
 

 
2. pielikums 

 
 
 

PROJEKTĒŠANAS DARBU UZDEVUMS 
 

Būvprojekta „Enerģētikas ielas pārbūve, Mālpils ciemā, Mālpils novadā,” 
izstrādei 

 
1. Pasūtītājs – Mālpils novada dome, reģ. Nr. 90000048398 
 
2. Mērķis –Enerģētikas ielas kadastra Nr. 8074 003 0774 Mālpils ciemā, Mālpils novadā, pārbūve. 
 
3. Darba saturs un metodoloģija: 
3.1. Topogrāfisko plānu nodrošina Projektētājs; 
3.2. Inženierģeoloģisko izpēti veic Projektētājs atbilstoši LVS 190-5 Ceļu projektēšanas noteikumi. 
5.daļa: Zemes klātne; LVS EN 1997-1 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 1.daļa: 
Vispārīgie noteikumi; LVS EN 1997-2 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa; Katrā 
urbumā noteikt grunšu tipus un granulometrisko sastāvu zem projektējamās ceļa zemes klātnes 
LVS CEN ISO/TS 17892-4. 
3.3. Būvprojektu Projektētājs izstrādā saskaņā ar 2014. gada 01. oktobra  noteikumiem 
„Būvniecības likumu”, Ministra kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru 
kabineta noteikumiem par Latvijas būvnormatīviem LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un 
noformēšana” un Ministru kabineta noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 
nosacījumiem. 
3.4. Projektētājs, atbilstoši Darba uzdevuma prasībām saskaņo projektu ar inženiertīklu 
īpašniekiem, organizācijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus ar saskaņošanas prasību, 
skarto teritoriju īpašniekiem, Pasūtītāju un Mālpils novada būvvaldi. 
3.5. Izstrādājot Būvprojektu Projektētājs paredz: 
3.5.1. Projektēšanas ietverto zonu  - Enerģētikas iela (kadastra nr. 8074 003 0774.) aptuveni 90 
m  garumā, posmā no valsts autoceļa V59;   
3.5.2. visu esošo inženierkomunikāciju pārbūvi atbilstoši to īpašnieku izsniegtajiem noteikumiem 
projektēšanas risinājumu skartajā zonā; 
3.5.3.  ielai lietus ūdens novadīšanas sistēmu, pieslēdzoties esošajai  lietus kanalizācijas ūdeņu 
novadīšanas sistēmai; 
3.5.4. ielai asfaltbetona segumu, brauktuvju platumus atbilstoši transporta sastāvam un 
intensitātei, normālprofilu pamatojot atbilstoši LVS 190-2;  
3.5.5. Ielas segu projektēt atbilstoši “Ceļu projektēšanas noteikumi. Nestingas ceļa segas 
projektēšanas metodika, 2014”. 
3.5.6. iebrauktuves visos piegulošajos īpašumos. Nobrauktuves  izbūvēt līdz zemes īpašuma 
robežai vai līdz esošajai žoga (vārtu) līnijai; 
3.5.7. visu esošo ceļa zīmju nomaiņu un jaunu uzstādīšanu atbilstoši standarta LVS 77 „Ceļa 
zīmes”  prasībām. 
3.6. Projektētājs veic izmaksu aprēķinus ceļa pārbūvei. Izmaksu aprēķinu, atbilstoši MK 
noteikumiem nr.330 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-25 "Būvizmaksu noteikšanas 
kārtība”, noformēt atsevišķā sējumā, vienā eksemplārā iesniegt pasūtītājam. 



3.7. Paredzēt visas nepieciešamās aktivitātes un izdevumus, kas saistītas ar būvprojekta 
risinājumu saskaņošanas jautājumiem, tai skaitā ar skarto zemju īpašniekiem. 
3.8. Paredzēt ielas apgaismojuma izbūvi, pieslēgumu paredzot pie esošās Mālpils ciema ielu 
apgaismojuma līnijas. Projektējamās līnijas garums aptuveni 90 m. 
3.9. Saņemt tehniskos noteikumus no inženierkomunikāciju īpašniekiem projektēšanas risinājumu 
skartajā zonā. 
4. Izpildītājs izstrādā būvprojektu minimālā sastāvā un saņem būvatļauju Mālpils novada būvvaldē 
ar projektēšanas nosacījumiem. Pēc būvatļaujas saņemšanas izstrādā būvprojektu un saņem 
atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
 Būvprojekta minimālais sastāvs: 
4.1. Topogrāfiskās uzmērīšanas plāns M1:500; 
4.2. Inženierģeoloģiskās izpētes atskaite; 
4.3. Tehniskie noteikumi; 
4.4. Skaidrojošais apraksts; 
4.5. Izbūves darbu daudzumu kopsavilkums; 
4.6. Vispārīgie rādītāji; 
4.7. Darbu organizācijas projekts (DOP); 
4.8. Ģenerālplāns; 
4.9. Garenprofils(i); 
4.10. Šķērsprofils(i); 
4.11. Būvprojekts – saskaņā ar būvvaldes izsniegtiem projektēšanas nosacījumiem; 
4.11. Būvniecības tāme (kontroltāme). 
5. Projekta noformējums: 
Projektētājs nodod Pasūtītājam Būvprojektu 4 (četrus) eksemplārus papīra formātā un 1 (vienu) 
digitālā formātā CD diskā, tikai pēc Mālpils novada Būvvaldes akcepta saņemšanas. Pēc visu 
apstiprinājumu un saskaņojumu saņemšanas Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 
2 (divos) eksemplāros). 
6.Saskaņojumi ar Pasūtītāju: 
Projektu Mālpils novada domē saskaņot ar Izpilddirektoru. 
 
 

 


