
 Pamatojoties uz Aglonas novada domes 28. augusta sēdē pieņemto lēmumu (protokols Nr. 
22, paragrāfs 15.4), tiek veikta tirgus izpēte par jaunās Aglonas novada administtrācijas ēkas  skiču 
projekta izstrādi.  
 
 1. Projekta mērķis:  
 Projekta galvenais mērķis ir veikt tirgus izpēti Aglonas novada ēkas būvniecības skiču 
projekta izstrādei, ar ieceri tajā izveidot 22 kabinetus ar 40 darba vietām, 4 palīgtelpas (arhīvs, 
sociālā dienesta noliktava, datormateriālu noliktava, palīgtelpa informācijas centram), konferenču 
zāle ar 100 vietām, atpūtas telpas ar 30 vietām un ar atsevišķu ieeju, tehniskās telpas (siltummezgls, 
elektrosadale, servertelpa), informācijas centra telpas ar atsevišķu ieeju, pie tam paredzēta viena 
dienesta ieeja uz palma pusi. 
 -divstāvu ēka vai divstāvu ēku ar mansardu, sedzot daļēji vai pilnībā pirmo stāvu, bez 
pagrabstāva. 
 
 2. Esošā situācija:  
 Grunts gabals kur plāno jauno Aglonas novada pašvaldības ēku atrodas Somersertas un 
Lāčplēša ielu krustojumā. Zemes gabals atrodas ārpus vēstures piemineklu un dabas aizsardzības 
objektu aizsargjoslām. 
 
3. Projektēšanas uzdevums skiču projektam. Skiču projektu izstrādāt saskaņā ar apbūves 
noteikumiem, saskaņot ar pasūtītāju, pieļaujot tā rediģēšanu un izstrādi telpiskajā projektā. 
  
3.1.Vispārīgie rādītāji projektējamām platībām: 
3.1.1. Teritorijas apbūves raksturlielumi 
3.1.2. Apbūves laukums kopā, t.sk.: m² 1710 (aptuvēni) 
3.1.3. Stāvu skaits, t.sk.: gab. 2 
3.1.4. Jaunbūves platība: m² 900 (aptuvēni) 
3.1.5. Ugunsdrošība 

 
3.2.Skiču projektam jāsastav no: 

3.2.1.  būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa 
3.2.2.  savietoto projektējamo inžiniertīklu shēma 
3.2.3.  raksturīgākie buves griezumi 
3.2.4.  buves fasāžu risinājumi 
3.2.5.  būves, stāvu un jumta plāni 
3.2.6.  transporta un gājēju kustības organizācijas shēma un zemes gabala 

labiekārtošanas risinājuma plāns 
3.2.7. iekšējie, ārējie tīkli (ūdensvads, elektrinstalacija, kanalizācija, ventilācija, 

signalizācija un tās pieslēgumu risinājumi,  āra apgaismojums) Saskaņā ar MK 
notikumiem un citiem attiecīgo iestāžu normatīvajiem aktiem. 

3.2.8. Kustības drošības plāna nodrošinājums, karogu masti. 
 
   4. Finanšu piedāvājums.    
   Piedāvājumā jānorāda kopējā summa, kurā ietvertas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās 

izmaksas un/vai cena par kvadrātmetru. Sniegtā informācija uzskatāma par personisku un 
konfidenciālu, un tā nav atklājama jebkurai trešajām personām. Ieinteresētās personas piedāvājumus 
var iesniegt līdz 2014.gada 4. februārim (ieskaitot) Aglonas novada domes lietvedībā, Somersetas iela 
34, Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV 5304. Vai elektroniski  uz  martins.butevics@aglona.lv 

 
 
 
    



   5. Pretendenti 
        Var piedalīties personas vai personu grupas, neatkarīgi no uzņēmējdarbības un īpašuma 

formas, kuriem ir tiesības sniegt augstāk minētos pakalpojumus. 
 
    
 

    
  


