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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
TEHNISKĀ PROJEKTA IZSTRĀDEI 

“Brīvdabas estrādes “Ozolāji” rekonstrukcija”

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

Zemes gabala platība  35 467 m2

Teritorijas  plānojumā  projektējamai  teritorijai  atsevišķās  zonās  noteikta  atļautā 
izmantošana – publiskā apbūve (P) un citas koptās zaļumvietas (ZC)

1 2 3

1. Projektējamā 
objekta nosaukums, 
adrese

Nosaukums: Brīvdabas estrādes “Ozolāji” rekonstrukcija
Īpašuma adrese: Kūrorta iela 14, Kandava, Kandavas novads, kad.Nr. 

9011 001 0875
2. Pasūtītāja 

organizācijas 
nosaukums, adrese, 
tālrunis

Kandavas novada Dome;

reģ.Nr.90000050886, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, t. 
63182028, 63107377, 63182029

3. Būvniecības veids Estrādes skatuves un skatītāju tribīņu rekonstrukcija, teritorijas labiekārtošana, 
apzaļumošana, inženierkomunikāciju rekonstrukcija un būvniecība

4. Projektēšanas 
stadijas

Viena stadija- tehniskais projekts. 
Projekta risinājumus idejas un skiču stadijā saskaņot ar Pasūtītāju un būvvaldē.
Tehniskajā projektā paredzēt iespēju būvprojektu realizēt sekojošās kārtās:

I kārta:
1. skatītāju tribīnes;
2. skatuves virsmas rekonstrukcija;
3. zemskatuves (garderobes) karkass;
4. lietus kanalizācija gar skatuvi;
5. videonovērošana, apgaismojums, apskaņošana tikai čaulas + kabeļi;
6. asfalta virskārtas atjaunošana darba zonās.

II kārta:
1.kora tribīnes.

III kārta:
1.zemskatuves (garderobes) telpas.

IV kārta:
1. videonovērošana, apgaismojums, apskaņošana.

V kārta:
1. ceļi, laukumi, apstādījumi.

5. Projektēšanas 
robežas

Brīvdabas estrāde ar skatuvi un tai piegulošā teritorija

6. Norādījumi par 
teritorijas 
pārplānošanu

- Projektā risināt estrādes skatuves un skatītāju tribīņu rekonstrukciju;
- starp skatītāju sēdvietām paredzēt laukumu 4x4 m skaņu un gaismu 

operatoru pults novietošanai ar nepieciešamajiem komunikāciju 
pieslēgumiem (pieslēgumu veidi skiču stadijā saskaņojami ar Pasūtītāja 
pārstāvi) ;

- paredzēt konstrukcijas skatuves izgaismošanas prožektoru izvietošanai;
- ieprojektēt aktieru un skatuves mākslinieku telpas zemskatuves DA daļā 
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(divas lielākas ģērbtuves deju kolektīviem, vienu atsevišķu mazāku 
ģērbtuvi, tualetes, dušas telpu, palīgtelpas;);

- skatuves daļā risināt kora tribīņu rekonstrukciju;
- teritorijā paredzēt vietu pārvietojamu tirdzniecības vietu/kiosku 

izvietošanai un elektrības pieslēgumvietu;
- teritorijā projektēt tualetes skatītājiem-4 sievietēm, 2 vīriešiem, vienu- 

apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām;
- paredzēt estrādes teritorijas izmantošanu kā parku, pastaigu vietu, kad tur 

nenotiek pasākumi;
- dot priekšlikumus dekoratīvo apstādījumu ierīkošanai;
- arhitektūras mazo formu risinājumi ( soli, atkritumu tvertnes, apgaismes 

ķermeņi);
- skatītāju tribīņu, solu nesošās konstrukcijas, kāpnes un pandusus projektēt 

dz/betona kontrukcijās;
- skatītāju tribīnēs soliem projektēt koka dēļu vai brusu sēdvietas;
- iespēju robežās plānot teritorijā brīvu pārvietošanos cilvēkiem ar kustības 

traucējumiem, kā arī bērnu ratiņiem;
- paredzēt vietu 3 karogmastiem;
- izvērtēt esošo kokaugu stāvokli un nepieciešamības gadījumā paredzēt to 

nomaiņu, paredzēt ierīkot un atjaunot zālienus un apstādījumus tam 
paredzētajās zonās (skiču stadijā konsultējoties ar novada ainavu arhitekti);

- projektā risināt laukuma starp skatītāju tribīnēm un skatuvi ieseguma 
rekonstrukciju (vēlams asfaltbetona segums);

- projektēt lietus ūdens novadīšanu no skatuves un laukumiem;
7. Norādījumi par 

inženiertīklu 
ierīkošanu objektā

Ūdensapgāde un kanalizācija
- ūdensvada un kanalizācijas iekšējo un ārējo tīklu projektēšana 

zemskatuves telpu un apmeklētāju tualešu paredzētās funkcijas 
nodrošināšanai

Elektroapgāde
- teritorijas apgaismojums uz 5-6 m augstiem balstiem;
- paredzēt pieslēguma vietu skatuves izgaismošanas prožektoru platformām 

vai cita veida konstrukcijām, kā arī skaņu, gaismu operatora laukumam;
- paredzēt elektrības pieslēguma vietas tirgotājiem.
- paredzēt apgaismojumu skatītāju tualetēs un zemskatuves telpās;
- paredzēt telpu piespiedu vēdināšanu skatītāju tualetēs un zemskatuves 

telpās
Videonovērošana
- paredzēt teritorijas centrālās daļas videonovērošanu-

teritorijas video novērošanai paredzēt tikai elektrības pieslēguma 
risinājumu (pati video novērošana nav šī būvprojekta sastāvā), perspektīvā 
paredzamās videonovērošanas kameru izvietojuma vietas saskaņot ar 
pašvaldības policiju

8. Tehniskā projekta 
sastāvs:

Vispārīgā daļa 
Būvju  tehniskās  apsekošanas  atzinums,  būvprojektēšanas  uzsākšanai 
nepieciešamie  dokumenti,  paskaidrojuma  raksts,  ugunsdrošības  pasākumu 
apraksts
Arhitektūras daļa 
Ģenerālplāna risinājumi 
Horizontālās piesaistes plāns
Vertikālais plānojums
Ēku un būvju demontāžas plāns
Arhitektūras risinājumi 
Labiekārtojuma plāns 
Arhitektūras mazās formas
Apstādījumu plāns, tai skaitā detalizēti fragmenti
Raksturīgie griezumi
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Inženierrisinājumu daļa
Būvkonstrukcijas; 
būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
iekšējā un ārējā ūdensapgāde un kanalizācija ;
iekšējā un ārējā elektroapgāde, vājstrāvas
Telpu vēdināšana 
Videonovērošana
Ekonomikas daļa
Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums
Būvdarbu apjomi 
Izmaksu aprēķins
Būvdarbu organizācijas plāns
Vides aizsardzības pasākumi
Tehniskā projekta ekspertīze ar uzdevumu:

1. pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar būvprojekta izejmateriāliem, projektēšanas 
uzdevumiem, tehnisko noteikumu, atzinumu prasībām ir tehniski ekonomiski 
pamatoti, atbilstoši LR spēkā esošiem noteikumiem un būvnormatīviem;

2. pārbaudīt projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu būvprojekta realizāciju;
3. pārbaudīt  ekonomikas  sadaļā  ietverto  darbu  apjomu  un  tāmju  atbilstību 

tehniskā  projekta  rasējumos  ietvertajiem  risinājumiem  un  norādītajiem 
apjomiem;

4. būvprojekta ekspertīzi pievienot Tehniskā projekta stadijā;
1. būvprojekta ekspertīze jānoformē atbilstoši MK noteikumu Nr.112 "Vispārīgie 

būvnoteikumi" 13.,14. pielikumam
9. Saskaņojumi 

tehniskajam 
projektam

- Ar Pasūtītāju;
- ar visiem projekta teritorijā esošo ārējo inženierkomunikāciju īpašniekiem;
- Kandavas novada būvvaldes akcepts

1
0.

Izpildītājs 
iesniedz 
Pasūtītājam

Tehniskā projekta izdrukāti akceptēti komplekti 6 eksemplāros, no kuriem 
būvvaldes eksemplārs noformējams cietajos vākos. 
Papildus iepriekš minētajam tehniskā projekta grafiskās daļas plānus iesniegt 
divos eksemplāros  CD veidā vektordatu formā,  LKS 92 koordinātu sistēmā 
*dwg.  un  *PDF  formātā,  teksta  daļa  iesniedzama  MS Word,  MS Excel 
programmā

PASŪTĪTĀJS 

IZPILDĪTĀJS
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