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1. PROJEKTĒŠANAS UN PĀRBŪVES UZDEVUMS 

1.1. Objekta adrese 

SIA „ADVEN SIGULDA”, Pulkveža Brieža ielā 109, Siguldā 

1.2. Projekta nosaukums 

,,Biokurināmā katlumājas tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana Siguldā. Dūmeņa 

demontāža” (turpmāk tekstā Objekts) 

1.3. Projekta mērķis 

SIA “ADVEN SIGULDA” plāno veikt tehnoloģisko iekārtu nomaiņu P.Brieža ielā 109, 

Siguldā, uzstādot jaunu 6MW biokurināmā ūdens sildāmo katlu, kurināmā padeves sistēmu un 

dūmgāzu elektrostatisko filtru. Lai uzstādītu elektrostatisko filtru, nepieciešams pārbūvēt esošo 

80m ķieģeļu dūmeni, samazinot tā augstumu un pielāgojot būves pamatni elektrostatiskā filtra 

novietošanai. 

Šī projekta ietvaros paredzēts veikt: 

• būvprojekta izstrāde un saskaņošana būvvaldē; 

• darbu organizēšanas projekta izstrāde; 

• dūmeņa pārbūve; 

• atjaunošanas un labiekārtošanas darbi; 

• nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācijas sagatavošana. 

Izpildītājam jāveic visi darbi saistīti ar projektēšanu, būvniecību, teritorijas 

labiekārtošanu, saskaņošanu, nodošanu ekspluatācijā.  

Projekts jāsaskaņo un jāakceptē Siguldas novada Būvvaldē. Tehniskās prasības 

izklāstītas turpmāk šajā dokumentā. 

2. PRASĪBAS PROJEKTA IZSTRĀDEI  

Izpildītāja pienākums ir: 

2.1. Izstrādāt Būvprojektu atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un Latvijas 

Republikā esošo normatīvo aktu prasībām. 

2.2. Būvprojektā paredzēto darbu apjomu, projektēšanas robežas, tehniskos 

risinājumus, materiālu specifikācijas saskaņot ar Pasūtītāju. 

2.3. Pasūtītāja vārdā pieprasīt un saņemt visus nepieciešamos tehniskos 

noteikumus, saskaņojumus un atļaujas. 

2.4. Būvprojektu saskaņot ar Pasūtītāju, visiem inženierkomunikāciju turētājiem un 

trešajām pusēm, kuru īpašuma tiesības tiek skartas. Saskaņošanas darbus veic 

Izpildītājs. 

2.5. Saskaņot un akceptēt būvprojektu Siguldas novada Būvvaldē. 

2.6. Saņemt būvatļauju. 

2.7. Būvprojektā iekļaut: 

2.7.1. Paskaidrojuma rakstu; 

2.7.2. Darbu organizācijas projektu; 

2.7.3. Ģenplāna sadaļu (ja paredz būvvaldes noteiktie projektēšanas nosacījumi); 



2.7.4. Būvkonstrukciju sadaļu 

2.7.5. Citas sadaļas, ja tās ir nepieciešamas projekta realizācijai, vai to nosaka 

normatīvie akti. 

2.8. Izpildītājs izstrādāto Būvprojektu iesniedz izskatīšanai 1 eksemplāru uz 

elektroniska datu nesēja, iekļaujot izstrādātos rasējumus gan .dwg (AutoCad), 

gan .pdf (AdobeReader) formātos, paskaidrojuma rakstu un citus dokumentus 

.doc(Word) un .pdf (AdobeReader) formātos. 

2.9. Pasūtītājs Būvprojekta izskatīšanu veic 10 darbadienu laikā no projekta 

iesniegšanas dienas. Pasūtītājs saskaņo Būvprojektu un paraksta vai sagatavo 

piezīmes ar nepieciešamajiem papildinājumiem vai korekcijām, kuras 

Izpildītājs novērš 5 darbadienu laikā no piezīmju saņemšanas un atkārtoti 

iesniedz Pasūtītājam. Pasūtītājs atkārtoti izskata Būvprojektu un saskaņo vai 

sagatavo piezīmes ar nepieciešamajiem papildinājumiem vai korekcijām. 

2.10. Izpildītājs atbild par izstrādātajā un saskaņotajā Būvprojektā ietverto 

tehnisko risinājumu atbilstību spēkā esošajiem būvnormatīviem un sedz visus 

Pasūtītājam radušos zaudējumus, kas radušies līguma ietvaros izstrādātajā 

Būvprojektā pieļauto kļūdu dēļ. 

2.11. Visus izdevumus, kas ir saistīti ar Objekta apsekošanu, pamatrisinājumu 

izstrādi, tehnisko noteikumu pieprasīšanu, saņemšanu, Būvprojekta izstrādi, 

saskaņošanu un akceptēšanu apmaksā Izpildītājs.   

2.12. Izpildīt visus Pasūtītāja, būvniecības procesa uzraugošo un konsultējošo 

organizāciju norādījumus. 

3. PRASĪBAS IZPILDDOKUMENTĀCIJAI 

Visai iesniedzamajai izpilddokumentācijai un lietošanas instrukcijām jābūt latviešu 

valodā. Izpilddokumentācija jāiesniedz 1 papīra eksemplārā un 1 eksemplārā uz 

elektroniska datu nesēja (CD, USB zibatmiņa, utt.). 

Izpilddokumentācijā jāiekļauj: 

3.1. Projektēšanas dokumentāciju ar izpildes laikā veiktajām izmaiņām un 

papildinājumiem. 

3.2. Celtniecības izpilddokumentācija atbilstoši MK noteikumiem Nr.529 “Ēku 

būvnoteikumi” 167. punktam: 

3.2.1. Izpildmērījumu plānus, tai skaitā vertikālos uzmērījumus; 

3.2.2. Iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; 

3.2.3. Būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentus ar saturu un 

noformējumu atbilstoši Būvizstrādājumu aprites regulējumam, ko nosaka 

Eiropas Savienības regulas; 

3.2.4. Būvgružu utilizācijas apliecinājumus; 

3.3. Cita dokumentācija un izpilddokumentācija, kas saistīta ar veiktajiem 

celtniecības darbiem. 

3.4. Izpilddokumentācijas pilnu komplektu saskaņot ar Pasūtītāju un nodot Darba 

izpildes laika grafikā paredzētajā termiņā. 



4. PRASĪBAS DARBU ORGANIZĀCIJAI 

4.1. Izpildītāja darbu vadītājam pirms darbu sākuma iepazīties ar Pasūtītāja iekšējās 

darba kārtības noteikumiem.  

4.2. Pirms darbu uzsākšanas, saskaņot tehnisko un darbu veikšanas projektu ar 

attiecīgo dienestu, darbu organizācijas principus, metodes, darbu izpildes 

termiņus, personāla sastāvu ar Pasūtītāja atbildīgo personu.  

4.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas, Siguldas novada Būvvaldē saņemt Būvatļauju.  

4.4. Izpildītājam jāapzinās, ka darbi jāveic katlumājas teritorijā, kuras darbība 

nedrīkst tikt apturēta vai traucēta. Pirms darbu uzsākšanas katlumājā, tiks 

nodalītas zonas būvdarbu veikšanai, kuras tiks nodotas Izpildītāja rīcībā un 

atbildībā. 

4.5. Saņemt no Pasūtītāja par līguma izpildi atbildīgās personas darbu uzsākšanas 

atļauju.  

4.6. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pieeju pie tā rīcībā esošās tehniskās 

informācijas un dokumentācijas, kas nepieciešama Izpildītājam darbu 

veikšanai.  

4.7. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi katlumājas teritorijai, 

norobežot  būvlaukumu, u.c. pasākumus, kas nepieciešami darba veikšanai 

būvlaukumā.  

4.8. Ievērojot likumu “Par nodokļiem un nodevām” nepieciešamības gadījumā 

nodrošināt elektroniskās darba laika uzskaites sistēmu, kurā tiek nodrošināta 

būvlaukumā nodarbināto personu darba laika elektroniska reģistrācija, uzskaite 

un reģistrēto datu glabāšana, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā 

elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē. 

4.9. Izpildītājs nodrošina darba vietas sakopšanu katras darba dienas beigās un pilnā 

apjomā pirms darbu nodošanas.  

4.10. Darba procesa gaitā ievērot darba drošības un apkārtējās vides 

aizsardzības normatīvos aktus. Utilizēt visas būvniecības izejvielas atbilstoši 

vides normatīvo aktu prasībām. 

4.11. Pirms darba teritorijas nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājam par saviem 

līdzekļiem un uz savu atbildību ir jāsakārto teritoriju un jāutilizē atkritumus un 

būvgružus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 

4.12. Pasūtītājs apmaksā darbu izpildē patērēto elektroenerģiju un ūdeni. 

Izpildītājam jāveic elektropieslēguma remontposteņa pieslēgšanu Pasūtītāja 

norādītajā vietā esošajā sadalnē. Izpildītājam jāveic remontdarbu veikšanai 

nepieciešamā ūdens pievada pieslēgšanu Pasūtītāja norādītajā vietā pie esošās 

ūdensapgādes sistēmas. Citu resursu, ja tādi nepieciešami, nodrošināšanu un 

apmaksu nodrošina Izpildītājs.  

4.13. Izpildītājam Darbus jāorganizē un jāveic tā, lai būtu iespējami mazāks 

kaitējums apkārtējai videi.  

4.14. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs plānotajā Darbu teritorijā iezīmē un 

norobežo bīstamās zonas.  



4.15. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ievēro darba drošības, ugunsdrošības 

prasību ievērošanu un kravas pacelšanas mehānismu atbilstošu un drošu 

lietošanu, apkalpošanu un uzraudzību saskaņā ar  likumdošanas  noteikumos  

noteiktajām  prasībām,  lai  nepieļautu  draudus  cilvēku  dzīvībai, veselībai, 

īpašumam un videi.  

4.16. Darbu izpildes laikā Izpildītājs ievēro Pasūtītāja noteiktās darba drošības 

prasības (Būvuzņēmēja pienākumi attiecībā uz arodveselību, darba drošību un 

darba vidi) un darbu veikšanas laikā jānodrošina Izpildītāja par darba drošības 

ievērošanu atbildīgās personas nepārtrauktu klātbūtni. 

4.17. Visas darbu izpildei nepieciešamās ierīces, materiālus, iekārtas un 

mehānismus nodrošina Izpildītājs. Tāmē ir jābūt iekļautām materiālu, 

transporta, utilizācijas, pieskaitāmām un citām izmaksām, kas ir saistītas ar 

šajos tehniskajos noteikumos norādītajiem darbiem. 

5. PRASĪBAS BŪVNIECĪBAS DAĻAI 

5.1. Aizsardzība pret bojājumiem 

5.1.1. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos 

no patvaļīgu zemes, īpašumu, koku un citu bojājumu izraisīšanas. 

5.1.2. Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jānoskaidro precīza esošo 

komunikāciju atrašanās vieta, kas var ietekmēt vai, ko var ietekmēt 

būvdarbi. 

5.1.3. Izpildītājam jāveic maģistrālo siltumtīklu cauruļvadu, gāzesvada un ēku 

aizsardzība pret bojājumiem. 

5.1.4. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiek bojātas ūdens, kanalizācijas, 

elektrības, telefona vai citas apakšzemes vai virszemes komunikācijas 

(neatkarīgi no to marķējuma), Izpildītājam nekavējoties jāinformē 

Pasūtītājs. Jebkuri Izpildītāja izraisīti bojājumi esošajās komunikācijās 

jāsalabo līdz sākotnējam vai labākam stāvoklim par Izpildītāja līdzekļiem. 

5.1.5. Ja nepieciešams, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic izpētes darbi 

nepieciešamajā apjomā, lai apstiprinātu vai noteiktu esošo komunikāciju 

tipus, izmērus un atrašanās vietas.  

5.2. Atskaite par stāvokli pirms Būvdarbiem   

5.2.1. Pirms Darbu uzsākšanas, Izpildītājam kopā ar Pasūtītāju  jāveic 

Būvlaukumu izvietojuma, konstrukciju, ietvju u.c. blakus struktūru, ko  

varētu ietekmēt Būvdarbi, kā arī iespējamo apbraucamo ceļu apsekošana. 

Apsekotām jābūt arī teritorijām Būvlaukuma tuvumā, ko varētu  ietekmēt 

Būvdarbi.  

5.2.2. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jāiereģistrē un 

jānofotografē.  

5.2.3. Visi pēc Izpildītāja veiktajiem darbiem konstatētie, bojājumi un/vai defekti  

jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu 

pieņemams Pasūtītājam un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijām. 



5.3. Pagaidu būves un piekļūšana   

5.3.1. Ceļu un pagalmu, ko Izpildītājs izmanto vai šķērso līguma izpildes nolūkos, 

segumi jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā 

izpildes Izpildītājam jāatjauno ceļi un pagalmi vismaz līdz to sākotnējam 

stāvoklim, kas būtu pieņemams Pasūtītājam, zemes īpašniekam un 

kontrolinstitūcijām.  

5.3.2. Izpildītājam jāregulē savu transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, 

ka ceļi vai īpašumi netiek nevajadzīgi bojāti būvju teritorijā – publiski vai 

kādā citā veidā.  

5.3.3. Izpildītājam jānodrošina visas  pagaidu  būves,  kas  nepieciešamas  līgumā  

noteikto  darbu  pabeigšanai  (tādas  kā  drošas sastatnes,  iežogojums,  

apgaismojums,  sienas,  kā  arī  darbs,  aprīkojums,  materiāli  un  būves,  

kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei). 

5.4. Teritorijas tīrīšana būvdarbu laikā 

5.4.1. Izpildītājam jāuzkopj visi izbērtie netīrumi, grants vai citi nepiederoši 

materiāli, kas radušies būves pārbūves rezultātā.  

5.4.2. Nedrīkst pieļaut būvgružu, grants vai citu materiālu nonākšanu lietus 

kanalizācijas sistēmā. 

5.4.3. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājs veic gala tīrīšanu, kā arī apkārtnes 

sakārtošanas, tīrīšanas  un  teritorijas  nepieciešamos  atjaunošanas  darbus,  

ja  radīti  bojājumi  zālājam,  bruģa segumam, asfaltam vai citām esošajām 

infrastruktūras sastāvdaļām.    

5.5. Būvmateriāli  

5.5.1. Visām precēm un materiāliem, jābūt jauniem, sertificētiem atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām un nelietotiem.   

 

6. PĀRBŪVES APJOMS 

6.1. Veikt būves augstuma samazināšanu no 80m atzīmes līdz 0,5m atzīmei. 

6.2. Būves dienvidu sienā, 5m platumā veikt būves ārsienas augstuma 

samazināšanu līdz 0m atzīmei. 

6.3. Veikt dūmejas demontāžu līdz gāzes katlumājas sienai. Dūmeju aizmūrēt. 

6.4. Veikt nesošās dzelzsbetona grīdas izbūvi uz 0m līmeņa atzīmes.  

6.5. Izpildītājam izmaksās jāiekļauj visas ar darbu veikšanu saistītās izmaksas:  

darbaspēka, būvmašīnu un mehānismu nomas, instrumentu nolietojuma  

(amortizācijas) vai nomas izmaksas, demontāžas atkritumu utilizācijas vai 

pārstrādes izmaksas, virsizdevumus  un  peļņu, kā arī citas ar būvniecību 

saistītas izmaksas.   

7. DARBU IZPILDES TERMIŅI 

7.1. Pārbūves darbu pabeigšana un teritorijas sakārtošana: ne vēlāk kā 02.09.2022. 

7.2. Atzīme būvatļaujā par būvdarbu pabeigšanu: ne vēlāk kā 07.10.2022. 



8. PIEDĀVĀJUMĀ IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA 

8.1. Pārbūves darbu apjomā paredzēto darbu apraksts un izpildes secība.  

8.2. Darbu izpildes laika grafiks (nedēļās). Laika grafikā jābūt atspoguļotām kā 

minimums visām Tāmē iekļautajām pozīcijām.  

  



 

PIELIKUMI PIE TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS - NOTEIKUMIEM 

 Pielikums Nr.1 

Teritorijas topogrāfiskais plāns 

  



 

Pielikums Nr.2 

Dūmeņa shēma 

  



Pielikums Nr.3 

Dūmeņa tehniskais apsekojums 

 


