Apraksta I Daļas „Vispārīgā informācija”
Pielikums Nr. 14
MĒRSRAGA SPORTA KOMPLEKSA PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
1.
2.

Projekta nosaukums
Zemes gabala adrese

3.
4.
5.

Zemes gabala kadastra Nr.
Zemes gabala īpašnieks
Pasūtītājs
Pasūtītāja pārstāvis, projekta vadītājs

6.

Projektētājs (arhitekts)

7.
8.
9.
10.
11.

Projektētāja pārstāvis, projekta vadītājs
Konsultanti un apakšuzņēmēji
Objekta pamat-izmantošana
Teritorijas atļautā izmantošana
Zemes gabala platība (kv.m.)
Apbūves noteikumi

12.

Projekta parametri teritorijas rādītāji, kopēja
bruto/neto platība, slodzes, jaudas utml.

13.

Projektēšanas galvenie kritēriji:
arhitektūras kvalitāte;
funkcionalitāte;
ilgtspējības pasākumi, iesk.
Energoefektivitāti;
Pieejamība;
Drošība;
Tehnoloģijas un produktivitāte;
Izmaksu efektivitāte

Mērsraga sporta komplekss
Skolas iela 8, Mērsrags, Mērsraga novads , LV3284
8878 003 0440
Mērsraga novada pašvaldība
Mērsraga novada dome
Ivars Timermanis
Tiks noteikts konkursa kārtībā
Tiks noteikts konkursa kārtībā
Tiks noteikts konkursa kārtībā
Sporta ēkas (CC126501)
Jaukta sabiedriskā/ darījuma apbūve (J)
Saskaņā ar Mērsraga novada teritorijas plānojumu
(2011.-2023.)
Teritorijas kopējā platība 28 123 m2, kopējais
apbūves laukums ne lielāks kā 11249.20 m2, sporta
centra apbūves laukums 1600-2000 m2 , saskaņā ar
projekta risinājumu
Jānodrošina funkcionāli, videi draudzīgi un
ilgtspējīgi arhitektūras risinājumi;
Jānodrošina funkcionāls un ērts teritorijas un
ēkas plānojums;
Jānodrošina kvalitatīvu un atbilstošu materiālu
un iekārtu pielietojums
Jānodrošina zemas ēkas ekspluatācijas kopējās
izmaksas;
Fasādi uz Skolas ielas pusi veidot funkcionālu,
iekļaujot to apkārtējā vidē;
Izmantot esošās ēkas telpas jaunbūves funkcionālo
telpu nepieciešamībai;
Jaunbūves apkures sistēmu projektēt atsevišķi no
esošās ēkas;

14.
15.
16.

Būvniecības veids
Būvniecības kārtas
Projektēšanas stadijas

17.

Speciālās prasības

Jānodrošina ēkas atbilstību energoefektivitātes
A-klasei (atbilstoši 2013.g.09.jūlija MK
noteikumiem 383 „Noteikumi par ēku
energosertifikāciju”).
Jaunbūve
Viena
Meta stadija. Būvniecības iesniegums ar
būvprojektu minimālā sastāvā. Būvprojekts
Jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls
aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanā
cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību
traucējumiem, cilvēkiem ar ratiņiem (arī bērnu)
(labiekārtojot teritorijas un laukumus, aprīkojot
ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, pārvietošanos,

atbilstoši plānotai būves funkcijai, un izkļūšanu no
tās) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

18.
19.

Prasības projektēšanas sapulcēm
Prasības progresa ziņojumiem

Visus risinājumus, tajā skaitā apdares saskaņot
būvniecības meta stadijā.
Atbilstoši Tehniskajām prasībām - Aprakstam
Atbilstoši Tehniskajām prasībām - Aprakstam

