LATVIJAS REPUBLIKA

SĒJAS NOVADA DOME
“Jēņi” p/n ,Murjāņi, Sējas novads, LV - 2142, tālr./fakss 7977739,
e-pasts dome@seja.lv, www.seja.lv
_____________________________________________________________________________________________

1. DARBA UZDEVUMS
1.1.Sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu.
1.2.Izstrādāt energoaudita pārskatu.
1.3.Veikt projektēšanā iesaistītās teritorijas topogrāfisko uzmērīšanu (2 ha).
1.4.Izstrādāt tehnisko projektu.
1.5.Sagatavot pieteikumu finansējuma piesaiste atbilstoši Ministru kabineta
2012.gada 14.augusta noteikumiem Nr.559 „Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” nolikums” un visiem to
grozījumiem līdz projektu iesniegšanas dienai.

2. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
2.1. Projektējamā objekta nosaukums
„Sējas pamatskolas mājturības nodarbību ēkas rekonstrukcija un siltināšana” tehniskais
projekts un autoruzraudzība.

2.2. Pasūtītājs
Sējas novada dome

2.3. Projektēšanas stadija
Tehniskais projekts.

2.4. Būvprojekta saturs, metodoloģija, pamatuzdevums un sastāvs.
IZPILDĪTĀJAM:


Jāizvērtē pašvaldībā pieejamā Sējas pamatskolas mājturības ēkas tehniskā informācija un,
balstoties uz izstrādātā ēkas energoaudita pārskatā definēto investīciju programmu ,

jāsagatavo tehniskais projekts to pasākumu īstenošanai, kas ietverti energoaudita
pārskatā. (Veicot energoefektivitātes pasākumus, jāsaglabā vēsturiskais mūris).


Jāizstrādā projekts palīgtelpu izbūvei (aptuveni 80 m² platībā).



Jāizstrādā ūdensapgādes projekts, kas sevī ietver arī ūdens sagatavošanas iekārtas un ēku
to izvietošanai.



Jāizstrādā kanalizācijas

ūdeņu novadīšanas

projekts ar pieslēgumu esošajiem

kanalizācijas tīkliem.


Jāizstrādā esošās ēkas un projektējamo palīgtelpu apkures projekts (zemes siltumsūknis
vai elektrība).



Jāizstrādā ventilācijas projekts.



Jāizstrādā elektroapgādes rekonstrukcijas projekts (arī vājstrāva)



Jāizstrādā projektā ietvertās teritorijas labiekārtošanas projekts.



Nodrošināt vides pieejamību personām ar kustību traucējumiem.



Jāņem vērā visu iesaistīto institūciju prasības, lai nodrošinātu kvalitatīva tehniskā
projekta sagatavošanu

.
Adrese:
Sējas novads, Sējas pamatskola mājturības nodarbību ēka
Pasākums :
 Ārsienu siltināšana (atbilstoši izstrādātajam energoauditam)


Cokola/ pamatu siltināšana (atbilstoši izstrādātajam energoauditam)



Jumta rekonstrukcija, siltināšana (atbilstoši izstrādātajam energoauditam)



Grīdu siltināšana (atbilstoši izstrādātajam energoauditam)



Esošās ēkas telpu rekonstrukcija (apbūves laukums 96,2 m²)



Esošās ēkas pirmā stāva pārseguma rekonstrukcija.



Kāpņu izbūve no 1. Stāva uz mansarda stāvu.



Mansarda stāva telpu rekonstrukcija



Veco koka logu durvju nomaiņa pret PVC pakešu logiem un durvīm ( U≤ 1,3 W/m²K)



Palīgtelpu izbūve (plānotā platība aptuveni 80 m²)



Ieejas mezgla rekonstrukcija



Pilna apkures sistēmas rekonstrukcija



Ūdensapgādes sistēmas izbūve kas paredz:



Ēkas izbūvi pie dziļurbuma akas ūdens atdzelžošanas iekārtu izvietošanai ,



Ūdensvada izbūvi uz esošo ēku .



Iekšējo tīklu izbūvi



Kanalizācijas tīklu izbūve



Ventilācijas sistēmas izbūve



Elektroapgādes rekonstrukcija.



Ugunsdrošības signalizācijas izbūve



Lietus ūdens novadīšana .



Labiekārtošana



Projektu veikt atbilstoši Sējas novada būvvaldes izdotajam Plānošanas un Arhitektūras
uzdevumam.



Jānodrošina nepieciešamā inženiertehniskā izpēte, lai noskaidrotu visus apstākļus
būvdarbu veikšanas vietā.



Saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem un spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem, sadarbībā ar pašvaldību jāsaņem projektēšanai nepieciešamie dokumenti.



Jāizstrādā tehniskais projekts, pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu , sagatavoto
energoaudita pārskatu , tehniskās apsekošanas atzinumu un plānošanas arhitektūras
uzdevumu, tajā noteikto tehnisko un īpašo noteikumu prasībām – tehniskie noteikumi ,
jāizstrādā tehniskās specifikācijas, darbu apjomi, detalizēta darbu tāme celtniecības
darbiem, kas tiks veikti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem.



Jāsaņem visi nepieciešamie projekta saskaņojumi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.



Jānodrošina speciālistu komanda atbilstoši projekta uzdevumam un veicamo darbu
sarakstam.



Tehniskais projekts jāizstrādā digitālā formā, Tehniskais projekts jānoformē atbilstoši
LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām. Tehniskais projekts
jāizstrādā latviešu valodā.

5. Izpildītāja sagatavoto materiālu iesniegšana pasūtītājam


Darbu izpildes gaitā Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti:
1. Sākotnējo tehnisko pieņēmumu ziņojums – starpatskaite;
2. Akceptēts tehniskais projekts, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem, 4 eksemplāros;

3. Tehniskās specifikācijas, darbu apjomi, detalizēta darbu tāme celtniecības
darbiem, kas tiks veikti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem būvdarbu iepirkuma izsludināšanai .
4. Apliecinājums , ka pēc projekta realizācijas tiks sasniegti energoaudita pārskatā
plānotie rezultāti .


Visu iepriekš minēto sagatavoto dokumentāciju (dokumentu paketes) Izpildītājam
jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam.



Izpildītājam Pasūtītāja komentāri jāiestrādā nedēļas laikā no to saņemšanas brīža.

6. Laiks un resursi


Darbs pie projektēšanas tiks veikts uz līguma pamata, kuru noslēgs Pasūtītājs un darba
izpildītājs



Būvprojekta izstrādes beigu termiņš 25.04.2013.

Sagatavoja :

Sējas novada domes
izpilddirektors G. Jākobsons

