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Stāvlaukums un piebraucamais ceĜš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas).  
Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Kad.apz. 66150010033; 66150010035.  

1.4.Skaidrojošs apraksts. 

Ievads 
 

Projektētājs: 

o SIA “CEěU KOMFORTS” (Būvkomersanta reăistrācijas apliecība Nr.3330-R).  

Būvprojekta vadītājs: 

o Edgars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00835. 

Būvprojekta arhitektūras daĜas teritorijas sadaĜas „TS” vadītājs: 

o Edgars Leitis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00835. 

Būvprojekta Inženierrisinājumu daĜas lietus ūdens kanalizācijas ārējo tīklu sadaĜas “LKT” vadītājs: 

o Vilhelms Silanžs - sertifikāts Nr. 3-01056. 

Būvprojekta Inženierrisinājumu daĜas elektroapgādes ārējo tīklu sadaĜas  „ELT” vadītājs: 

o Artūrs Miezītis - sertifikāts Nr. 3-00160. 

Projektēšanas līgums: 

o Projekts, izstrādāts pamatojoties uz SIA „CeĜu komforts” un Salacgrīvas novada domes abpusēji 

noslēgto uzĦēmuma līgumu. 

Projektēšanas darbi veikti saskaĦā ar: 

o Pasūtītāja projektēšanas darba uzdevumu; 

o Tehniskajiem noteikumiem; 

o Latvijas Valsts standartiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem. 

Pielietotās datorprogrammas: 

o Microsoft Office; 

o Autodesk AutoCAD; 

o Autodesk Civil3D. 

Piesaistes un mērvienības: 

o Uzmērīšana un projektēšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu 

sistēmā epohā 2000,5 (LAS-2000,5). 

o Izmēri doti metros (m), slīpumi - procentos (%), (ja nav norādīta cita mērvienība). 

o Topogrāfisko plānu uzmērījis SIA „IZPĒTE” 2016. gada martā. 

Būves klasifikācijas kods: 

o 21120101 (Ielas, ceĜi un laukumi ar cieto segumu) 
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Stāvlaukums un piebraucamais ceĜš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas).  
Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Kad.apz. 66150010033; 66150010035.  

Vispārīgie norādījumi 
 

Darbi veicami atbilstoši „CeĜu specifikācijas 2017” prasībām.  

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

o sagatavošanās darbi; 

o zemes darbi; 

o inženierkomunikāciju aizsardzības un izbūves darbi; 

o segas konstrukciju izbūve; 

o labiekārtošanas darbi un apzaĜumošana; 

Citi norādījumi:  

o Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziĜumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu 

aizsardzību un nostiprināšanu. 

o Būvdarbu veicējam ievērot darbu tehnoloăiju augošu koku tuvumā. 

o Izmantot Latvijā sertificētus materiālus, kas atbilst Latvijas vai ekvivalentu standartu un normatīvo 

aktu prasībām. 

o Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākĜu dēĜ (sasaluma 

periods, virsūdeĦu vai grunts ūdeĦu strauja  pieplūšana u.c.). 

o Būvdarbu veicējam ievērtēt darbu tehnoloăiju tiešā ēku tuvumā. ĥemt vērā ēku tehnisko stāvokli un 

vecumu. Blīvēšanu ēku tiešā tuvumā veikt izmantojot bezvibrāciju un citas saudzējošas blīvēšanas 

tehnoloăijas. 

o Ja izbūves laikā stājas spēkā standartu un normatīvo dokumentu aktuālās redakcijas, darbus veikt 

atbilstoši spēkā esošajām. 

o Visi demontētie derīgie materiāli (betona bruăis, ceĜa zīmes u.c) nododami pasūtītājam un 

novietojami pasūtītāja norādītajā vietā 

o Darbu veicējam pirms būvniecības piedāvājuma tāmes sagatavošanas iepazīties ar visu būvprojektu 

kopumā un apsekojot to dabā.  

o Darbu veicējam ievērtēt horizontālās un vertikālās nospraušanas izmaksas, izmantojot  projekta 

plānojuma digitālo failu *.dwg formātā, LKS92 koordināšu sistēmā. 
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Stāvlaukums un piebraucamais ceĜš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas).  
Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Kad.apz. 66150010033; 66150010035.  

Esošās situācijas raksturojums. 

Vispārējs raksturojums: 

Pārbūvējamais stāvlaukums un piebraucamais ceĜš atrodas Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, Zvejnieku parka 

teritorijā. Pārbūvējamais stāvlaukums un piebraucamais ceĜš kalpo kā piebraucamais ceĜš sporta, katlumājas un 

atpūtas kompleksam.  

 

Skats no uz piebraucamo ceĜu. 

Piebraucamā ceĜa esošais asfaltbetona brauktuves platums svārstās no 3.0m līdz 4.0m, platums laukumā 

līdz 20.0m. Apgaismojums piebraucamā ceĜa posmā nav. 

 

Skats uz piebraucamo ceĜu un stāvlaukumu.  
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Stāvlaukums un piebraucamais ceĜš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas).  
Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Kad.apz. 66150010033; 66150010035.  

 

Skats uz stāvlaukumu. 

 

Piebraucamā ceĜa asfaltbetona segas virskārtas stāvoklis ir daĜēji apmierinošs, savukārt esošā stāvlaukuma 

dzelzsbetona plātĦu segums ir neapmierinošā stāvoklī. Esošais laukums ir veidots no lielām betona flīzēm, kas laika 

gaitā ir izcilājušās, radot ne visai patīkamu skatu un pārvietošanos. 

Esošā situācijā lietus ūdens atvade ir vaĜēja, pa reljefu. 

 

Projekta tehniskais risinājums.  

Projekta risinājumu vispārējs apraksts: 

Projekta pamatuzdevums – Veikt piebraucamā ceĜa un laukuma seguma atjaunošanu un izbūvēt esošo ietvju 

turpinājumus. 

Projektā piebraucamais ceĜš paredzēts ar asfalta segumu, bet stāvlaukuma piebraucamais ceĜš un 

stāvlaukums paredzēts no bruăakmens seguma. Ietvju turpinājumi no bruăakmens seguma. 

Veicot pārbūvi, Ħemta vērā esošā situācija ar mašīnu novietošanu laukumā un piebraucamā ceĜa malā (zālāja 

zonā) un laukumā pie katlu mājas. Plānoto stāvvietu skaits – 18 gab. Ietves paredzētas ar betona bruăa segumu 

6cm un 8cm (iespēja pārvietoties ar transportu) biezumā, tās veidojot līdzīgā bruăa rakstā kā ietvēm, savienojot ar 

stāvlaukumu. 

Projektā paredzēta lietus ūdens atvade pa posmiem, piebraucamā ceĜa posmā lietus ūdens atvade paredzēta 

pa reljefu, stāvlaukuma zonā lietus ūdeni paredzēts savākt lietus ūdens betona teknē un ievadīt uztvērējakā – gūlijā, 

aizvadot to uz lietus ūdens infiltrācijas skataku zaĜajā zonā. 

Projektā paredzēts esošo sakaru un elektrības kabeĜu čaulošana, nepieciešamības gadījumā tos 

padziĜinot,kā arī esošo sadzīves kanalizācijas aku vāku nomaiĦa uz “peldošā tipa” un regulēšana projektētā seguma 

līmenī. 

Projektā paredzēts izbūvēt jaunu apgaismojumu piebraucamajam ceĜam un stāvlaukumam. 
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Stāvlaukums un piebraucamais ceĜš (Zvejnieku parkā pie administratīvās ēkas).  
Sporta iela 6, Salacgrīva, Salacgrīvas novads, Kad.apz. 66150010033; 66150010035.  

Horizontālā plānojuma galvenie dati (sīkāk skatīt grafiskajā daĜā): 

ĥemot vērā ielas nodalījuma joslas un zemes robežu ierobežojumus, brauktuves un nomaĜu platums izvēlēts 

atbilstoši esošajai situācijai. 

o Piebraucamā ceĜa platums - 4.0m; 

o Piebraucamā ceĜa stāvlaukumam platums - 4.5m; 

o Ietves platums – 1.8m – 5.4m; 

o Ielas betona apmales 100.30.15 - izbūvējamas uz betona C30/37 un šėembu pamata. (Izbūves 

vietas skatīt rasējumu lapās); 

o Ielas betona apmales 100.22.15 - izbūvējamas uz betona C30/37 un šėembu pamata. (Izbūves 

vietas skatīt rasējumu lapās); 

o  Betona apmales 100.20.08 - izbūvējamas uz betona C30/37 un šėembu pamata. (Izbūves vietas 

skatīt rasējumu lapās). 

o Betona teknes 100.12.30 - izbūvējamas uz betona C30/37 un šėembu pamata. (Izbūves vietas skatīt 

rasējumu lapās). 

o Citi norādījumi : 

⇒ Objekta izspraušanu dabā LKS 92 koordināšu sistēmā veikt atbilstoši un 

izmantojot projekta plānojuma digitālo failu (*.dwg).  

⇒ Gūliju izbūves vietās teknes malas zāăēt slīpumā, ne lielākā par 30 grādiem, lai 

neveidotos asas kantes brauktuves malās, gūliju un tekĦu saslēgumu vietās. 

 

Vertikālā plānojuma galvenie dati: (sīkāk skatīt projekta grafiskajā daĜā): 

o Šėērskritums iebrauktuvei – 0.7-2.0%; 

o Šėērskritums ietvei - 2.0%; 

o Apmales 100.30.15 augstums pret brauktuvi- +12cm; 

o Betona apmales 100.30.15 (guĜus) augstums pret brauktuvi- +0cm; 

o Apmales 100.30.15 augstums pret ietvi, zālienu – 8-12cm; 

o Apmales 100.22.15 augstums pret ietvi - 0cm; 

o Apmales 100.20.08 augstums pret zālienu - 0cm; 

 

Segas konstrukcijas: (sīkāk skatīt projekta grafiskajā daĜā): 

Projektā paredzēts norakts esošo ceĜa segu līdz nepieciešamajai atzīmei.  

 

o Iebrauktuves segas konstrukcija: 

⇒ Karstais asfalts AC 11 surf h=6cm; 

⇒ Minerālmateriālu pamats h=25cm; 

⇒ Salizturīgā kārta h=40cm; 
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o Iebrauktuves / stāvlaukuma / saimnieciskās ietves-iebrauktuves segas konstrukcija: 

⇒ Betona bruăis, 8cm (taisnstūra); 

⇒ Grants – šėembu izsijas (fr.0-5mm), h=3-5cm; 

⇒ Minerālmateriālu pamats, h=20cm; 

⇒ Salizturīgā kārta h=40cm. 

o Ietves segas konstrukcija: 

⇒ Betona bruăis, 6cm (taisnstūra); 

⇒ Grants – šėembu izsijas (fr.0-5mm), h=3-5cm; 

⇒ Minerālmateriālu pamats, h=15cm; 

⇒ Salizturīgā kārta h=40cm; 

 

o Citi norādījumi : 

⇒ Pirms segas izbūves noĦemams augsnes slānis. 

⇒ Visi darbi un materiāli atbilstoši „CeĜu specifikācijas 2017” vai ekvivalentas 

specifikācijas prasībām, ja nav norādīts citādi. Izmantot Latvijā sertificētus 

materiālus, kas atbilst Latvijas vai ekvivalentu standartu un normatīvo aktu 

prasībām. 

⇒ Segas konstrukcijas materiāliem (minerālmateriāla pamatam un segumam, 

karstajam asfaltam un salizturīgajai kārtai) izvirzītas prasības atbilstoši „CeĜu 

specifikācijas 2017” vai ekvivalentas specifikācijas prasībām, ar aprēėināto izejas 

lielumu- AADT j.pievestā = līdz 500 un AADTj.smagie.= līdz 100. 

 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā UzĦēmējam jānodrošina satiksmes plūsmu atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un 

jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes 

regulēšanu. Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekĜūt būves objekta pieguĜošajās teritorijās, kā arī jāveic 

pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā būves objektā būvuzĦēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi 

un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu prasībām.  

 

Demontāžas darbi: 

o Asfaltbetona seguma frēzēšana, demontāža, aizvešana, ja iepirkuma dokumentācijā pasūtītājs nav 

norādījis citādi; 

o Esošo betona apmaĜu un dz. bet. elementu  demontāža, aizvešana; 

o Piebraucamo ceĜu izbūvei traucējošas koku un krūmu demontāža. 

o Citi darbu daudzumu sarakstā norādītie darbi. 

Demontētos būvgružus (skatīt darbu daudzumu sarakstā) nodot atkritumu izgāztuvei utilizēšanai. 
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Aprīkojums un labiekārtošana: 

o Labiekārtošanas darbi veicami pēc seguma izbūves darbiem; 

o ApzaĜumošanai izmantojama noĦemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas 

apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām; 

o Augu zemi jānoĦem vietās, kur tas nepieciešams segas konstrukciju vai inženierkomunikāciju 

izbūvei. Augu zeme nav jānoĦem visā apzaĜumošanai paredzētajā teritorijā. 

o Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru 

vainagu, izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt stumbrus ar koka vairogiem. 

 

Ūdens atvade (sīkāk skatīt projekta „LKT” sadaĜā): 

Ūdens atvade paredzēta pa posmiem, piebraucamā ceĜa posmā lietus ūdens atvade paredzēta pa reljefu, 

stāvlaukuma zonā lietus ūdeni paredzēts savākt lietus ūdens betona teknē un ievadīt uztvērējakā – gūlijā, aizvadot 

to uz lietus ūdens infiltrācijas skataku zaĜajā zonā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo 

inženiertīklu atrašanās vietas un dziĜumus. 

CeĜa apgaismojuma ierīkošana (sīkāk skatīt projekta „ELT” sadaĜā).  

Projekta ELT sadaĜā paredzēts: 

1. Projekta apgaismojuma daĜa izstrādāta pamatojoties uz projektēšanas darba uzdevumu un tehniskajām norādēm 

projekta izstrādes laikā. 

2. Izbūvēt jaunu apgaismojuma kabeĜu tīklu Zvejnieku parka piebraucamā ceĜa un stāvlaukuma teritorijā. Visi darbi 

paredzēti pie demontētiem esošajiem ielu, trotuāru segumiem, pirms projektēto klātĦu izbūves. 

3. Uzstādīt jaunas apgaismojuma laternas uz 6m apgaismojuma balstiem (virs zemes līmeĦa), uzstādot VIZULO 

MINI MARTIN 38 W  tipa gaismekĜus (vai ekvivalenta tipa gaismekĜus) ar vienpusēju novietojumu atbilstoši 

apgaismojuma aprēėiniem. Apgaismojuma tīkla vadību nodrošina esošā apgaismojuma vadības ietaises, 

apgaismojuma dimmēšanu nodrošina gaismekĜi, kas ir ieprogrammējami dienas un nakts režīmiem. 

4. Apgaismojuma kabeĜus ieverot balsta pamatā, aizsargāt ar aizsargcauruli. Uz katru kabeĜa ievadu tiek paredzēts 

0.5m aizsargcaurule. 

5. No apgaismojuma balstos uzstādītā automātslēdža līdz apgaismojuma armatūrai paredzēts lietot kabeli NYM 

3x1.5, katrā balstā gaismekĜa pievienošanai paredzēti 7m kabeĜa. 

6. Pievienojot gaismekĜus, ievērot apgaismojuma tīkla sadalījumu par fāzēm. 

7. Apgaismojuma aprēėins veikts ar DIALux programmu apgaismojuma klasei ME5 ar LVS CEN/TR 13201-1:2015. 

8. Kabeli ieguldīt ne seklāk par 0,7m, šėērsojot braucamo daĜu ne seklāk kā 1m un ievērt aizsargcaurulē. Pazemes 

komunikāciju šėērsojuma vietās kabeĜus ievērt aizsargcaurulē. Šėērsojot komunikācijas, pieaicināt pārstāvi, kura 

valdījumā atrodas esošā komunikācija.  

9. Izbūvējot jauno apgaismojuma un spēka tīklu, ievērot "Aizsargjoslu likuma" prasības attiecībā uz blakus 

piegulošām pazemes un virszemes komunikācijām.  
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Visus montāžas darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEK tehniskā standarta un LR likumu prasības. 

Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina ietaises elektrotehniskās 

īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību. 

 
Citas Inženierkomunikācijas: 

o Veicamos darbus skatīt projekta grafiskajā daĜā, attiecīgajā sadaĜā un darbu daudzumu sarakstā; 

o Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziĜumus. 

 

Vides aizsardzība: 

BūvuzĦēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un noteikumu 

izpildi. Nav pieĜaujama apkārtējās vides piesārĦošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā: 

o Pirms komunikāciju izbūves jānoĦem auglīgās augsnes virskārta; 

o BūvuzĦēmējam jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārĦo apkārtējo vidi blakus 

teritorijā. Jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšĦa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru 

ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, 

autovadītājiem u.t.t.; 

o BūvuzĦēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. BūvuzĦēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeĦu uzkrāšanās būvbedrē; 

o Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas var rasties būvniecības laikā. 

Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā: 

o Ja būvniecības darbības zonā vai tai līdzās atrodas koki, kuri nav paredzēti nocirst, lai samazinātu 

stumbra bojājumus, pirms būvdarbu uzsākšanas ap koku stumbriem jāveic speciāla aizsarga 

(vairoga) montāža 3m augstumā. Uzstādot vairogu, jāievēro sekojoša secība: 

1. Vispirms ap koku spirālveida novieto gofrētu meliorācijas cauruli (diametrs 60 – 80mm) vai 

analogu, tādējādi nodrošinot amortizāciju pret sitieniem; 

2. Pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar dēĜiem vai analogu materiālu; 

3. Abas kārtas vismaz divās vietās savelk kopā ar stiepli vai analogu materiālu. 

o Kritiskajā sakĦu zonā (5 koka stumbra diametru platumā) rakšanas un būvniecības darbi aizliegti. 

Minimālajā sakĦu aizsardzības zonā (10 koka stumbra diametru platumā) būvdarbus veikt īpaši 

saudzējot saglabājamā koka sakĦu sistēmu; 

o Būvdarbu laikā koka kritiskajā sakĦu zonā nav pieĜaujama smagās traktortehnikas pārvietošanās, lai 

netiktu traumēts koka stumbrs un sakĦu sistēmas zona; 

o Optimālajā koku sakĦu (20 koka stumbra diametru platumā) zonā jāievēro sekojoši koka sakĦu 

aizsardzības pasākumi: 
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1. Koka sakĦu zonā aizliegta grunts/ augsnes uzbēršana, kas pārsniedz 5cm slāĦa biezumu; 

2. Nav pieĜaujami būvniecības darbi, kas varētu radīt grunts ūdens izmaiĦas vairāk par 50cm; 

3. Nav pieĜaujama augsnes pārmitrināšana, izskalošana; 

4. Koka sakĦu zonā nav pieĜaujama nekāda kravu, būvmateriālu nokraušana vai tehnikas, 

pagaidu būvju novietošana, kā arī nav pieĜaujam ėīmiski vai bioloăiski aktīvu šėīdumu un 

vielu izliešana; 

o Ja nav iespējams ievērot kādu no koku aizsardzības nosacījumiem, nepieciešams izstrādāt 

individuālos koku aizsardzības pasākumu risinājumus. 

 
 
 

Sastādīja:    E.Leitis 


