
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
PASKAIDROJUMA RAKSTA IZSTRĀDEI

ŽOGA VAI MŪRA IZBŪVEI

1. Vispārīgie dati

Būvprojekta izstrādātājs:

Uzņēmuma nosaukums
Būvkomersanta reģ.
Reģ. Nr.
Adrese
Tālruņa numurs

Būvprojekta ierosinātājs:
Vārds, Uzvārds / uzņēmuma nosaukums
Personas kods / Reģ. Nr.
Adrese
Tālruņa numurs
E- pasta adrese

BŪVNIECĪBAS IESNIEGUMA VEIDS:
BŪVNIECĪBAS OBJEKTA NOSAUKUMS
BŪVNIECĪBAS IECERES DOKUMENTĀCIJAS
VEIDS

ZIŅAS PAR BŪVNIECĪBAS OBJEKTU:
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ADRESE
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMAKADASTRA NR.
ZEMESGABALA KADASTRA APZĪMĒJUMS.
ĒKAS KADASTRA APZĪMĒJUMS (ESOŠAS 
ĒKAS GADĪJUMĀ)

2. Vispārīgs projektētā objekta apraksts
Sniegt aptuvenu plānotā projektēšanas objekta raksturojumu, pievienot sākotnējās ieceres skices, vai mutvārdos raksturot projektējamo būvi. Būvniecības
ierosinātāja prasības nevar būt pretrunā ar pastāvošajiem būvniecību regulējošajiem noteikumiem un normām. Projektēšanas laikā, nepieciešamības gadījumā,
projektēšanas uzdevums var tikt papildināts ar tehniskajiem risinājumiem.

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI:
BŪVES FUNKCIJA, LIETOŠANAS VEIDS
ŽOGA GARUMS (TEK. M)
MATERIĀLS
MEHĀNISMS
PASĒTA
VĀRTI
VĀRTIŅI
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OBJEKTA (ŽOGA) SHĒMA:

*Žoga plānojums ir konceptuāls, tam ir tikai informatīvs žoga apjoma un plānojuma raksturojošs uzdevums. Šo plānu nevar uzskatīt
par būvprojekta daļu. Dotie izmēri projektēšanas laikā tiks koriģēti atbilstoši būvniecības ierosinātāja prasībām un konstruktīvo
risinājumu iespējām.

3. Inženierkomunikācijas

3.1. Topogrāfiskais uzmērījums

IZSTRĀDĀTS NAV IZSTRĀDĀTS
TOPOGRĀFISKAIS UZMĒRĪJUMS

3.2. Inženierkomunikāciju šķērsojums

INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS VEIDS ŠĶĒRSO NEŠĶĒRSO
ELEKTROAPGĀDE

ŪDENSAPGĀDE

KANALIZĀCIJA

APKURE
SILTUMAPGĀDE
GĀZESAPGĀDE

ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI
DROŠĪBAS SISTĒMAS

4. Būvprojekta sastāvs

4.1 Zemesgabala inženierizpētes dokumenti

BŪVPROJEKTA DAĻAS NOSAUKUMS
TOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE
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4.2 Būvprojekta galvenās daļas

BŪVPROJEKTA DAĻAS NOSAUKUMS NEPIECIEŠAMO ATZĪMĒT
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
TERITORIJAS DAĻA + VIZUĀLAIS RISINĀJUMS

5. Būvprojekta detalizācijas pakāpe un savstarpējās apņemšanās

Atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 27. punktam būvniecības ierosinātājs ir atbildīgs par šī projektēšanas uzdevuma izstrādi un
visu būvniecībai nepieciešamo būvprojekta daļu, kas ietver visus nepieciešamos konstruktīvos un tehniskos risinājumus, pasūtīšanu
būvniecības ieceres realizācijai. Gadījumā, ja projekta izstrādes laikā  būvniecības ierosinātāja, tehnisko noteikumu izdevēju, vai
būvvaldes pieprasījuma dēļ, radīsies nepieciešamība papildināt būvprojektu ar tehniskiem risinājumiem, vai būvprojekta daļām,
projektēšanas uzdevums var tikt papildināts. Attiecīgi, var tikt pārskatītas arī projektēšanas izmaksas.

Būvprojekta realizācijai būvniecības ierosinātājs apņemas piesaistīt kompetentus būvdarbu veicējus, kas atbilstoši izstrādātajam
būvprojektam apņemsies uzbūvbēt būvi nodrošinot tās atbilstību Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām būtiskajām prasībām.
Gadījumā, ja būvdarbu veicējs nav pietiekoši kompetents un spējīgs īstenot būvdarbus un noteikt būvdarbu izmaksas, ar būvniecības
ierosinātāja noteiktu precizitāti izmantojot  izstrādāto būvprojektu, būvprojekta izstrādātājs un būvniecības ierosinātājs vienosies par
būvprojekta daļu papildus detalizēšanu autoruzraudzības, vai darba projekta izstrādes kārtībā. Attiecīgi, var tikt pārskatītas arī
projektēšanas izmaksas.

Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu atbilstoši normatīvajiem aktiem, projektēšanas uzdevumam, līgumam par
būvprojekta izstrādi un labai profesionālajai praksei tādā apjomā lai būtu iespējams noteikt izbūvējamās būves atbilstību
normatīvajiem aktiem un citām izvirzītajām prasībām kā arī:

Veikt būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama;
Aprēķināt būvizmaksas ar būvniecības ierosinātāja noteiktu precizitāti;
Nodrošināt būvdarbu veicējam pietiekamu informāciju būvdarbu veikšanai.

kā arī apņemas izstrādājot būvniecības ieceres dokumentus, būvprojektu vai tā daļu, būvprojektā ievērot būvniecību
reglamentējošos normatīvos aktus un tehniskās prasības.

Paskaidrojuma raksta pasūtītājs:

Paskaidrojuma raksta izstrādātājs:    
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''BRK Projekti'' SIA valdes priekšsēdētāja I. Buka
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