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SKICE

                               Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāšanai

1.Dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana

ar esošā asfaltbetona seguma atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu.

2.Dzīvojamās mājas  Piekrastes ielā 25, Daugavpilī, piesaistīta zemesgabala teritorijas apgaismojuma

tīklu atjaunošana.

Projektējamās autostāvvietas ierīkošanas laukums (autostāvvietas segumu precizēt

projektēšanas darbu gaitā, pamatojies uz Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 24. marta

saistošajiem noteikumiem Nr.12  Nr.1.pielikumu „Daugavpils pilsētas teritorijas plānojums.

Teritorijas izmantošanas noteikumi”, kā arī uz Latvijas valsts būvnormatīviem un citiem Latvijas

Republikas standartiem)

Esošā asfaltbetona seguma atjaunošanas laukums

Esošā seguma atjaunošana (ja nepieciešams), seguma tipu precizēt projekta izstrādāšanas gaita

Nožogojums (ja nepieciešams)

Pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, objekta izcenošanas gaitā, novērtēt  esošo lietusūdens

kanalizācijas tiklu pārbūves vai to papildus elementu izbūves nepieciešamību, lai nodrošināt kvalitatīvo

lietusūdens novadīšanu no pārbūvējamiem, atjaunojamiem vai izbūvējamiem elementiem, ja tiks

konstatēts, ka nepieciešams veikt  esošo lietusūdens kanalizācijas tiklu pārbūvi utt.., paredzēt finanšu

piedāvājumā cenu par LKT daļas izstrādi būvniecības ieceres dokumentācijā „Dzīvojamās mājas

Piekrastes  ielā 25, piesaistīta zemesgabala teritorijas  labiekārtošana ar esošā asfaltbetona seguma

atjaunošanu un autostāvvietas ierīkošanu”.Gadījumā, ja konstatēts, ka iespējams nodrošināt kvalitatīvo

lietusūdens novadīšanu no pārbūvējamiem, atjaunojamiem vai izbūvējamiem elementiem izmantojot

esošos lietusūdens kanalizācijas tiklus, sniegt SIA „DDzKSU” apliecinājumu, ka esošās lietusūdens

novadīšanas sistēmas ir pietiekoši kvalitatīvai lietusūdens novadīšanai dotam objektam.

LK

Saglābjamie koki

Piezīme: Skice sastādīta orientējoši (projektējamo objektu izvietošanas vietas, formas, izmērus, attālumus no

citiem esošiem virszemes un pazemes objektiem  precizēt projektēšanas darbu gaitā. Pirms ģenerālplāna (nu)

izstrādes papildus precizēt, kā arī saskaņot projektējamos objektus  ar SIA „DDzKSU „ atbildīgajiem

speciālistiem un dzīvojamās mājas pilnavortu(ām) personu(am). Būvniecības ieceres dokumentāciju

izstrādāšanas laikā ievērojot Latvijas valsts būvnormatīvus un citus Latvijas Republikas spēka esošos

standartus un normatīvus aktus, kā arī tehnisko noteikumu prasības  no Daugavpils pilsētas atbildīgām

iestādēm un tīklu turētajiem.

Nomaināmie apgaismojuma balsti

Esošo soliņu nomaina

     Atkrituma miskastes ierīkošana (daudzums paradīti orientējoši )
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