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 Objekta nosaukums: Vaboles vidusskolas kopmītnes ēkas un skolas darbnīcas pārbūve 

par Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža”  

 Objekta adrese: 

 

„Pārvaldnieka māja”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV 5477 

 Īpašuma kadastra Nr.  44940030287 

 Pasūtītājs / būves 

ierosinātājs: 

 

Daugavpils novada Vaboles pagasta  pārvalde,  

reģistrācijas nr. LV 90000030945   

adrese: ”Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, 

LV-5477. 

 Pasūtītāja atbildīgais 

pārstāvis: 

Aina Pabērza 

tālr. 65475838, 26456451  

e-pasts: parvalde@vabolespag.lv 

 Īpašuma piederība:  

 

Daugavpils novada pašvaldība. Īpašums nostiprināts zemesgrāmatā. 

 Projektēšanas 

uzdevuma mērķis, 

sasniedzamais rezultāts 

„Vaboles vidusskolas kopmītnes ēkas  un  skolas darbnīcas pārbūves   

par Amatu un radošās izglītības centru „Vaboles muiža”  būvprojektā 

jāparedz vidusskolas kopmītņu pārprojektēšana, paredzot tajā 

Pārvaldnieka mājas atjaunošanu, kurā plānota  Skrindu dzimtas 

muzeja  izvietošana,  Špoģu Mūzikas  un mākslas skolas vizuālās 

mākslas klašu telpas, telpas izstāžu zālei, Skolas darbnīcas 

pārbūvējamas  ar  Amatu māju. Jāsagatavo teritorijas labiekārtošana, 

auto stāvvietu  iekārtošana. Vidusskolas kopmītnes  jeb agrākā 

Vaboles muižas pārvaldnieka māja ir koka būvniecības paraugs, tā 

vērtība ir tradicionālo būvniecības paņēmienu izmantošanā un 

daudzās dekoratīvās koka detaļās, kuras vēl ir saglabājušās. 

Vērtīgākie ir rotājumi, kā arī 20 gadu fotogrāfijā redzamās verandas 

ar kokgriezumu rotājumos. Ir nepieciešama projektējamo muižas 

būvju arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 

 

 kultūrvēsturiskā izpēte, 

arhitektoniski 

mākslinieciskā izpēte, 

fotofiksācija, 

uzmērījumu rasējumi 

Izstrādā projektētājs. Izpētei jāsatur: 

- ēku uzmērījuma plāni, fasādes, griezumi, būtiskas detaļas tādā 

apjomā, lai paskaidrotu izpētē konstatētos faktus un attēlotu 

informāciju par būvju arhitektoniskajām un 

mākslinieciskajām vērtībām; 

- Logu, durvju, koka galdniecības detaļu un dekoratīvo  

elementu uzmērījumi (tajā skaitā iztrūkstošie dekoratīvie 

elementi)  

- fotofiksācijas materiāli; 

- tekstuālo informāciju ar būvju vēsturiskās un  arhitektoniski 

mākslinieciskā izpētes aprakstiem, secinājumiem un 

rekomendācijām.  

http://www.vabolespag.lv/


 Projektā ietvert 

risinājumus: 

Balstoties uz izpētes rezultātiem, būvprojektā veikt    

 

Vaboles vidusskolas kopmītnes ēkas pārbūve. 

  - ēkas pārbūve esošajā vēsturiskajā veidolā, balstoties uz tehniskās 

apsekošanas atzinumā norādītajiem defektiem: 

- Rekonstruēt un saglabāt galvenās nesošās koka konstrukcijas. 

- Saglabāt esošo logu izvietojumu , papildinot ar 

kultūrvēsturiskās izpētes gaitā  atklātajiem dekorējumiem un  

sākotnējo formu; 

- Atjaunot  zaudētās divas koka nojumes no parka (ziemeļu 

puses), balstoties uz kultūrvēsturiskās izpētes gaitā atrastajiem 

analogiem  un  koka rotājumiem. Kreisās puses nojume 

darbojas kā ieeja ēkā, labās puses nojumes durvis  ir analogas, 

atveramas. Projektējamas dubultdurvis – ārējās divviru koka, 

iekšējās divviru stikla.  

- Atjaunot koka  rotājumus abos ēkas frontonos.  

- Ēkas dienvidu pusē  izveidot  slēgtu  funkcionālās līnijās  

veidotu stikla verandu  ar ieeju no labās puses, caur kuru  

redzama vēsturiskā būve.  

- Pagrabtelpu anulēt. 

- apsardzes signalizācijas uzstādīšana;  

- ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana; 

- zibensaizsardzība; 

- ēkas elektroapgāde un apgaismojums (ekspozīciju 

izgaismošana); 

- Ventilācija   

- Interneta pieslēgums 

- Ūdensapgāde, kanalizācija – pieslēgumi   pie  ciema 

centrālajiem inženiertīkliem.  

- Apkure – autonomi risinājumi.  

- Vides pieejamības risinājumi cilvēkiem ar kustību 

traucējumiem. 

 

1.stāvs: 

- Ēkas kreisajā  pusē izvietota  muzeja administrācijas telpa -1 

- Tualete, apvienota cilvēkiem ar kustību traucējumiem – 1 

- Garderobes zona  

- Infostends/ klientu sagaidīšana; 

- Semināru telpa/ saimes istabas rekonstrukcija ar kamīnkrāsni/ 

minivirtuves zona. 

- Palīgtelpa (noliktava). 

- Ēkas labajā pusē Muzeja ekspozīciju un izstāžu telpas brīvā 

plānojumā ar oriģināliem muzeja interjera apdares un  

ekspozīciju iekārtojuma  risinājumiem, kopējā platība līdz 

120 m
2
. 

Mansarda stāvs 

- Kreisajā pusē izvietota plaša konferenču telpa ar platību ne 

mazāk kā 90 m
2
. 

- 3 radošo darbnīcu telpas, katra ne mazāk kā 17 m
2
 

- Mācību telpa. 

- Telpa krājuma glabāšanai. 

- Krājuma glabātāja darba kabinets krājuma apstrādei. 



- Neliela telpa krājuma pirmapstrādei.  

- Tualete 

 

Skolas darbnīcas pārbūve par Amatu māju  

 

Skolas darbnīcas ēku paredzams demontēt, saglabājot  vēsturisko 

pagrabu, projektēt būvi - vienstāva ēku ar mansardu ar kopējo platību  

ne mazāk kā 160 m
2
 amatu mājas vajadzībām + nepieciešamais 

apjoms visa objekta apkures telpai un kurināmā noliktavai.  Pagrabs 

restaurējams esošajā vēsturiskajā apjomā, projektēt muižas vīna  

pagraba ekspozīciju  ar atsevišķi plānotu ieeju/nojumi pagrabtelpā. 

 

1.stāvs: 

- Plaša virtuves telpa ar maizes krāsni, platība līdz 40 m
2
. 

- Neliela noliktavas telpa. 

- Viesistaba līdz 10 m
2
. 

- Tualetes telpa. 

- Dušas telpa. 

- Ģērbtuves zona. 

- Saimniecības telpa. 

- Kāpņu telpa ar gaiteni. 

-Apkures telpa, kurināmā noliktava 

2. stāvs: 

-  Plaša radošu aktivitāšu telpa. 

- Saimniecības telpa. 

- Tualete. 

- Priekštelpa. 

- Kāpņu telpa. 

 

Teritorijas labiekārtošana: 

Organizēt teritoriju , respektējot vēsturisko muižas apbūvi un parka 

vidi ( videi draudzīgi celiņi, grants vai tml.). Projektā paredzēt: 

 

- Stāvvietu  vienam autobusam, līdz 10 vieglajām automašīnām. 

- Velostatīvu, 

- Infostendu 

- Atpūtas zona apmeklētājiem, soliņi, citas mazās arhitektūras  

formas 

- Āra apgaismojums 

- Teritorijas apzaļumošana 

 

 Būvprojektēšanai 

nepieciešamie 

dokumenti un 

izejmateriāli:   

Tehniskās apsekošanas atzinums, īpašuma tiesību apliecinošie 

dokumenti, zemes gabala robežu plāns, būvju kadastrālās 

uzmērīšanas lietas, zemes gabala topogrāfiskā izpēte (saskaņo 

projektētājs), Daugavpils novada domes būvvaldes Būvatļauja 

 Inženierizpētes 

darbus: 

Veic projektētājs  

 Būvju tehniskās 

izpētes datus  

Projektētājam nepieciešams veikt pirmsprojekta ēku pamatu un 

pārējo konstrukciju inženiertehnisko izpēti. Autoruzraudzības 

ietvaros projektētājs veic nepieciešamos papildus izpētes darbus 

un autoruzraudzības kārtībā sniedz nepieciešamos risinājumus. 

 



 Arhitektūras un 

inženierrisinājumu 

daļas   

Izstrādā projektētājs, iekļaut: 

- Būvprojekta ģenerālplāns, interjera  un muzeja  ekspozīciju 

plāns, labiekārtošanas plāns; 

- Pārvaldnieka māja un  Amatu mājas fasāžu risinājumus, stāvu 

plānus, bēniņu plānus, ēku griezumus, ieejas mezglus, logu un 

durvju detalizētus rasējumus, dekoratīvo elementu detalizētus 

rasējumus, mezglus un materiālu  specifikācijas; 

- Mazo arhitektūras formu detalizētus rasējumus un specifikācijas, 

- Interjera  un muzeja  ekspozīcijas detaļu rasējumus; 

Paskaidrojuma rakstos un materiālu specifikācijās jānorāda 

paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, ar mērķi 

izvēlēties analogus izstrādājumu ar identiskiem tehniskiem 

parametriem. Jāapraksta prasības tehnoloģijai un paņēmieniem 

konstruktīvo elementu remonta veikšanai un jauno elementu 

izgatavošanai.   

 
Elektroapgādes 

daļa 

Izstrādā projektētājs. Apgaismojuma un spēka iekšējie tīkli ēkās. 

Ārējie tīkli apjomā, kas nodrošinātu ēku elektroapgādes 

pieslēgšanu esošai pasūtītāja sadalei.  

 Apsardzes 

signalizācijas 

sistēma 

Izstrādā projektētājs.   

 Ugunsdzēsības 

automātikas sistēma 

Izstrādā projektētājs. Automātiskā ugunsdzēsības signalizācijas 

sistēmas. 

 Zibensaizsardzība  Izstrādā projektētājs 

 Darbu 

organizācijas  

projekts 

Projektētājam jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un videi 

draudzīga būvniecības procesa īstenošanai. Norādīt darbu veicēju 

kvalifikāciju, sertifikātus, nepieciešamo pieredzi, lai tas kalpotu 

par pamatu, izvirzot prasības būvniecībā, interjeru izstrādē 

piesaistāmajiem  speciālistiem. 

 Tāmes Izstrādā projektētājs. Izmaksu aprēķins, kas ietilpst „Lokālās tāmes”, 

„Kopsavilkumu aprēķins” pa darbu vai konstruktīvo elementu 

veidiem” un „Būvniecības koptāme” jāsastāda atsevišķi katram 

būvobjektam:   

- Pārvaldnieka mājas  pārbūve; 

- Amatu mājas izbūve; 

- interjera  un Muzeja  ekspozīciju tāme. 

- Teritorijas labiekārtošana. 

 Būvdarbu apjomu 

saraksts, iekārtu, 

konstrukciju un 

materiālu 

kopsavilkums 

Izstrādā projektētājs. Jāsastāda atsevišķi katram būvobjektam:    

- Pārvaldnieka māja; 

- Amatu māja; 

- Interjeri  un Muzeja  ekspozīcijas. 

- Teritorijas labiekārtošana. 

 Prasības 

būvprojekta 

noformēšanai un 

eksemplāru skaits 

Būvprojekta teksta lapu saturam un rasējumu noformēšanai 

jāatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 202-01 "Būvprojekta saturs 

un noformēšana" prasībām.  

5 eksemplāri papīra versijā un 1 eksemplārs CD formātā (grafiskā 

daļa DWG un PDF formātā,  pārējās daļas  Microsoft Excel un  

Microsoft Word) - pasūtītājam - Daugavpils novada domes 

Kultūras pārvaldei; 

1 eksemplārs papīra versijā – Daugavpils novada būvvaldei; 

1 eksemplārs papīra versijā – projekta autoram. 

 



 Būvprojekta 

ekspertīze 

Pirmreizējo ekspertīzi pasūta un apmaksā pasūtītājs. Izpildītājs 

novērš ekspertīzes prasības par saviem līdzekļiem. Atkārtotās 

ekspertīzes apmaksā projektētājs ar uzdevumu: 

- Pārbaudīt, vai risinājumi saskaņā ar projektēšanas uzdevumu 

un tehnisko noteikumu prasībām ir ekonomiski pamatoti, 

atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem noteikumiem un 

būvnormatīviem. 

- Pārbaudīt projekta risinājumu pietiekamību, lai veiktu 

būvprojekta realizāciju. 

- Pārbaudīt ekonomiskas sadaļā ietverto darba apjomu un tāmju 

atbilstību būvprojekta rasējumos ietvertajiem risinājumiem un 

norādītajiem apjomiem. 

 Būvprojekta 

saskaņošana un 

akcepts 

1. Saskaņā ar noslēgto līgumu, projektētājs iesniedz pasūtītājam 

noteiktā laikā pēc projektēšanas uzsākšanas sākotnējas idejas 

arhitektūras un inženierrisinājumu saskaņošanu. 

2. Projektētājs iesniedz pasūtītājam saskaņotu būvprojektu ar 

būvatļaujā norādītājām institūcijām. 

3. Saskaņā ar noslēgto līgumu, projektētājs iesniedz pasūtītājam  

noteiktā laikā pēc projektēšanas uzsākšanas saskaņošanai 

būvprojekta risinājumu. Pasūtītājs saskaņo projektu 5 darba dienu 

laikā pēc projekta risinājuma saņemšanas. 

4. Pēc būvprojekta saskaņošanas, Pasūtītājs iesniedz būvprojektu 

būvekspertīzei.  Paredzamais būvekspertīzes veikšanas termiņš – 

provizoriski 20 kalendāras dienas. 

5. Ja būvekspertīzes slēdziens ir pozitīvs, Pasūtītājs veic 

būvprojekta atkārtotu saskaņošanu, iesaistot pasūtītāja 

speciālistus, 3 darba dienu laikā pēc būvekspertīzes slēdziena 

saņemšanas. 

6. Pēc būvprojekta saskaņošanas ar pasūtītāju,  projektētājs  

saskaņoto projektu iesniedz akceptēšanai Daugavpils novada 

būvvaldei. 

7. Ja, atbilstoši būvekspertīzes slēdzienam vai būvvaldes 

atzinumam, nepieciešami labojumi būvprojektā, projektētājs tos 

veic 5 darba dienu laikā pēc slēdziena saņemšanas. 

8. Projekta galīgās versijas saskaņošanu pasūtītājs veic 3 darba 

dienu laikā no labotā būvprojekta saņemšanas. 

9. Pēc būvprojekta galīgās versijas saskaņošanas ar pasūtītāju,  

projektētājs  projektu iesniedz akceptēšanai Daugavpils novada 

būvvaldei. 

10. Daugavpils novada būvvalde veic projekta akceptēšanu 15 

dienu laika no iesniegšanas brīža.   

 Akceptēta 

būvprojekta 

izsniegšanas 

termiņš 

 17 (septiņpadsmit) nedēļu laikā pēc līguma noslēgšanas. 

 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Vaboles pagasta pārvaldes Iepirkumu komisijas 04.15.2015. lēmumu  

prot. Nr. 23 

 


