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Projektēšanas uzdevums 
Būvniecības dokumentu izstrāde apgaismojuma ierīkošanai Mālpils parka 

teritorijā. 
 
 

1.Objekta nosaukums: 

 Mālpils parks 10,73 ha 

 Zemes vienības kadastra apz. – Mālpils parks 8074 003 0330, 8074 003 0850 

Daļa gājēju celiņi atrodas uz zemes vienības Sporta iela 1 - 8074 003 0360 
 
2. Pasūtītājs: 
Mālpils novada dome 
Reģistrācijas Nr. 90000048152 
Nākotnes iela 1 Mālpils, Mālpils novads LV-2152 
 
3.Esošā situācija:  
Mālpils parks, iekļauts Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas reģistrā ar Nr. 
6704. Zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0330 un  8074 003 0850 - 
plānotā izmantošana – apstādījumu teritorija- dabas pamatne, parks. Pieguļošā parka 
teritorija, zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 00300360-publiskā apbūves 
teritorija. 
 
4.Projektēšanas prasības: 

Nepieciešams izbūvēt drošu parka apgaismojumu gar gājēju celiņiem (LED lampas), 
pieslēgumu paredzēt pie esošā ielu apgaismojuma Nākotnes ielā 1, gājēju celiņu 
kopējais garums 1040 m, papildus ieprojektēt video novērošanas  pieslēguma vietas (4 
vietas). 

5.Pasūtītājs: 
 5.1.Projektētājam nodod būvobjekta īpašuma tiesības apliecinošos dokumentus, zemes 
robežu plānu kopijas. 
5.2. Nodrošina gājēju celiņu, kur nepieciešams apgaismojums, plānu.   
 
6. Izpildītājs: 
6.1. Iesniedz saskaņošanai priekšlikumus Pasūtītājam (skice). 
6.2. Veic nepieciešamos sagatavošanas darbus, uzmērījumus, objekta apsekošanu 

dabā. 
6.3. Topogrāfisko plānu nodrošina Projektētājs. 
6.4. Izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju, elektroietaises tehnisko shēmu 
izstrādā atbilstoši spēkā esošajiem MK noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem likumiem un būvniecības  normatīviem. 
6.5. Izstrādā būvniecības tāmi ( kontroltāmi) un specifikācijas. 
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6.6. Sagatavo, iesniedz un saņem būvniecības ieceres uzsākšanai un akceptam (līdz 
būvdarbu uzsākšanai) nepieciešamos dokumentus, noteikumus, saskaņojumus 
Mālpils novada būvvaldē, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības 
procesus regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

 
7. Projekta noformējums: 
Projektētājs nodod Pasūtītājam Būvniecības ieceres dokumentāciju  4 (četrus) 
eksemplāros papīra formātā un 1 ekc.digitālā veidā (CD),  tikai pēc Mālpils novada 
Būvvaldes akcepta saņemšanas. Pēc visu apstiprinājumu un saskaņojumu saņemšanas 
Pasūtītājs paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros).  

 

8. Saskaņojumi ar Pasūtītāju: 
 Projektu Mālpils novada domē saskaņot ar Izpilddirektoru. 
 
9. Projekta izstrādes termiņš: 
 3 mēneši no līguma noslēgšana datuma. 
 
10. Autoruzraudzības darbu veikšana paredzēta 2020. gadā. 
 
 
 
11. Pielikumā: 
11.1. Zemes robežu plāns. 
11.2. Īpašuma dokumenti.   
11.3.Gājēju celiņu plāns. 


