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                                         (amats, vārds, uzvārds)                                                   (paraksts)                 (datums) 

TEHNISKAIS UZDEVUMS 

BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTACIJAS IZSTRĀDEI 

Siltumcentrāles Nr.1 teritorijā, 18.novembra ielā 2, Daugavpilī, 

zemesgabalā ar kadastra Nr.05000021702, lietus ūdens kanalizācijas 

pašuzsūcošās sistēmas, tīklu projekta izstrāde. 

1. Mērķis: 

Atbilstoši normatīviem aktiem, izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju nepieciešamajā 

apjomā un to saskaņot ar atbildīgām institūcijām, lai Pasūtītājs var veikt lietus ūdens 

kanalizācijas pašuzsūcošās tīklu montāžas darbus. Šī uzdevuma punktos ir noteiktas 

vispārējas prasības, kas Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes gaitā var tikt 

detalizētas un precizētas. Projektēšanas uzdevumā neaprakstītie jautājumi tiek risināti, 

saskaņojot tos atsevišķi. 

2. Vispārējie noteikumi: 

2.1. 

Objekts: PAS ,,Daugavpils siltumtīkli” Siltumcentrāle Nr.1, 18.novembra ielā 2, 

Daugavpilī, skatīt Pielikumu Nr.1 (zemes gabala Nr.05000021702 izvietojuma 

shēma).  

2.2. 

Projektētāja pienākums ir veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi 

atbilstoši zemāk minētām prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošiem 

normatīvajiem aktiem, standartiem, labākās prakses piemēriem, ņemot vērā 

Latvijas atbildīgo institūciju un Pasūtītāja prasības. 

2.3. 

Ieceres dokumentācijā ir nepieciešams paredzēt materiālus un būvizstrādājumus, ar 

kuru palīdzību iespējams panākt ilgstošas kvalitātes līmeni ar optimālām 

būvniecības izmaksām. 

2.4. 

Izstrādāto risinājumu saskaņot uz spēkā esošā teritorijas topogrāfiskā plāna papīra 

veidā ar tehnisko noteikumu izdevējiem, komunikāciju īpašniekiem, Būvvaldi un 

citām institūcijām. 

2.5. 

Tehniskajā uzdevumā ir noteiktas vispārējās prasības ieceres dokumentācijai un tā 

apjomam. Ja šajā dokumentā nav norādīta kāda projekta daļas sastāvdaļa vai 

projekta detalizācijas pakāpe, kas nepieciešama, lai risinājums būtu pilnībā 

izstrādāts, viennozīmīgi saprotams un/vai atbilstošs normatīvu un/vai tehnoloģiski 

nepieciešamajām prasībām saskaņots – tas Projektētājam ir jāparedz darbu 

veikšanas apjomos un šādi risinājumi jāsagatavo. 

3. Projektēšanas darba uzdevums: 

3.1. 

Projektētājam jāizstrādā un jāsaskaņo ar nepieciešamajām institūcijām ieceres 

dokumentāciju tā, lai Pasūtītājs varētu sagatavot būvdarbu iepirkumu, izvēlētais 

Būvdarbu veicējs varētu veikt ieceres dokumentācijā paredzētos būvdarbus un pēc 

tās pabeigšanas nodot darbus, un Pasūtītājs lietot atbilstoši Latvijas Republikas 

normatīvo aktu, standartu un labākās prakses piemēriem. 
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3.2. 
Veikt nepieciešamajā apjomā ģeoloģiskus un topogrāfiskos izmeklējumus (ja tas 

ir nepieciešams), saskaņot to ar nepieciešamām institūcijām. 

3.3. 
Iestrādājot projektu izmantot Pasūtītajā rīcība jau esošo topogrāfiju (veikta 

2020.gada 26. februārī), Pielikums Nr.2 

3.4. Esošās situācijas apraksts: 

3.4.1. 

Lietus ūdens plūst no uzkalna (galvenā korpusa, kad Nr. 05000021702001) un 

sakrājas pretī Mehāniskās darbnīcas ēkai (kad Nr. 05000021702015) pie telfera, 

kur satek ūdens arī no blakus esošo ēku jumtiem. No otras puses lietus ūdens tek 

no noliktavas laukuma un tur esošiem ēku jumtiem (ēku kad Nr. 05000021702017 

un kad Nr. 05000021702018) un arī sakrājas pretī Mehāniskās darbnīcas ēkai pie 

telfera. Šajā teritorijas posmā nav lietu ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmas. 

3.5. 

Projektēt lietus kanalizācijas sistēmu, kura nodrošina lietus ūdens savākšanu 

telfera atrašanās rajonā un tam pieguļošās teritorijās no K1, K2, K3 un K4 korpusu 

puses (skatīt Pielikumu Nr.3). Lēmumu par konstruktīvo risinājumu un iekārtu 

izvietošanu pieņemt projektēšanas procesā. 

3.6. Jāparedz seguma atjaunošanas risinājumi un teritorijas labiekārtošanas pasākumi. 

3.7. 
Risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstošiem spēkā esošiem 

būvnormatīviem un noteikumiem. 

4. Projekta dokumentācija: 

4.1. 

Projektētājs, ņemot vērā iepriekšējā sadaļā paredzētos būvdarbus, veic ieceres 

dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu atbildīgajās institūcijās atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. Būvprojekta dokumentācijā jābūt iekļautiem un 

saskaņotiem visiem būvdarbiem. 

4.2. 

Ja Projektētājs konstatē, ka kāds no šī projektēšanas uzdevuma punktiem ir 

pretrunā normatīvo aktu vai labās prakses prasībām, Projektētāja pienākums ir 

rakstiski par to informēt Pasūtītāju. Būvprojektā var paredzēt atkāpes tikai tādos 

gadījumos, ja tas ir pamatoti nepieciešams un, ja atkāpes ir rakstiski saskaņotas ar 

Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām. 

4.3. 

Ja projektēšanas laikā ir nepieciešamas izmaiņas šī projektēšanas uzdevuma 

prasībās, tad Projektētāja pienākumus tās noformēt rakstiski (apraksta veidā) kā 

pielikumu šim projektēšanas uzdevumam un tās saskaņot ar Pasūtītāju. 

4.4. Paredzēt veikt autoruzraudzību projekta realizācijas gaitā. 

4.5. 
Projekta dokumentācija ir jāgatavo un jānoformē atbilstoši Latvijas normatīvajos 

aktos noteiktajām prasībām latviešu valodā. 

4.6. Projekta dokumentācijas izstrāde ir jāparedz sekojošās stadijās:  

4.6.1. 
Projektēšanas uzdevuma sagatavošana, balstoties uz šī Tehniskā uzdevuma 

prasībām. 

4.6.2. 
Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi (nepieciešamie izpētes darbi un 

projektēšanai nepieciešamo dokumentu saņemšana / apkopošana un analīze). 

4.6.3. 

Būvprojekts minimālā sastāvā atbilstoši normatīvo aktu (ja tas ir nepieciešams) un 

šī projektēšanas uzdevuma apjomam, paredzot detalizāciju, lai precizētu un ar 

Pasūtītāju saskaņotu, sasniedzamo rezultātu. 

4.6.4. Pilna ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana atbildīgajās institūcijās 

4.6.5. 

Būvprojekta, ko atbilstoši atsevišķam līgumam ar Pasūtītāju, var veikt Pasūtītāja 

pieaicināts Eksperts. Projektētāja pienākums ir nodrošināt Ekspertam vienu pilnu 

Būvprojektu eksemplāru, sniegt atbildes un skaidrojumus uz Eksperta uzdotajiem 

jautājumiem un veikt nepieciešamās izmaiņas projektā, ja Eksperta norādījumi ir 

pamatoti. 
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5. Projekta dokumentācijas sējumi:  

5.1. 

Būvprojektu abās stadijās (Būvprojekts minimālajā sastāvā un Pilns būvprojekts) 

pirms iesniegšanas uz saskaņošanu būvvaldē, nepieciešams rakstiski saskaņot ar 

Pasūtītāju. 

5.2. 

Būvprojekta visu daļu un stadiju gatavā dokumentācija Pasūtītājam jāiesniedz 

(neskaitot projekta eksemplārus, kas iesniedzami būvvaldes un citu atbildīgo 

institūciju arhīvos). 

5.2.1. 

Projekta dokumentācijas sējumi:  

➢ Būvprojekts minimālajā sastāvā 2 (divos) eksemplāros papīra formātā ar 

oriģinālajiem saskaņojumiem;  

➢ Pilns Būvprojekts 1 (viens) eksemplārs papīra formātā ar oriģinālajiem 

saskaņojumiem un 2 (divas) apliecinātas oriģināla kopijas ar oriģinālajiem 

saskaņojumiem;  

➢ Projekta dokumentācijas sējumu digitālās versijas PDF formātā, ierakstīta CD 

matricā (abas projekta stadijas). Visi projekta faili oriģinālajā formātā (*.DWG, 

*.XLS, *.DOC u.t.t.), ierakstīti CD matricā (abas projekta stadijas). 

5.3.. 

Izstrādājot būvprojektu, sadalīt to sekojoši: 

• ŪKT– izpēte, esošās dokumentācijas komplektācija, DWG formāta rasējumu 

izstrāde, tehnisko noteikumu pieprasīšana;  

• ŪKT– lietus ūdens kanalizācijas, kopā ar skatakām, projekta izstrāde;  

• EK– ekonomiskā daļa (iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu 

kopsavilkums; būvdarbu apjoms un materiālu specifikācija, darbu izmaksu 

tāmes; 

• SASK– būvprojekta risinājumu saskaņošana nepieciešamās institūcijās. 

5.4.. Par Tehnisko noteikumu pieprasīšanu ir atbildīgs projektētājs. 

5.5. 

Darbu organizēšanas projekts, ņemot vērā, ka nav paredzēts pārtraukt objekta 

ekspluatāciju. Nepieciešams detalizēti aprakstīt būvdarbu secību un ierobežojuma 

zonas, kas jāsaskaņo ar iestādes vadītāju. Inženierkomunikācijas (elektrotīkli, 

sakaru komunikācijas utt.) aizsargjoslas precizējamas ģenerālplānā un dabā uz 

vietas 

5.6. 
Inženierkomunikāciju (elektrotīklu, sakaru komunikāciju u.tml.) aizsargjoslas 

precizējamas ģenerālplānā 

5.7. 
Projekta dokumentācijā jānorāda būvdarbu tehnoloģiju un pielietoto materiālu 

atbilstību standartiem vai citiem normatīviem dokumentiem 

5.8. 
Projektētājam ir atsevišķi ar Pasūtītāju jāsaskaņo risinājumā paredzētie risinājumi 

un materiāli. 

6.  Prasības cenas piedāvājuma sagatavošanai: 

6.1. Cenas piedāvājumu sagatavot, iekļaujot visus nepieciešamus darbus. 

6.2. Cenas piedāvājumā atsevišķi uzrādīt izmaksas autoruzraudzības darbiem. 

6.3. 
Cenas piedāvājumam ir nepieciešams būt derīgam vismaz 90 dienas no 

iesniegšanas dienas. 

6.4. Obligāti jāiesniedz darbu projekta izpildes grafiku (pa nedēļām). 

7. 
Projektēšanas darbu uzsākšanas laiks: 3 (trīs) dienu laikā no līguma 

parakstīšanas dienas. 

8. 

Projektētājs nodrošināt būvatļaujas saņemšanu ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no  

projektēšanas nosacījumu izpildes un pēdējo tehnisko noteikumu saņemšanas 

dienas. 
 

Glabāšanas termiņš: 10 gadi 
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