLO UN ILGTSPĒJAS MĒRĶU SASNIEGŠANA  30% 

 
  Funkcionālais piedāvājums  

 
  Funkciju savstarpējās attiecības  

 
  Plūsma  

 
  Elastība īstermiņā un ilgtermiņā  

D TEHNISKĀ SASKAŅOTĪBA  23% 

 
  Mērķi vides jomā  

 
  Mērķi attiecībā uz struktūru  

 
  Mērķi attiecībā uz piekļūstamību  

 
  Mērķi drošības jomā  

 
  



Concours n° 06D40-2019-M052 
  30 

PHS ēkas atjaunošana  Konkursa nolikums 

 

4. NODAĻA. SKIČU 
DOKUMENTĀCIJA UN TĀS  

NOFORMĒJUMS  

 IESNIEDZAMIE SKIČU 
DOKUMENTI  

UZMANĪBU! Noteikumu kopums, kas tiks piemērots visos gadījumos, kad pretendents iesniegs vienu 
vai divas skices (sk. IV daļas 1. nodaļu). 
 Ja pretendents nolems iesniegt divas skices, katra skice ir jāiesniedz atsevišķi, izveidojot 
dokumentāciju saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem. 
 Abām skicēm tiek piešķirts kopīgs IV.2.3. pantā minētais identifikācijas kods. 

 
A. Skiču dokumenti ir jāiesniedz daļēji papīra un daļēji digitālā formātā: 

 papīra formātā iesniedz: 

o kontrolsarakstu, 

o saskaņā ar IV.2.3. panta noteikumiem aizzīmogotu aploksni, kurā atrodas pilnībā 
aizpildīts un datēts saistību uzņemšanās akts (arī papīra formātā), ko parakstījis 
pretendenta juridiskais pārstāvis, norādot savus iniciāļus uz visām dokumenta lapām, 

o prezentācijas shēmas, 

o visus pārējos dokumentus (divos eksemplāros), 

 

 digitālā formātā iesniedz: 

o prezentācijas shēmas fiksētā formātā (pdf),  

o visus pārējos dokumentus dinamiskā un fiksētā digitālā formātā (pdf). 

 
Skiču dokumentiem jābūt pilnīgiem. 
Ņemot vērā anonimitātes un pretendentu vienlīdzības prasību, Eiropas Parlamenta administrācija 
nevar prasīt pretendentiem papildināt nekādu skices dokumentāciju, kas ir nepilnīga, nelasāma vai 
neatbilst prasītajam formātam. 
Uzaicinājumam piedalīties konkursā tiek pievienots CD, kurā ir tilpfails ar nosaukumu “Skice — 
elektroniskā dokumentācija”. 
Šis tilpfails ietver mapes un apakšmapes, kurās pretendentiem ir jāiekļauj prasītie dokumenti 
elektroniskā formātā. 
 
B. Saturs 
Skiču dokumenti ir šādi: 

 kontrolsaraksts  

Kontrolsarakstu sagatavo, izmantojot modeli, kas sniegts uzaicinājumam piedalīties konkursā 
pievienotajā CD. 
Tas ļauj pretendentam pārbaudīt, vai skiču dokumenti ir pilnīgi.  
Tas ļauj Eiropas Parlamentam pārbaudīt, vai pretendents ir pārbaudījis savu dokumentu integritāti. 

 aizzīmogota un anonīma aploksne, kurā atrodas saistību uzņemšanās akts 

Tas ietver: 
o paziņojumu par skices identifikācijas koda izvēli, 
o paziņojumu par autoru, 
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o apņemšanos izpildīt uzdevumus, ja Eiropas Parlaments pretendentam tādus uztic. 

Saistību uzņemšanās aktu sagatavo, izmantojot modeli, kas sniegts uzaicinājumam piedalīties 
konkursā pievienotajā CD. 
Saistību uzņemšanās aktu pienācīgi aizpilda, datē un paraksta persona(-as), kurai(-ām) ir tiesības 
pārstāvēt pretendentu.  
Vienīgā norāde uz aizzīmogotās aploksnes ir kods, kas izveidots saskaņā ar IV.2.3. panta 
noteikumiem. 
 

 prezentācijas shēmas  

Dalībniekiem jāiesniedz pavisam 6 shēmas DIN A1 formātā, kas veido pietiekami skaidru grafisku 
dokumentāciju bez teksta. 
Lapas kājenē ir sniegta dokumenta identifikācijas informācija, pretendenta 8 zīmju identifikācijas 
kods un shēmu numerācija.  
Prezentācijas shēmas iesniedz arī fiksētā digitālā formātā (.pdf). 
Katru shēmu jāvar parādīt neatkarīgi no citām. 
Grafiskajos attēlos nav teksta, taču var būt skaitliskas atsauces.  
Iesniedz arī divas shēmas A3 formātā, kas satur aprakstus, pamatojoties uz modeli, kas pievienots 
uzaicinājumam piedalīties konkursā.  
Shēmas DIN formātā sagatavo uz 10 mm bieza putu kartona vertikālā formātā. 
 

 skices dokumentācija, kas ietver: 

o dokumentu ar nosaukumu “Dokuments A — Galvenais ziņojums”. 

Šajā dokumentā ir noteiktas projekta kvalitatīvās un funkcionālās iezīmes un pamatots 
izvēlētais risinājums attiecībā uz pilsētvides un arhitektūras koncepciju un apliecināta atbilstība 
Paul-Henri Spaak ēkas atjaunošanas programmas prasībām. 
Tas ir aprakstošs, paskaidrojošs un apliecinošs dokuments, kas sagatavots A4 formātā. Par 
katru dokumentu ir jāsniedz ierobežots A4 lapu (apdrukātas no vienas puses) skaits18. Tas nav 
lapu skaits, kas pretendentam nepieciešams ziņojuma sniegšanai (ziņojums var būt arī īsāks), 
bet gan maksimālais lapu skaits, ko žūrija ņems vērā, jo lapas, kas pārsniedz noteikto 
ierobežojumu, žūrijai netiks rādītas. 
Attiecībā uz dokumentiem ir jāievēro šādas prasības: 
 dokumentu apmales ir 1,5 cm kreisajā pusē un 1 cm labajā pusē, izklāsts ir strukturēts un 

dokumenti ir pareizi iesieti. Fonta lielums ir vismaz 12. Lapas kājenē ir sniegta dokumenta 
identifikācijas informācija (burts un cipari), pretendenta 8 zīmju kods un lapu numerācija. 
Digitālais izcelsmes formāts ir Word, 

 teksta dokumenti ir jāiesniedz .doc formātā. Tabulām, sarakstiem un aprēķiniem jābūt .xls 
vai citā ar to saderīgā formātā, 

 Grafiskajos attēlos nav teksta, taču var būt skaitliskas atsauces un apraksts, kura digitālais 
izcelsmes formāts ir Word vai Excel. 

 
Ziņojumā ir šādas nodaļas: 
A1. kopsavilkums: 

 projekta kopsavilkums (ne vairāk par trijām A4 lapām, kas apdrukātas no vienas puses, ar 
tekstu un attēliem), 

A2. apraksts attiecībā uz integrāciju un saikni ar pilsētas, dabisko un sociālo vidi: 
 paskaidrojums par integrācijas un saiknes koncepciju, jo īpaši attiecībā uz simbolismu, 

efektivitāti, kā arī atvērtību un uzņemšanu. Kā plānotā ēka iekļausies savā pilsētas, dabiskajā 

                                                           
18 Divas A4 lapas (apdrukātas no vienas puses) var aizstāt ar A3 formāta lapu (apdrukātu no vienas puses). 
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un sabiedriskajā vidē un veidos ar to saikni? Kādā platībā tā mijiedarbojas? Kā ārējā pieeja pauž 
3 redzējuma virzienus? Kādā veidā projekts neiekļaujas stingrā pilsētplānošanas satvarā, un 
kādas priekšrocības tas sniedz? (Ne vairāk par astoņām A4 lapām, kas apdrukātas no vienas 
puses, ar tekstu un attēliem), 

A3. arhitektūras un vides koncepcijas apraksts: 
 A.3.1. paskaidrojums par ēkas un tās iekštelpu simbolismu (ne vairāk par divām A4 lapām, kas 

apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un attēliem), 

 A.3.2. vispārējs pamatojums par veiktajām arhitektoniskajām izvēlēm, uzsverot ēkas un 
iekštelpu arhitektoniskās īpašības. Kādi ir arhitektoniskās koncepcijas prioritārie virzieni? (ne 
vairāk par astoņām A4 lapām, kas apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un attēliem), 

 A.3.3. ēkas ārējās un iekšējās bioklimatiskās pieejas apraksts (ne vairāk par astoņām A4 lapām, 
kas apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un attēliem), 

 A.3.4. apraksts attiecībā uz sēžu zāli, galvenokārt ietverot sēžu zāles projekta virtuālos skatus 
(baltā maketa19 skati ar pelēkā nokrāsām), garengriezums un katra līmeņa plāns. Šiem 
dokumentiem joprojām jābūt lasāmiem prasītajā formātā. Teksts ietver koncepcijas 
paskaidrojumu (ne vairāk par sešām A3 lapām, kas apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un 
attēliem), 

 A.3.5. apraksts saistībā ar apmeklētāju unikālajiem iespaidiem: Kādu iemeslu dēļ garāmgājēji, 
tūristi, studenti, pilsoņi, kurus interesē Eiropas Parlamenta dzīve, vai jebkurš cits ietu aplūkot 
vai apmeklēt ēku, vēlētos tajā atgriezties vai ieteiktu to apmeklēt? (Ne vairāk par sešām A4 
lapām, kas apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un attēliem), 

A4. apraksts saistībā ar telpiski funkcionālo mērķu sasniegšanu: 
 A.4.1. priekšlikuma pamatojums, uzsverot ar funkcionālo pieeju saistītās koncepcijas 

prioritāros virzienus un ilustrējot, kā risinājums reaģē uz Paul-Henri Spaak ēkas atjaunošanas 
programmas un ēkas turpmāko lietotāju vajadzībām (ne vairāk par astoņām A4 lapām, kas 
apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un attēliem), 

 A.4.2 projekta iekšējo plūsmu shēma attiecībā uz deputātiem, apmeklētājiem, protokolu, 
plašsaziņas līdzekļiem un loģistiku, tās apzīmējot ar funkciju krāsu kodiem (sk. 4. pielikumu). 
(Shēmām jābūt uz ne vairāk kā piecām A3 lapām, kas apdrukātas no vienas puses), 

 A.4.3. apraksts attiecībā uz ēkas elastīgumu īstermiņā un ilgtermiņā: Kā telpas var pielāgot 
dažādām darbībām? Kā ēka ar laiku var mainīties? Kas veicina šādus pielāgojumus? (Ne vairāk 
par sešām A4 lapām, kas apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un attēliem), 

 

A5. tehniskās koncepcijas apraksts: 
 A.5.1. vides koncepcija — vides pieejas apraksts, kādā veidā arhitektūra to integrē, projektā 

attīstītais vai attīstāmais potenciāls attiecībā uz paraugrakstura hartas mērķiem (1. pielikums). 
(Ne vairāk par sešām A4 lapām, kas apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un attēliem), 

 A.5.2. galvenie tehniskie risinājumi, kas piedāvāti attiecībā uz ēkas struktūru (ne vairāk par 
divām A4 lapām, kas apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un attēliem), 

 A.5.3. koncepcija “dizains visiem” — apraksts par to, kā projektā ir ņemta vērā personu ar 
ierobežotām pārvietošanās spējām piekļūstamība, sākot no objekta apkārtnes līdz ieejām ēkā, 
kā arī tās iekšpusē (ne vairāk par trijām A4 lapām, kas apdrukātas no vienas puses, ar tekstu 
un attēliem), 

                                                           
19 Atgādinājums — konkurss neattiecas uz apdares materiālu noteikšanu. 
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 A.5.4. koncepcijas apraksts par to, kā projektā ir ņemti vērā drošības aspekti atbilstoši 
informācijai, kas tiks sniegta saistībā ar uzaicinājumu piedalīties konkursā (ne vairāk par trijām 
A4 lapām, kas apdrukātas no vienas puses, ar tekstu un attēliem), 

A6. virsmu un rādītāju tabula: 
 A6.1. tabula, kurā norādītas telpu platības un citi kvantitatīvi dati ar funkciju kodiem atbilstoši 

veidlapai, kas tiks nosūtīta saistībā ar uzaicinājumu piedalīties konkursā, 

 A.6.2. tabula, kurā norādītas ēkas ārējās struktūras virsmas un to veids atbilstoši veidlapai, kas 
tiks sniegta saistībā ar uzaicinājumu piedalīties konkursā, 

 

 dokuments ar nosaukumu “Dokuments B — dizainparaugi un citi grafiski dokumenti”. 

Dokumentā B iekļautajiem dokumentiem jāatbilst šādām prasībām: 
 dokuments B ietver grafiskos dokumentus, kas jāiesniedz sākotnējā DIN A1 formātā, pareizi 

salocīti A4 formātā un ievietoti atsevišķās plastmasas mapītēs, tām pievienojot samazinātu 
kopiju A3 formātā, kas nav salocīta,  

 grafiskajos dokumentos nav teksta, taču var būt skaitliskas atsauces un apraksts. Aprakstu 
sniedz A3 formāta dokumentā. Digitālais formāts ir Word vai Excel, 

 dizainparaugu digitālais formāts ir .dwg, kas izveidots, izmantojot AUTOCAD vai ar to saderīgu 
programmu. Dizainparauga mērogs: 1 vienība = 1 cm. 

 BIM20 maketu vai maketus, kas izmantoti dizainparaugu sagatavošanā, sniedz tādā formātā, 
kas ļauj aplūkot maketu standarta skatījumā.  

 

 

 

Mērogs Minimālais 
dokumentu 
skaits 

Maksimālais 
dokumentu 
skaits 

DIN formāts 

1. Eiropas kvartāla pilsētvides plāns un 
ēkas kopējais skats ar piekļuvēm un 
satiksmi, laukuma šķērsgriezumi 
virzienā Rue du Luxembourg un virzienā 
Rue Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

2. Vismaz 4 nozīmīgi pilsētas tālākie 
skatpunkti, kā noteikts uzaicinājumā 
piedalīties konkursā 

 4 10 A4 

3. Visu arhitektūras projekta virszemes un 
apakšzemes līmeņu plāni, norobežojot, 
raksturojot un iekrāsojot dažādus telpu 
veidus saskaņā ar programmu 

1/500   nosaka 
arhitekts 

4. Vismaz 2 griezumi, norādot grīdas 
līmeņus 

1/500 2 6 nosaka 
arhitekts 

5. Ēkas ārējie paaugstinājumi 1/500 4 6 nosaka 
arhitekts 

6. Vismaz 4 ēkas baltā maketa tuvās 
perspektīvas no ārpuses, iekļaujoties 
esošajā vidē 

 4 8 A3 

7. Vismaz 4 projekta nozīmīgāko telpu 
baltā maketa perspektīvas, tostarp: 

 4 8 A4 

                                                           
20 Piemēram, struktūras, konstrukcijas, funkciju, vispārējā un detalizētā lieluma maketa elementi, kas ļauj sagatavot platību tabulas un 
perspektīvas, kuri kalpo par pamatu virtuālo attēlu izstrādei. 
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sēžu zāle, priekšējais pagalms, projekta 
strukturējošās telpas  

8. Apmeklētāju, deputātu, protokola un 
loģistikas plūsmu shēmas  

 1 2 A0 

9. Koncepcija “dizains visiem”, kas 
paskaidrota ar shēmu (iekrāsot 
piekļuves zonas) 

 1 2 A1 

10. Struktūras baltā maketa perspektīvas  3 10 A3 

 
 

 SKIČU DOKUMENTĀCIJAS 
NOFORMĒJUMS  

Skiču dokumentācija jāiesniedz kā pavadvēstule papīra formātā, kurai pievienoti šādi dokumenti: 

 aizzīmogota aploksne, kurā atrodas saistību uzņemšanās akts, 
 

 mape vai vairākas mapes ar uzlīmi “Mape A / [identifikācijas kods]”, kurās ir: 
o kontrolsaraksts, 
o dokumentu A veidojošie dokumenti, 
o viens vai vairāki CD ar norādi “Dokuments A – [identifikācijas kods] – oriģināls”, kas tieši 

uzrakstīta uz CD, sniedzot dokumentā A esošos dokumentus digitālā formātā,  
o viens vai vairāki CD ar norādi “Dokuments A – [identifikācijas kods] – kopija”, kas tieši 

uzrakstīta uz CD, sniedzot dokumentā A esošos dokumentus digitālā formātā,  

Ja tiek izmantotas vairākas mapes, tās numurē no 1 līdz x, katru atzīmējot ar uzlīmi “Mape A – 
[identifikācijas kods] – Nr. x”. 
Izmantotajām uzlīmēm jābūt baltām, 192x39 mm formātā un jāatrodas mapes aizmugurē. 
Tās izdrukā, izmantojot Arial fontu standarta režīmā, 12. lielumā un melnā krāsā. 
Ja tiek izmantoti vairāki CD, tos numurē no 1 līdz x, sniedzot vai nu norādi “Dokuments A – 
[identifikācijas kods] – oriģināls – disks Nr. x”, vai “Dokuments A – [identifikācijas kods] – kopija – 
disks Nr. x”, kas tieši uzrakstīta uz CD. 
 

 mape vai vairākas mapes ar uzlīmi “Mape B”, kurās ir: 
o dokumentu B veidojošie dokumenti ar uzlīmi “Mape B / [identifikācijas kods]”, 
o viens vai vairāki CD ar norādi “Dokuments B – [identifikācijas kods] – oriģināls”, kas tieši 

uzrakstīta uz CD, sniedzot dokumentā B esošos dokumentus digitālā formātā, 
o viens vai vairāki CD ar norādi “Dokuments B – [identifikācijas kods] – kopija”, kas tieši 

uzrakstīta uz CD, sniedzot dokumentā B esošos dokumentus digitālā formātā, 

Ja tiek izmantotas vairākas mapes, tās numurē no 1 līdz x, katru atzīmējot ar uzlīmi “Mape B – 
[identifikācijas kods] – Nr. x”. 
Izmantotajām uzlīmēm jābūt baltām, 192x39 mm formātā un jāatrodas mapes aizmugurē. 
Tās izdrukā, izmantojot Arial fontu standarta režīmā, 12. lielumā un melnā krāsā. 
Ja tiek izmantoti vairāki CD, tos numurē no 1 līdz x, sniedzot vai nu norādi “Dokuments B – 
[identifikācijas kods] – oriģināls – disks Nr. x”, vai “Dokuments B – [identifikācijas kods] – kopija – 
disks Nr. x”, kas tieši uzrakstīta uz CD. 
 

 visas 6 prezentācijas shēmas. 
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5. NODAĻA. SKIČU 
DOKUMENTĀCIJAS 

IESNIEGŠANAS TERMIŅI  UN 
KĀRTĪBA  

 SKIČU DOKUMENTĀCIJAS 
IESNIEGŠANAS TERMIŅI UN 

KĀRTĪBA  

Datumu un laiku, līdz kuram jānosūta vai jāiesniedz (sk. IV.5.2. pantu) skiču dokumentācija, nosaka 
vēstulē ar uzaicinājumu piedalīties konkursā. Jebkāda skiču dokumentācija, kas nosūtīta vai iesniegta 
pēc minētā datuma un laika, tiks automātiski noraidīta. 
 
 

 SKIČU DOKUMENTĀCIJAS 
IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA  

Lai nodrošinātu skiču dokumentācijas konfidencialitāti un integritāti, nosūtīšana ir jāveic dubultā 
aploksnē.  
Abām aploksnēm jābūt aizlīmētām.  
Lai atvieglotu skiču dokumentācijas nodošanu Eiropas Parlamenta kompetentajam dienestam, 
pretendenti tiek aicināti izmantot uzaicinājumā vēstulē iekļautās etiķetes, kas ir jāizdrukā un jāuzlīmē 
uz aploksnēm. 
Atkarībā no izmēra aploksne var būt arī cits iepakojums (sainis, paka, kaste vai cits iepakojums), kas ir 
maksimāli piemērots sūtījuma faktiskajam saturam. 
Neatkarīgi no tā, kādu iepakojumu pretendenti izvēlas, viņiem jāpārliecinās, ka skiču dokumentācijas 
iesniegšanai paredzētā aploksne vai iepakojums ir kvalitatīvs un nav ieplēsts, jo pretējā gadījumā nav 
garantēta sūtījuma satura konfidencialitāte un neaizskaramība. 
Ja izmanto pašlīmējošās aploksnes, tās ir jāaizlīmē ar līmlenti, uz kuras jābūt sūtītāja parakstam. Šādu 
aploksni uzskata par attiecīgi aizzīmogotu, ja uz līmlentes ir sūtītāja paraksts vai uzņēmuma zīmogs. 
Ja nebūs nodrošināta satura konfidencialitāte, attiecīgā skiču dokumentācija pirms skiču 
dokumentāciju atvēršanas tiks atzīta par nederīgu. 
Uz ārējās aploksnes jābūt pretendenta izvēlētajam identifikācijas kodam. 
 
Pēc pretendentu izvēles skiču dokumentāciju var: 

 nosūtīt ar piegādi uz adresi, kas norādīta uz sniegtajām etiķetēm, par saņemšanas datumu 
uzskatot piegādes dienesta veiktās piegādes datumu, 

 nogādāt uz Oficiālo pasta nodaļu ne vēlāk kā iepriekšminētajā dienā un laikā personiski vai ar 
pārstāvja starpniecību. Pierādījums skiču dokumentācijas iesniegšanai ir parakstīta un datēta 
kvīts divos eksemplāros, ko izsniedzis Eiropas Parlamenta Oficiālās pasta nodaļas darbinieks. 
Kvītī norādītais datums un laiks ir apliecinājums tam, ka dokumentācija ir iesniegta. Skiču 
dokumentācija iestādes Oficiālajā pasta nodaļā ir i jāiesniedz tās darba laikā: 

no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 9.00–12.00 un 14.00–17.00, 
piektdienās plkst. 9.00–12.00. 

Sestdienās, svētdienās, svētku dienās un Eiropas Parlamenta brīvdienās — slēgts. 
Eiropas Parlaments nevar garantēt skiču dokumentācijas saņemšanu, ja tā iesniegta, 
neievērojot iepriekšminēto iestādes Oficiālās pasta nodaļas darba laiku. 
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Ja pēc konkursa uzaicinājuma dokumentu nosūtīšanas iestādes Oficiālās pasta nodaļas darba 
laiks ir mainījies, Eiropas Parlamentam nav pienākuma par to informēt pretendentus. 
Pretendentiem, kuri vēlas iesniegt skiču dokumentāciju, pašiem ir jāpārliecinās par to, ka 
norādītais darba laiks nav mainījies. 
 

6. NODAĻA. REZULTĀTU 
PAZIŅOŠANA  

Eiropas Parlaments vienlaicīgi un individuāli e-pastā informē katru pretendentu par lēmumiem 
attiecībā uz viņa skici. 
Paziņojot rezultātus pretendentiem, kuri nebūs izvēlēti par uzvarētājiem, tiks minēti iespējamie 
pārsūdzības līdzekļi. 
Rezultātu paziņošana uzvarētājam nav uzskatāma par Eiropas Parlamenta saistību uzņemšanos ne 
attiecībā uz viņa projekta izvēli īstenošanai, ne attiecībā uz Eiropas Parlamenta pienākumu viņam 
uzticēt turpmākus uzdevumus. 
 
 
 

V DAĻA. TURPMĀKĀ PROCEDŪRA 

1. NODAĻA. PREZIDIJA IZVĒLE  
Uzvarējušo projektu un labāko projektu, kas izmantojis otru procedūru (renovācija vai 
nojaukšana/rekonstrukcija), iesniedz Prezidijam, kas ir atbildīgā politiskā struktūra administratīvos, 
organizatoriskos un finanšu jautājumos attiecībā uz Eiropas Parlamenta darbību. 
Iesniegšanas pamatā ir žūrijas ziņojums, kā arī iesniegtā projekta vai iesniegto projektu īpašības, 
priekšrocības un trūkumi. Iesniegtajā dokumentācijā tiks iekļauti neatkarīgā novērtējumā gūtie 
secinājumi par divu atlasīto projektu izmaksām, kas tiek noteiktas, pamatojoties uz vienotiem 
principiem, par kuriem tiks paziņots uzaicinājumā piedalīties konkursā. Pretendenti, piedaloties 
konkursā, pieņem šī novērtējuma rezultātus. 
Uz šā pamata Prezidijs izvēlas projektu, kas vēlāk tiks attīstīts. 
Tiklīdz šī procedūra ir veikta, visas aploksnes ar skiču identifikācijas kodu tiks atvērtas, lai varētu 
identificēt katras skices autoru. 
Atjaunotās ēkas attēlu un fotouzņēmumu reproducēšanas un publicēšanas tiesību nodošana, kā 
noteikts II.1.7. panta pēdējā daļā, un šajā daļā paredzētā atteikšanās no tiesībām pretendentam, kurš 
ir iesniedzis īstenošanai izraudzīto projektu, tiks atlīdzināta saskaņā ar Finanšu regulas pielikuma 
11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto procedūru, izmaksājot summu 100 000 EUR apmērā (bez 
PVN), kas būs uzskatāms par galīgo norēķinu. 
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2. NODAĻA. PALĪDZĪBAS 
UZDEVUMS 

 VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA  

Eiropas Parlaments saglabā tiesības ar konkursa uzvarētāju uzsākt vai neuzsākt sarunu procedūru 
nolūkā parakstīt pakalpojumu līgumu ar mērķi veikt koncepcijas pārraudzību dizaina un būvniecības 
nodrošinātāja izvirzīšanas procedūrā un tās attīstībā. 
Ja Eiropas Parlaments nolemj uzsākt minēto procedūru, tā tiek veikta, piemērojot Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko 
piemēro Savienības vispārējam budžetam, noteikumus, jo īpaši tās 1. pielikuma 11. panta 1. punkta 
d) apakšpunkta noteikumus. 
Eiropas Parlaments arī patur iespēju sākt sarunu procedūru ar Prezidijam iesniegtā otrā projekta 
autoru un to dara, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulas (ES, 
Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, 
noteikumus, jo īpaši tās 1. pielikuma 11. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus. 
 

 UZDEVUMS 

Ja tiek noslēgts līgums, uzdevums tiks aprakstīts līguma projektā un tehniskajās specifikācijās saistībā 
ar uzdevumu, kas tiks paziņotas sarunu procedūras sākumā. 
Tas neizsmeļošā un neizslēdzošā veidā ietver šādus posmus: 

 palīdzība konkursa dialoga sagatavošanas un norises laikā, 

 palīdzība pirms atļauju sniegšanas, 

 palīdzība atļauju sagatavošanas laikā, 

 palīdzība izmaiņu pārvaldībā. 

Līguma noslēgšanas gadījumā par obligātu uzdevuma daļu tiks noteikta tikai palīdzības sniegšana 
Eiropas Parlamentam konkursa dialoga sagatavošanas un norises laikā. Citus pakalpojumus varēs 
sniegt pēc izvēles. 
 

 KONKURSA DIALOGS 

Neskarot nākamā punkta noteikumus, Eiropas Parlamenta izvēlētā projekta autors vai autori nekādā 
gadījuma nedrīkst saistībā ar projekta īstenošanu ne piedalīties konkursa dialoga procedūrā, ko Eiropas 
Parlamentam ir tiesības ierosināt konkursa beigās, ne sazināties ar minētās konkursa dialoga 
procedūras dalībniekiem, ne atbildēt uz konkursa dialoga procedūras dalībnieku mēģinājumiem 
sazināties. 
Gadījumā, ja starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Parlamenta izvēlētā projekta autoru vai autoriem 
tiek parakstīts līgums par projekta īstenošanu, tajā paredz atkāpes no šā vispārīgā noteikuma un nosaka 
piemērošanas kārtību.  
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3. NODAĻA. SKIČU PUBLISKA 
IZSTĀDĪŠANA  

Vai nu pēc skiču konkursa, vai pēc sarunu procedūras ar uzvarētāju, ja Eiropas Parlaments nolemj šādu 
procedūru sākt, tas rīko visu par pieņemamām atzīto pretendentu skiču publisku izstādīšanu.  
Visi pretendenti tiks aicināti piedalīties publiskās izstādes atklāšanā. 
Pēc skiču izstādes beigām konkursā neuzvarējušo dalībnieku skices var atgūt 30 kalendāro dienu laikā, 
iepriekš piesakot apmeklējumu.  
Pieprasījumus var nosūtīt, rakstot uz šādu e-pasta adresi: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  

VI DAĻA. PIELIKUMU SARAKSTS 
 
 
1. pielikums — Paraugrakstura harta vides jomā  
2. pielikums — Funkciju tabula 
3. pielikums — Provizoriskais plānojums 
4. pielikums —  Ģeogrāfiskā atrašanās vieta, novietojums un skati 
5. pielikums — Tehniskās jomas 
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