TAVS ATBALSTS
UZŅĒMUMA DOKUMENTĀCIJAS
SAKĀRTOŠANĀ

PILNA SERVISA EKSPERTI ATĻAUJU SAŅEMŠANĀ

KONTAKTI:
GSM: +371 27079970
E-mail: info@kavis.lv
Website: www.kavis.lv

PAR MUMS
Uzņēmums KAVIS – tā ir pilna servisa ekspertu komanda dažādu projektu
saskaņošanā un visa viedu atļauju saņemšanā.
Mūsu uzņēmuma darbinieki ir gan bijušie valsts iestāžu, gan restorānu darbinieki,
tāpēc protam lieliski veidot sinerģiju starp šīm iestādēm. Tas ir viens no mūsu
trumpjiem konkurentu vidū!
Uzņēmums darbojas jau kopš 2004.gada un šajā laikā ir palīdzējis atvērt daudz
jaunus restorānus, izstrādājot nepieciešamo dokumentāciju un saņemot tam
nepieciešamās licences un atļaujas.
Vienmēr praktizējam risināt esošās aktuālās problēmas, kā arī koncentrējamies uz
to risināšanu maksimāli vieglos un ātros ceļos.
Uz doto brīdi mūsu galvenās pozīcijas ir:
Telpu grupas funkcijas maiņa, lai restorāniem būtu iespēja pilnvērtīgi un legāli
strādāt, skaņot un saņemt tirdzniecības atļaujas vasaras terasēm, no kurām ik
gadu aptuveni 100 skaņo tieši mūsu uzņēmums. - sākot no projektēšanas,
izgatavošanas un uzstādīšanas, līdz pat uzglabāšanai ziemas sezonā;
Par pārējiem mūsu sniegtajiem pakalpojumiem iepazīstieties tālāk
piedāvājuma katalogā.

UZŅĒMUMA PIEDĀVĀTIE PAKALPOJUMI:

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMA ATVĒRŠANAI

20 - 470 Eiro

DARBA DROŠĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJA

150 - 350 Eiro

TELPU GRUPAS LIETOŠANAS VEIDA MAIŅA UZ KAFEJNĪCAS FUNKCIJU

no 1400 Eiro

VASARAS TERASES SASKAŅOŠANA UN TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU SAŅEMŠANA

200 - 450 Eiro

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI
ĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMA ATVĒRŠANAI
AKCĪZES PRECES:

Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence 100 EUR
Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licence 100 EUR

MŪZIKAS ATSKAŅOŠANA:

Akka/Laa Mūzikas autoru atlīdzības licence 50 EUR
Laipa Mūzikas izpildītāju un producentu atlīdzības licence 50 EUR

PĀRTIKAS VETERINĀRAIS
DIENESTS:

Pārtikas Veterinārā Dienesta Reģistrācija 90 EUR
Paškontroles Dokumentācija 50-100 EUR
Ūdens Monitoringa analīzes 50 EUR
Kaitēkļu apkarošanas līgums 20 EUR
Atkritumu izvešanas līgums 20 EUR

VALSTS DARBA
INSPEKCIJA:

Darba Drošības Dokumentācija 250-400 EUR

BŪVVALDE:

Izkārtnes saskaņošana būvvaldē 70 EUR

PAPILDUS
PAKALPOJUMI:

Vasaras terases saskaņošana (ielu tirdzniecības atļauja) 250-350 EUR
Telpu grupas lietošanas veida maiņa 200 EUR ( *tehniskais apsekojums )
Publisko pasākumu saskaņošana 150-350 EUR
Preču zīmes dizainparauga patents 100 EUR
Komersanta reģistrācija Uzņēmumu Reģistrā 70 EUR

DARBA DROŠĪBAS DOKUMENTĀCIJA
Darba vides riska faktoru izvērtēšana
Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrāde
Darba aizardzības instrukciju izstrāde;
Profesiju sarakstu izstrāde, kur veselības stāvokli var ietekmēt kaitīgie
darba vides faktori un kuros nodarbinātajiem darbā ir īpaši apstākļi;
Obligāto veselības pārbaužu (OVP) norīkojumu sagatavošana;
Individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana;
Rīkojuma projektu sagatavošana;
Indikatīvo mērījumu veikšana darba vietā (apgaismojums, gaisa
mitrums, troksnis, temperatūra);
Laboratorisko darba vides mērījumu organizācija darba vietā;
Darbinieku apmācības darba aizsardzības jautājumos darba vietā;
Uzņēmuma atbilstības noteikšana normatīvajiem aktiem.

SODS vidēji no 700 - 2900 EUR
Sods par darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu, darba vides riska novērtējuma
neveikšanu un darba aizsardzības pasākumu plāna neizstrādāšanu vai tā neatbilstību darba
aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu
pārkāpumiem, kas rada tiešus draudus nodarbināto drošībai un veselībai.
*Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, Piektā nodaļa,
Administratīvie pārkāpumi darba un iedzīvotāju veselības aizsardzībā, 41.pantā noteiktie sodi.

Laikus sakārtot darba aizsardzību ir izdevīgāk nekā maksāt sodus!

TELPU GRUPAS LIETOŠANAS VEIDA MAIŅA
SAGATAVOŠANĀS DARBI
Objekta apsekošana, pieejamās dokumentācijas pārbaude, fotofiksācija un tāmes sagatavošana 200 EUR
APLIECINĀJUMA KARTE
Apliecinājuma kartes izstrāde ar pārbūvi un ar telpu grupas maiņu un dokumentu sagatavošana
VESELĪBAS INSPEKCIJA
Dokumentu sagatavošana, paskaidrojuma raksta izstrāde un dokumentu iesniegšana Veselības inspekcijā
Ventilācijas projekta izstrāde
Ugunsdzēsības un signalizācijas projekta izstrāde
Vides pieejamības atzinums
Virtuves tehnoloģijas projekta izstrāde
SASKAŅOŠANA
Saskaņošana Valsts kultūras pieminekļu inspekcijā
Saskaņošana būvvaldē
INVENTARIZĀCIJAS LIETA
Jaunās inventarizācijas lietas izstrāde

! Vidējais saskaņošanas process 60 - 90 dienas !

PLUSI UN MĪNUSI:

+

Restorāni, saskaņojot pareizo telpu grupas lietošanas veida funkciju, nodrošina sev vienmēr pieejamu izkārtnes projektu
un vasaras terašu projektu saskaņošanu.

-

Būvinspekcijai ir tiesības liegt vasaras terašu un izkārtnes projektu saskaņošanu, piemērot naudas sodu un pat apturēt
uzņēmuma darbību līdz pareiza telpu grupas lietošanas veida sakārtošanai.
1) Visas valsts nodevas ir iekļautas piedāvājuma tāmē.
2) Pirms sagatavošanās darbiem avansa apmaksa 200 EUR.

PIEZĪMES:

3) Pēc tāmes sastādīšanas avanss 50% un atlikusī summa 50% pēc saskaņošanas būvvaldē.
4) Darba termiņš tiek atrunāts un saskaņots ar pasūtītāju atsevišķi.
5) Cenas dotas bez PVN.

Laikus sakārtot telpu grupas lietošanas veida funkciju ir
izdevīgāk nekā maksāt sodus!

VASARAS TERASES SASKAŅOŠANA UN
TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJU SAŅEMŠANA
CENA projektam
bez grīdas

SKAŅOJUMI
ATSEVIŠĶĀS
INSTANCĒS

CENA projektam
ar grīdu

1.zona

400 Eiro

450 Eiro

2.zona

350 Eiro

400 Eiro

3.zona

300 Eiro

350 Eiro

4.zona

250 Eiro

300 Eiro

Saskaņojums Satiksmes departamentā 50 EUR
Vizuālā risinājuma saskaņojums būvvaldē 150 EUR

PROJEKTA
IZSTRĀDE

Izvietojums sarkano līniju robežās 15 EUR
Situācijas plāns 50 EUR

Tirdzniecības atļauja Rīgas Domē 100 EUR

Vietas fotofiksācija 15 EUR

PVD atļauja terasei 50 EUR

Mēbeļu izkārtojums 15 EUR

Mūzikas licence terasei 50 EUR

Detaļu dizains 15 EUR

Alkohola licence vasaras novietnei 50 EUR

Labiekārtojuma detaļas 15 EUR

Zīmes pārvietošana Rīgas Satiksmē 50 EUR

Vizualizācija vides kontekstā 50 EUR

TERASES SEGUMA
RAŽOŠANA UN
UZSTĀDĪŠANA

JAUNUMS!

Materiāls, Izstrāde, Montāža, Krāsošana ~ 30-40 EUR m2

Demontāža, Transportēšana, Uzglabāšana visu ziemas
sezonu, Terases Restaurācija, Uzstādīšana...

UZGLABĀŠANA
*Cena tiek noteikta pēc objekta izvērtēšanas.

14 gadu laikā esam saņēmuši vairāk nekā
700 atļaujas.
Vienmēr pieejamas konsultācijas un speciālistu
padomi esošiem klientiem.
Laika un naudas ietaupījums.

Elastīgi apmaksas veidi.
Palīdzība komunikācijā ar varas iestādēm
pārkāpumu gadījumā.

KONTAKTI:
GSM: +371 27079970
E-mail: info@kavis.lv
Website: www.kavis.lv

