Projektētājs

Pasūtītājs
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Pasūtījuma Nr.

Būvobjekta nosaukums

Būvobjekta adrese
Būvju klasifikācijas kods
Būvniecības veids
Būvprojekta daļa
Sējuma Nr.
Marka

Projektēšanas birojs Austrumi
18 Novembra iela 16, Rēzekne
Tel.: 26821100
Fax.: 64605672
sia.austrumi@inbox.lv

Kokneses novada dome
90000043494
Melioratoru iela 1, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

2.1-6.2/6

Bebru pagasta rietumdaļas ceļu
pārbūve un izbūve

Kokneses pagasts, Kokneses novads
21120102
Pārbūve

Vispārīgā daļa
Arhitektūras daļa
1/2
TI, ĢI, ĢP, TS, DOP

SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” valdes priekšsēdētājs
I.Dembovskis
Būvprojekta vadītājs
L.Dembovska
Būvprojekta autors
SIA “Projektēšanas birojs Austrumi”

Rēzeknē, 2016

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

BŪVPROJEKTA SASTĀVS
Nr.p.k.

Sējuma Nr.

1
1.1
1.2

1.

2
2.1
2.2
2.3

1.

3
3.1
3.2
3.3

2.

Daļas un sadaļas nosaukums
Vispārīgā daļa
Topogrāfiskā izpēte
Ģeotehniskā izpēte

Marka

TI
ĢI

Arhitektūras daļa
Būvprojekta ģenerālplāns
Teritorijas sadaļa
Darbu organizēšanas projekts

ĢP
TS
DOP

Ekonomikas daļa
Konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums
Būvdarbu apjomu saraksts
Izmaksu aprēķins

IS
BA
T

Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

SATURA RĀDĪTĀJS
Būvprojekta sastāvs .................................................................................................... (1 lapa)
Satura rādītājs ............................................................................................................. (1 lapa)
Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija ............................................................ (1 lapa)
Būvatļaujas Nr.BIS/BV-4.5-2016-48 kopija................................................................ (4 lapas)

Autoceļa Domēni – Vēži pārbūve km 1.54s
Būvprojekta izejmateriāli:
1.
Projektēšanas uzdevums .................................................................................... (3 lapas)
2.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Aizkraukles nodaļas tehnisko
noteikumu kopija ............................................................................................... (1 lapa)
3.
SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu kopija .................................................... (2 lapas)
4.
AS „Latvijas gāze” tehnisko noteikumu kopija .................................................. (1 lapa)
5.
AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu kopija.................................................... (1 lapa)
6.
VSIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas tehnisko noteikumu kopija ................... (2 lapas)
7.
Kokneses novada domes vēstule Nr.5-11/486 .................................................... (2 lapas)
Skaidrojošs apraksts .................................................................................................. (4 lapas)
Rasējumi:
1.
Ģenerālplāns. Vispārīgie rādītāji ........................................................................ ĢP-1
2.
Ceļa trases plāns ................................................................................................ TS-2
3.
Garenprofils ....................................................................................................... TS-3
4.
Šķērsgriezumi .................................................................................................... TS-4
5.
Caurtekas izbūve................................................................................................ TS-5

Autoceļa Riemeri – Vijas pārbūve km 0.5, autoceļa Vecriemeri – Šturmes
jaunbūve km 0.3
Būvprojekta izejmateriāli:
8.
Projektēšanas uzdevums .................................................................................... (3 lapas)
9.
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Aizkraukles nodaļas tehnisko
noteikumu kopija ............................................................................................... (1 lapa)
10. SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu kopija .................................................... (2 lapas)
11. AS „Latvijas gāze” tehnisko noteikumu kopija .................................................. (1 lapa)
12. AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu kopija.................................................... (1 lapa)
13. VSIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas tehnisko noteikumu kopija ................... (2 lapas)
Skaidrojošs apraksts .................................................................................................. (4 lapas)
Rasējumi:
6.
Ģenerālplāns. Vispārīgie rādītāji ........................................................................ ĢP-1
7.
Ceļa trases plāns ................................................................................................ TS-2
8.
Garenprofils ....................................................................................................... TS-3
9.
Šķērsgriezumi .................................................................................................... TS-4
10. Caurtekas izbūve................................................................................................ TS-5

Autoceļa Rožkalni – Birzes pārbūve km 0.56
Būvprojekta izejmateriāli:
14. Projektēšanas uzdevums .................................................................................... (3 lapas)
Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

15.
16.
17.
18.
19.

VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Aizkraukles nodaļas tehnisko
noteikumu kopija ............................................................................................... (1 lapa)
SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu kopija .................................................... (2 lapas)
AS „Latvijas gāze” tehnisko noteikumu kopija .................................................. (1 lapa)
AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu kopija.................................................... (1 lapa)
VSIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas tehnisko noteikumu kopija ................... (2 lapas)

Skaidrojošs apraksts .................................................................................................. (4 lapas)
Rasējumi:
11. Ģenerālplāns. Vispārīgie rādītāji ........................................................................ ĢP-1
12. Ceļa trases plāns ................................................................................................ TS-2
13. Garenprofils ....................................................................................................... TS-3
14. Šķērsgriezumi .................................................................................................... TS-4
15. Caurtekas izbūve................................................................................................ TS-5

Autoceļa Rudzīši – Jaundzērvēni pārbūve km 1.09
Būvprojekta izejmateriāli:
20. Projektēšanas uzdevums .................................................................................... (3 lapas)
21. VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Aizkraukles nodaļas tehnisko
noteikumu kopija ............................................................................................... (1 lapa)
22. SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu kopija .................................................... (2 lapas)
23. AS „Latvijas gāze” tehnisko noteikumu kopija .................................................. (1 lapa)
24. AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu kopija.................................................... (1 lapa)
25. VSIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas tehnisko noteikumu kopija ................... (2 lapas)
Skaidrojošs apraksts .................................................................................................. (4 lapas)
Rasējumi:
16. Ģenerālplāns. Vispārīgie rādītāji ........................................................................ ĢP-1
17. Ceļa trases plāns ................................................................................................ TS-2
18. Garenprofils ....................................................................................................... TS-3
19. Šķērsgriezumi .................................................................................................... TS-4
20. Caurtekas izbūve................................................................................................ TS-5

Autoceļa Tupiešēni – Kroglejas pārbūve km 1.82
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Projektēšanas uzdevums .................................................................................... (3 lapas)
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona Aizkraukles nodaļas tehnisko
noteikumu kopija ............................................................................................... (1 lapa)
SIA „Lattelecom” tehnisko noteikumu kopija .................................................... (2 lapas)
AS „Latvijas gāze” tehnisko noteikumu kopija .................................................. (1 lapa)
AS „Sadales tīkls” tehnisko noteikumu kopija.................................................... (1 lapa)
VSIA „Zemkopības ministrijas Nekustamie īpašumi”
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas tehnisko noteikumu kopija ................... (2 lapas)

Skaidrojošs apraksts .................................................................................................. (4 lapas)
Rasējumi:
21. Ģenerālplāns. Vispārīgie rādītāji ........................................................................ ĢP-1
22. Ceļa trases plāns ................................................................................................ TS-2
23. Garenprofils ....................................................................................................... TS-3
24. Šķērsgriezumi .................................................................................................... TS-4
Bebru pagasta ceļu pārbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

25.

Caurtekas izbūve................................................................................................ TS-5

Darbu organizēšanas projekts ..................................................................................... (4 lapas)
Topogrāfiskās izpētes pārskati .................................................................................... (17 lapas)
Ģeotehniskās izpētes pārskats ..................................................................................... (29 lapas)

Bebru pagasta ceļu pārbūve
Būvprojekts

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 9
008
Objekta
nosaukums
Pasūtītājs
Objekta adrese
Būves
klasifikācijas kods
Projektēšanas
stadijas

Izejmateriāli
projektēšanai

Inženierizpētes
apjoms

Projektēšanas

Autoceļa Domēni – Vēži pārbūve km 1.54
Kokneses novada dome
Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums
32460030062; 32460030064; 32460060248;
21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu
Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres
iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu
būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā
sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un
ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos
noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību
būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu
minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju.
Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju
nodot pasūtītājam.
Būvprojekts
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā
esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un
īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai,
sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas
deformācijas moduli ≥ 120 Mpa.
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus
tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.
Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs.
Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus
nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt
papildus uzmērījumus, to veic projektētājs.
Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj
projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību
un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu
specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu
laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas
projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu
specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par
urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar
līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu
uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas
tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.
Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem”
MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā
attēlot urbumu griezumus.
Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un

mērķis
Esošās situācijas
raksturojums

Projektā ietveramie
risinājumi

nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar
Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei.
Esošā ceļa garums 1.54 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra
datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums
mainīgs.
Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams
attīrīt no krūmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina
pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā
attiecībā pret apkārtējo reljefu.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi,
esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas
elektroapgādes gaisvada kabeļi un elektrolīnijas, kas vietām šķērso
ceļu, ir esošā drenāžas sistēma.
Vietām ceļa klātnes tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades
sistēmu. Nepieciešamības gadījumā jāveic koku saskaņota ciršana.
Aptuveni 90m garā posmā trase virzās cauri īpašumiem, kur apgrūtināta
ūdens atvade no braucamās daļas lielu koku un apbūves dēļ.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.
2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā
projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu.
3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m.
Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves
paplašinājumi.
4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt
ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot
satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus
izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas
nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas
izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības
intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala
versiju saskaņot ar pasūtītāju.
5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.
6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo
grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav
iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju
pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko
aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas,
fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra
atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa.
7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt
nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta
risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar
īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta
dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa
beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem
transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm
paredzēt caurtekas.
8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas
nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam
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Būvprojekta
sastāvs

Koku un krūmu
ciršana

esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja
nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS
77-1,2,3.
9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši
saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām.
Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu
beigām.
10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi
jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un
noteikumiem.
11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).
12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie
protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.
Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem
Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā
būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu
inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei.
Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma
61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada
27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā”
noteiktās prasības
Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:
· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;
· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi
vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti,
lapas sanumurētas);
· CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas
un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos.
Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā
dokumentācija iesniegta papīra formātā.

Projekta
eksemplāru skaits
(kopīgi ar
projektēšanas
uzdevumu 10 –
autoceļš Riemeri –
Vijas,
projektēšanas
uzdevumu 11 –
autoceļš Rožkalni –
Birzes,
projektēšanas
uzdevumu 12 –
autoceļš Rudzīši –
Jaundzērvēni un
projektēšanas
uzdevumu 13 –
autoceļš Tupiešēni
– Kroglejas)
Projektēšanas
Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā
nosacījumu izpilde pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām,
kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un
pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna
(novietnes plāna) lapas.
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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 10
007
Objekta
nosaukums
Pasūtītājs
Objekta adrese
Būves
klasifikācijas kods
Projektēšanas
stadijas

Izejmateriāli
projektēšanai

Inženierizpētes
apjoms

Projektēšanas

Autoceļa Riemeri – Vijas pārbūve km 0.5, autoceļa Vecriemeri –
Šturmes jaunbūve km 0.3
Kokneses novada dome
Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums
32460030015; 32460030019
21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu
Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres
iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu
būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā
sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un
ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos
noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību
būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu
minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju.
Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju
nodot pasūtītājam.
Būvprojekts
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā
esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un
īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai,
sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas
deformācijas moduli ≥ 120 Mpa.
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus
tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.
Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs.
Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus
nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt
papildus uzmērījumus, to veic projektētājs.
Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj
projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību
un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu
specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu
laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas
projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu
specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par
urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar
līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu
uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas
tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.
Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem”
MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā
attēlot urbumu griezumus.
Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un

mērķis
Esošās situācijas
raksturojums

Projektā ietveramie
risinājumi

nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar
Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei.
Esošais ceļš.
Esošā ceļa garums 0.5 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra
datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums
mainīgs. Sega grunts.
Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un
pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem,
Grāvju praktiski nav. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina
pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā
attiecībā pret apkārtējo reljefu.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi,
esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas
elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu. Vietām ceļa
klātnes tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades sistēmu.
Aptuveni 60m garā posmā ceļš virzās gar īpašumu (ēkām), kas traucē
ūdens atvadei.
Jaunais posms.
Posma garums 0.3km. Iebraukta vieta pa lauku bez seguma. Reljefs
līdzens bez krūmiem un kokiem. Jāveido pilna segas konstrukcija un
jāveic ūdens atvades pasākumi.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.
2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā
projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu.
3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m.
Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves
paplašinājumi.
4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt
ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot
satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus
izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas
nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas
izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības
intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala
versiju saskaņot ar pasūtītāju.
5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.
6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo
grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav
iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju
pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko
aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas,
fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra
atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa.
7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt
nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta
risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar
īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta
dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa
beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem
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transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm
paredzēt caurtekas.
8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas
nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam
esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja
nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS
77-1,2,3.
9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši
saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām.
Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu
beigām.
10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi
jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un
noteikumiem.
11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).
12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie
protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.
Būvprojekta
Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem
sastāvs
Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā
būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu
inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei.
Koku un krūmu
Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma
ciršana
61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada
27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā”
noteiktās prasības
Projekta
Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:
eksemplāru skaits
· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;
(kopīgi ar
· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi
projektēšanas
vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti,
uzdevumu 9 –
lapas sanumurētas);
autoceļš Domēni –
· CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas
Vēži, projektēšanas
un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos.
uzdevumu 11 –
Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā
autoceļš Rožkalni –
dokumentācija iesniegta papīra formātā.
Birzes,
projektēšanas
uzdevumu 12 –
autoceļš Rudzīši –
Jaundzērvēni un
projektēšanas
uzdevumu 13 –
autoceļš Tupiešēni
– Kroglejas)
Projektēšanas
Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā
nosacījumu izpilde pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām,
kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un
pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna
(novietnes plāna) lapas.
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PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 11
006
Objekta
nosaukums
Pasūtītājs
Objekta adrese
Būves
klasifikācijas kods
Projektēšanas
stadijas

Izejmateriāli
projektēšanai

Inženierizpētes
apjoms

Projektēšanas

Autoceļa Rožkalni – Birzes pārbūve km 0.56
Kokneses novada dome
Bebru pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums
32460060247
21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu
Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres
iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu
būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā
sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un
ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos
noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību
būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu
minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju.
Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju
nodot pasūtītājam.
Būvprojekts
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā
esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un
īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai,
sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas
deformācijas moduli ≥ 120 Mpa.
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus
tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.
Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs.
Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus
nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt
papildus uzmērījumus, to veic projektētājs.
Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj
projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību
un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu
specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu
laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas
projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu
specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par
urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar
līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu
uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas
tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.
Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem”
MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā
attēlot urbumu griezumus.
Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un

mērķis
Esošās situācijas
raksturojums

Projektā ietveramie
risinājumi

nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar
Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei.
Esošā ceļa garums 0.56 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra
datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums
mainīgs.
Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un
pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem,
Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams
attīrīt no krūmiem un atsevišķiem kokiem, nepieciešamības gadījumā
jāveic koku saskaņota ciršana. Nomalēs izveidojies apaugums, kas
nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas
ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Ceļš virzās pa reljefa nogāzi,
jāpievērš uzmanība lietus ūdens atvadei.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi,
esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts
Ir esošā drenāžas sistēma.
Vietām ceļa klātnes tuvumā augoši koki traucēs veidot ūdens atvades
sistēmu.
Aptuveni 200m kopgarumā ceļš virzās gar īpašumiem (ēkām, šķūnīši),
kas apgrūtina veikt ūdens atvadi no braucamās daļas.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.
2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā
projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu.
3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m.
Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves
paplašinājumi.
4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt
ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot
satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus
izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas
nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas
izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības
intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala
versiju saskaņot ar pasūtītāju.
5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.
6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo
grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav
iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju
pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko
aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas,
fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra
atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa.
7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt
nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta
risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar
īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta
dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa
beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem
transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm
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Būvprojekta
sastāvs

Koku un krūmu
ciršana

Projekta
eksemplāru skaits
(kopīgi ar
projektēšanas
uzdevumu 9 –
autoceļš Domēni –
Vēži, projektēšanas
uzdevumu 10 –
autoceļš Riemeri –
Vijas,
projektēšanas
uzdevumu 12 –
autoceļš Rudzīši –
Jaundzērvēni un
projektēšanas
uzdevumu 13 –
autoceļš Tupiešēni
– Kroglejas)
Projektēšanas
nosacījumu izpilde

paredzēt caurtekas.
8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas
nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam
esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja
nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS
77-1,2,3.
9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši
saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām.
Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu
beigām.
10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi
jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un
noteikumiem.
11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).
12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie
protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.
Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem
Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā
būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu
inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei.
Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma
61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada
27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā”
noteiktās prasības
Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:
· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;
· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi
vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti,
lapas sanumurētas);
· CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas
un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos.
Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā
dokumentācija iesniegta papīra formātā.

Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā
pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām,
kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un
pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna
(novietnes plāna) lapas.
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Projektēšanas

Autoceļa Rudzīši – Jaundzērvēni pārbūve km 1.09
Kokneses novada dome
Bebru
pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums
32460550078
21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu
Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres
iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu
būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā
sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un
ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos
noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību
būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu
minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju.
Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju
nodot pasūtītājam.
Būvprojekts
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā
esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un
īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai,
sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas
deformācijas moduli ≥ 120 Mpa.
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus
tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.
Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs.
Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos
noteikumusnodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams
veikt papildus uzmērījumus, to veic projektētājs.
Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj
projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību
un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu
specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu
laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas
projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu
specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par
urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar
līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu
uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas
tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.
Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem”
MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā
attēlot urbumu griezumus.
Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un

mērķis
Esošās situācijas
raksturojums

Projektā ietveramie
risinājumi

nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar
Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei.
Esošā ceļa garums 1.09 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra
datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums
mainīgs.
Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un
pārbūve.
Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus
ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo
reljefu.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi,
esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts.
Ir esošā drenāžas sistēma.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.
2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā
projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu.
3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m.
Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves
paplašinājumi.
4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem. Veikt
ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot
satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus
izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas
nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma
konstrukciju, veicot nederīgās grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas
izbūvi. Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības
intensitātes, izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala
versiju saskaņot ar pasūtītāju.
5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.
6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo
grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav
iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju
pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko
aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas,
fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra
atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa.
7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt
nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta
risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar
īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta
dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa
beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem
transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm
paredzēt caurtekas.
8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas
nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam
esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja
nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS
77-1,2,3.
9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši
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saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām.
Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu
beigām.
10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi
jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un
noteikumiem.
11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).
12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie
protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.
Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem
Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā
būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu
inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei.
Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma
61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada
27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā”
noteiktās prasības
Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:
· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;
· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi
vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti,
lapas sanumurētas);
· CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas
un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos.
Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā
dokumentācija iesniegta papīra formātā.

Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā
pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām,
kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un
pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna
(novietnes plāna) lapas.
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Autoceļa Tupiešēni – Kroglejas pārbūve km 1.82
Kokneses novada dome
Bebru
pagasts, Kokneses novads, būves kadastra apzīmējums
32460030068;
32460040075;
32460040078;
32460040022;
32460040015;
32460040062;
32460040017;
32460040031;
32460040048
21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu
Būvprojekts minimālā sastāvā – aizpildīt būvniecības ieceres
iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu
būvnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot būvprojektu minimālā
sastāvā (atbilstoši MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoceļu un
ielu būvnoteikumi”). Saņemt VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskos
noteikumus. Iesniegt dokumentus Kokneses apvienotā pašvaldību
būvvaldē(adrese: Aizkraukle, Lāčplēša iela 1), pirms tam būvprojektu
minimālā sastāvā saskaņojot ar pasūtītāju.
Saņemt būvatļauju ar izvirzītajiem projektēšanas nosacījumiem no
Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes Aizkrauklē, būvatļauju
nodot pasūtītājam.
Būvprojekts
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši saņemtajai būvatļaujai un spēkā
esošajiem LR saistošajiem normatīvajiem aktiem, MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, tehniskajiem un
īpašajiem noteikumiem, LVS, Autoceļu specifikāciju jaunākai versijai,
sasniedzot nesaistītu minerālo materiālu nesošās kārtas
deformācijas moduli ≥ 120 Mpa.
Ja projektēšanas nosacījumu izpildei nepieciešams izņemt papildus
tehniskos vai īpašos noteikumus, to dara projektētājs.
Īpašuma tiesību apliecinošos dokumentus izsniedz pasūtītājs.
Inženiertopogrāfisko plānu, ģeotehnisko izpēti un tehniskos noteikumus
nodrošina projektētājs. Ja projektēšanas gaitā nepieciešams veikt
papildus uzmērījumus, to veic projektētājs.
Projektētājam jāveic ģeoloģiskās izpētes darbi tādā apjomā, kas ļauj
projektētājam uzņemties atbildību par projekta risinājumu pamatotību
un atbilstību projektēšanas normām, standartiem un Autoceļu
specifikāciju jaunākajai versijai. Esošās segas brauktuves materiālu
laboratorisko izpēti, testējamos parametrus un to apjomu izvēlas
projektētājs. Izpētes gaitā iegūto paraugu testēšanā jālieto ceļu
specifikācijās noteiktās testēšanas metodes. Izpildītājs ir atbildīgs par
urbumu aizpildīšanu, aizstājot paraugiem noņemtos materiālus ar
līdzvērtīgiem un nodrošinot katras konstruktīvās kārtas sablīvēšanu
uzreiz pēc izpētes darbu pabeigšanas. Paraugu ņemšanas vietas izvēlas
tā, lai iegūtu pēc iespējas pilnīgāku segas konstrukcijas raksturojumu.
Inženiertehnisko izpēti veic atbilstoši „Vispārējiem būvnoteikumiem”
MK noteikumi Nr. 500 un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Ģeotehniskās izpētes rezultātus pievienot būvprojektam, garenprofilā

Projektēšanas
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attēlot urbumu griezumus.
Projektēt ceļa posma pārbūvi, atrisinot ūdens atvadi no ceļa klātnes un
nodrošinot segas ilgizturību. Obligāta objekta apsekošana kopā ar
Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības būvprojekta izstrādei.
Esošā ceļa garums 1.82 km (norādīts pēc pašvaldības ceļu reģistra
datiem, precizējams dabā). Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums
mainīgs.
Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku apsekošana un
pārbūve. Paredzēt šķērsojošo grāvju tīrīšanu., saskaņojot ar īpašniekiem,
Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams
attīrīt no krūmiem, koku celmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas
nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas
ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi,
esošā ceļa stāvoklis tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas
elektroapgādes gaisvada kabeļi, kas vietām šķērso ceļu, tiek izstrādāts
meliorācijas projekts.
Ceļa sākumā trase virzās 45m garā posmā cauri pagalmam gar ēkām.
Ceļa trases beigās vienā pusē privātīpašumi, kuri izveidojuši
apstādījumus 50m garā posmā gar ceļa malu, tas rada problēmas
izveidot grāvi ūdens novadīšanai no braucamās daļas.
1. Saglabāt esošo ceļa trases novietojumu.
2. Nepieciešamības gadījumā veikt ceļa garenprofila labošanu, tā
projektēšanā ievērot iespēju ekonomiski pārvietot grunts apjomu.
3. Ceļa klātnes ( brauktuve + nomales) platums ne mazāks kā 5.5m.
Nepieciešamajās vietās veidojamas virāžas un brauktuves
paplašinājumi.
4. Projektēt ceļa segu atbilstoši ģeotehniskās izpētes rezultātiem.Veikt
ceļa segas aprēķinu. Autoceļa seguma pārbūvi projektēt, paredzot
satiksmes slodzei atbilstošu konstrukcijas biezumu, minerālmateriālus
izvēlēties atbilstoši „Ceļu specifikāciju” prasībām. Tikai pamatotas
nepieciešamības gadījumā lokālās zonās projektēt pilnu seguma
konstrukciju, veicot grunts izstrādi un jaunas konstrukcijas izbūvi.
Izejot no ģeotehniskās izpētes rezultātiem un kustības intensitātes,
izstrādāt vismaz 2 segas konstrukcijas variantus, gala versiju saskaņot ar
pasūtītāju.
5. Jānodrošina ceļa konstrukcijas nestspēja un izturība.
6. Ūdens atvades nodrošināšanai projektēt grāvjus, paredzēt esošo
grāvju tīrīšanu. Nodrošināt ūdens atvadi no grāvjiem. Vietās, kur nav
iespējama vaļējā lietus ūdens atvade uz novadgrāvjiem, izskatīt iespēju
pieslēgties esošajai meliorācijas sistēmai, pamatojot ar hidraulisko
aprēķinu. Visas esošās caurtekas projektēšanas gaitā apsekojamas,
fiksējot to pašreizējo stāvokli, ūdens caurlaides spēju, diametra
atbilstību, nepieciešamības gadījumā jāparedz esošo caurteku nomaiņa.
7. Saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām; paredzēt
nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem (ja projekta
risinājums paredz jaunu grāvju izbūvi), to atrašanās vietas saskaņojot ar
īpašnieku un pasūtītāju. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta
dokumentācijai. Nobrauktuvju izbūvi paredzēt minimums līdz rādiusa
beigām un nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem
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transporta līdzekļiem. Nepieciešamības gadījumā zem nobrauktuvēm
paredzēt caurtekas.
8. Krustojumos nodrošināt pārredzamības trijstūrus. Paredzēt visas
nepieciešamās ceļa zīmes. Bīstamās vietās, piemēram, blakus ceļam
esošas ūdenstilpnes, kraujas, paredzēt signālstabiņu uzstādīšanu, ja
nepieciešams, uzstādīt barjeras. Ceļa zīmju uzstādīšana atbilstoši LVS
77-1,2,3.
9. Inženiertīklu šķērsošana, pārbūve vai pārvietošana atbilstoši
saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām.
Paredzēt būvniecības laikā skartās teritorijas sakārtošanu pēc būvdarbu
beigām.
10. Projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi
jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un
noteikumiem.
11. Sastādīt objekta izmaksu aprēķinu (tāmi).
12. Ja tiek skarti blakus esošie īpašumi, ar īpašnieku saskaņotie
protokoli pievienojami projekta dokumentācijai.
Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem
Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”. Nepieciešamības gadījumā
būvprojekta sastāvā iekļaujamas būvprojekta daļas vai sadaļas esošu
inženierkomunikāciju aizsardzībai vai pārbūvei.
Ja projekta ietvaros paredzēts izcirst kokus, ievērot Aizsargjoslu likuma
61.pantā, 02.05.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.309 „Noteikumi
par koku ciršanu ārpus meža”, un Kokneses novada domes 2013.gada
27. martā saistošo noteikumu Nr.5 „Saistošie noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvā teritorijā”
noteiktās prasības
Būvprojekta izstrādātājs iesniedz pasūtītājam:
· būvprojektu minimālā sastāvā 3 (trīs) eksemplāros;
· būvprojektu 6 (sešos) eksemplāros, oriģinālie saskaņojumi
vismaz 4 eksemplāros (būvvaldes sējumi cietos vākos, cauršūti,
lapas sanumurētas);
· CD formātā 2 (divi) CD: 1.)rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas
un tabulas MS Office failos; 2.)viss būvprojekts pdf failos.
Failiem jābūt sakārtotiem datu nesēja tādā secībā, kā tehniskā
dokumentācija iesniegta papīra formātā.

Pirms būvprojekta iesniegšanas akceptēšanai Kokneses apvienotajā
pašvaldību būvvaldē Aizkrauklē projekts saskaņojams ar institūcijām,
kuras izsniegušas tehniskos vai īpašos noteikumus, ar pasūtītāju un
pagasta pārvaldi: oriģināls rakstisks saskaņojums uz ģenerālplāna
(novietnes plāna) lapas.
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/51/181
Aizkraukle
Datums:

08.03.2016..

Pamatojums:

Pieteikums Nr 37.8-9/51/181

Pieprasītājs:

SIA “Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra
iela 16, Rēzekne, LV-4601

Zemes kadastra Nr.

32460030015, 32460030019;32460060247;32460550078;32460030068, 32460040075, 32460040078,
32460040022,
32460040015;32460040062,
32460040017,
32460040031,
32460040048.
32460030062, 32460030064, 32460060248;

Objekta adrese:

Kontakttālrunis:

26317760

Autoceļa Domēni – Vēži pārbūve km 1.54;Autoceļa Riemeri – Vijas pārbūve km 0.5,
autoceļa Vecriemeri – Šturmes jaunbūve km 0.3;Autoceļa Rožkalni – Birzes pārbūve
km 0.56;Autoceļa Rudzīši – Jaundzērvēni pārbūve km 1.09;Autoceļa Tupiešēni –
Kroglejas pārbūve km 1.82 .

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Autoceļa pārbūve

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:

Plānotajā darbu zonā atrodas SIA „Lattelecom” pazemes sakaru kabeļi, piekārto kabeļu
līnijas

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:
1. Nodrošināt esošo sakaru komunikāciju saglabāšanu un bezpārtraukuma darbību.
2.

Nepieciešamības gadījumā paredzēt iznest esošās sakaru pazemes vai piekārtās komunikācijas no būves zonas, noslēdzot
vienošanos ar ”Lattelecom” SIA

3.

Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai ”Lattelecom” SIA grupas uzņēmumam SIA ”Citrus Solutions”. Pārslēgšanas
darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA ”Citrus Solutions”,
Maskavas ielā 5,Rēzeknē,tālr.64648003;29340546

4.

Sakaru kabeļu līniju krustojumos ar autoceļu aizsargāt, ievietojot tos caurulē.

5.

Darbus sakaru līniju aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas.

6.

Projektā paredzēt „Lattelecom” SIA tehniskajiem standartiem atbilstošus materiālus, Projektu un tā risinājumus saskaņot ar
Lattelecom Aizkrauklē, Bērzu ielā1

7.

Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR ”Aizsargjoslu likumu”,2003.gada 19.augusta MK noteikumu
Nr.465”Eksplatācijas aizsargjoslu gar telekomunikāciju tīklu līnijām noteikšanas metodika”7.punkta un ”Elektronisko sakaru
likums”(stājas spēkā 01.12.2004.)18.panta 3.punkta prasības.

Piezīmes:

Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3.daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustāmā īpašuma
īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja
līdzekļiem.Augstāk minēto darbu izpildei nepiciešama projekta izstrāde.Projektēšanas un izbūves darbi
veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:
1.
2.

„Lattelecom” SIA PPUD ARN.Bērzu ielā 1,Aizkrauklē nododot projekta eksemplāru.
Ēku (zemes gabalu)īpašniekiem,pilnvarotām personām.

Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama
„Lattelecom”SIA PPUD ARN,Bērzu ielā 1,Aizkrauklē

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom
amats, tālrunis:
Datums:
Paraksts:

RBAD ARN
P.Bērziņš-Alekna
Līniju uzraudzības inspektors t.29207739
08.03.2016.

'

JEKABPILS IECIRKNIS

AKCIJU SABiEDRIBA

/An/j/A

C f*A7J!

Madonas iela 95, Jekabpils, LV-5202
fair. 65 237 500, fakss 65 237 509
e-pasts: jekabpils@lg.lv, www.lg.lv

JekabpifT

2 6".02.

UZ 44.00.. 104£>

Nr BQt 133-i-M

SIA "Projektesanas birojs Austrumi"
L.Dembovskas kdzei
IS.novembra iela 1, Rezekne, LV-4601

Par tehniska projekta ,,Bebru pagasta
rietumdajas ceju parbuve un izbuve" izstradi.

Atbildot uz Jusu iesniegumu, akciju sabiednbas "Latvijas Gaze" Jekabpils iecirknis informe,
ka minetaja teritorija, nav akciju sabiedrlbai "Latvijas Gaze" piederoso sadales gazesvadu.
Pamatojoties uz ieprieks mineto, uzskatam, ka tehniskie noteikumi si projekta realizacijai nav
nepieciesami.

Komercpilnvarnieks
AS ,,Latvijas Gaze"
Jekabpils iecirkna vadltajs t^tf/

~

' G. Martukans

M.Auermanis
651 21926

Akciju sabiedriba "Latvijas Gaze", vienotais registracijas Nr. 40003000642
juridiska adrese - Riga, Vagonu iela 20
IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8, AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību
ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI
Zemgales reģiona meliorācijas nodaļa
Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, tālr.63923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv

Bauskā

16.02.2016. Nr.Z/1-14/265-e
Uz 10.02.2016. iesniegumu

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2016-121
(Izdoti saskaņā ar Meliorācijas likuma 4.panta pirmo daļu)
Derīgi līdz 2018. gada 15.februārim
SIA ,,Projektēšanas birojs Austrumi”
reģ. Nr.42403019889
Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Autoceļi Domēni –Vēži, 1.54 km; Riemeri –Vijas,
0.5km; Vecriemeri – Šturmes, 0.3km;Rožkalni – Birzes,
Paredzētās darbības norises vieta:
0.56km; Rudzīši –Jaundzērvēni, 1.09km; TupiešēniKroglejas, 1.82km
SIA ,,Projektēšanas birojs Austrumi” iesniegums no
Pamatojums
10.02.2016.
Persona, kura gatavojas veikt
darbību (iesniedzējs):
Paredzētā darbība:

I. Informācija par meliorācijas sistēmām un būvēm
1. Pēc meliorācijas kadastra materiālu datiem ceļiem piegulošās platības nosusinātas ar segto
drenu sistēmām izbūvējot meliorācijas objektus: Stučkas raj. sovhoztehn. .,,Vecbebri” obj.
,,Centrs”, šifrs 27126, 1975.gads; obj. DL-334-58 obj.,,Aerodroms”, 1958.gads; obj.
,,Šturmes”, šifrs 268566, 1971.gads; obj. ,,Silavas”, šifrs 66257, 1986 gads un obj. ,,Noras”,
šifrs 66520, 1985.gads. Drenāžas izvietojuma informācijai absolūta precizitāte netiek
garantēta, jo ir kartogrāfiskā materiāla nesakritība.
2. Ceļu trases šķērso drenu sistēmu kolektorus. Ceļu joslā atrodas drenu akas.
3. Autoceļš Rudzīši - Jaundzērvēni šķērso valsts nozīmes ūdensnoteku Senču grāvis, ŪSIK
4144528:01. Ceļa ievalkās izbūvēta drenāža, kura ir ievadīta valsts nozīmes ūdensnotekā.
4. Ceļu trases šķērso koplietošanas ūdensnotekas, kurām noteikta ekspluatācijas aizsargjosla
10m no krots.
5. Meliorācijas tehniskās dokumentācijas glabātuve atrodas Aizkraukles sektora biroja telpās
Rīgas ielā 113, Salaspilī
II. Vispārīgie noteikumi
1.Būvprojektēšanā ievērot Kokneses novada teritorijas plānojumu un izdoto projektēšanas
uzdevumu, būvatļaujā noteiktās prasības.
2.Veicot virszemes un autoceļa ūdens novadīšanas, caurteku būvprojektēšanu, kā arī
būvniecību, ievērot spēkā esošos būvniecības, projektēšanas noteikumus un “Ceļu
specifikācijas”, kā arī LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550 “Hidrotehnisko un
meliorācijas būvju būvnoteikumi” un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 „Par Latvijas
būvnormatīvu LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” prasības.
3. Virsūdeņu novadīšanas būvdarbus izpildīt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas
07.04.2009. rīkojumu Nr.65 apstiprināto Uzņēmumu tehnisko noteikumu „Meliorācijas
sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju nodošana ekspluatācijā” prasībām.

III. Īpašās prasības
1. Būvprojekta realizācijas rezultātā nav pieļaujama melioratīvā stāvokļa pasliktināšanās
objektam pieguļošās platībās.
2. Ja veiktie pasākumi var ietekmēt blakus esošo vai citu zemes īpašumu hidromelioratīvo
stāvokli, būvniecības iespējas vai zemes izmantošanas apstākļus, tad nepieciešams
saskaņojums ar blakus esošo vai citu zemju īpašniekiem.
3. Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas 01.07.2008 rīkojumu
Nr.122 apstiprināto uzņēmuma tehnisko noteikumu „Meliorācijas sistēmas – Caurtekas”
prasībām. Caurteku izbūves gadījumos jānorāda caurteku dibena atzīmes LAS 2000,5
sistēmā.
4.Izbūvējot caurtekas zem autoceļa, paredzēt šķērsojošo novadgrāvju pārtīrīšanu ieplūdes un
izplūdes daļā.
5.Šķērsojot drenu kolektorus diametrā līdz 12.5 mm veikt klātnes pastiprināšanu ar ģeorežģi.
6.Šķērsojot zem ceļa klātnes liela izmēra kolektorus, diametrā virs 12.5 cm, veikt to pārbūvi.
7.Sertificētam meliorācijas sistēmu speciālistam izstrādāt meliorācijas sistēmu tehniskās
apsekošanas atzinumu, un uz tā pamata izstrādāt nosusināšanas sistēmu pārkārtošanas
projekta sadaļu.
8. Gadījumos, ja tehnisko noteikumu prasības nevar izpildīt vai akceptētā būvprojektā
izdarītās izmaiņas skar tehnisko noteikumu nosacījumus, tehniskos risinājumus vai
attiecīgās izmaiņas saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
9. Būvprojektu saskaņot Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Meliorācijas departamenta Zemgales reģiona meliorācijas nodaļā.
IV. Izvērtētā dokumentācija:
1. Iesniegums uz 1 lapas;
2. Kokneses novada projektēšanas uzdevuma 9-008;10-007;11-006;12-005;13-009 kopija uz
15 lapām;
3. Situācijas plāns uz 2 lapām;
4. Īpašumu robežu plāni, īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti uz 3 lapām.
Tehniskos noteikumus viena mēneša laikā no to saņemšanas dienas var apstrīdēt
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.

Vadītāja

Ilze Bergmane

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Juris Zālītis, t. 26658604
juris.zalitis@zmni.lv

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Skaidrojošs apraksts
VISPĀRĪGIE DATI
„Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve” būvprojekts „Autoceļa Domēni –
Vēži pārbūve km 1.54” izstrādāts pēc Kokneses novada domes pasūtījuma saskaņā ar līgumu
Nr.2.1-6.2/6, kas noslēgts ar SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, pamatojoties uz Pasūtītāja
izdoto projektēšanas uzdevumu.

Projektēšanas darbi veikti, ievērojot Būvniecības likumu, Latvijas būvnormatīvus,
‘balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem:
-

LVS 190-1 „Ceļa trase”;

-

LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

-

LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”;

-

LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi – 5.daļa: Zemes klātne”;

-

LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”;

-

LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”,
kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).

Tehniskā projekta izstrādes gaitā esam pieprasījuši un iepazinušies ar nepieciešamajiem
tehniskajiem noteikumiem no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Sadales tīkls”,
SIA „Lattelekom”, AS ”Latvijas gāze”, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Zemagles reģiona meliorācijas nodaļas.
GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – A VI pēc LVS 190-2
Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Ceļa funkcija – savienošanas funkcija;
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Projektētais ātrums – 40km/h
Braukšanas joslu skaits – 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – NP 4.5;
Braukšanas joslas platums – 3.50m;
Nomales platums – 0.50m;
Šķērsslīpumi – brauktuvei – 3.0%
ESOŠĀ SITUĀCIJA
Objekts atrodas Bebru pagastā, Kokneses novadā. Esošo ceļa posmu kopējais garums
1,54 km.
Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu segumu. Ceļa klātnes platums mainīgs. Ceļu posmi
vienā līmenī ar lauku, vietām atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Daudzviet
novēroti iesēdumi. Ceļa nestspēja neatbilst transporta slodzēm, kas lieto šo ceļu.
Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no
krūmiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens
atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis
tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada kabeļi un elektrolīnijas, kas
vietām šķērso ceļu, ir esošā drenāžas sistēma.
IŽENIERTOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE
Topogrāfiskos uzmērījumus 2016. gada februārī un martā veica SIA “IM Latvija”.
Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu
sistēmā.
ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE
Ģeotehnisko izpēti 2016.gada martā un aprīlī veica SIA „Šurfs”.
Ceļa posmā ir veikti 3 urbumi, katrs no tiem 3,0m dziļumā, noteikts gruntsūdens līmenis.
CEĻA PĀRBŪVES RISINĀJUMI
Projektā paredzēta esošā autoceļa pārbūve, kas paredz brauktuves konstrukcijas
pastiprināšanu un ūdens atvades sistēmas sakārtošanu. Saskaņā ar LVS 190-2 „Ceļu tehniskā
klasifikācija, parametri, normālprofili” ceļu klasifikāciju (2.tabula) posms Domēni – Vēži
projektēts kā AVI kategorijas ceļš – savienojošais lauku ceļš, kas savieno savā starpā
ciematus, uzņēmumus, iestādes, mežu masīvus, kalpo blakus platību apsaimniekošanai un
pieslēdzas valsts ceļu tīklam. Projektēta viena brauktuve ar vienu braukšanas joslu,
paredzamais normālprofils NP4.5. Braukšanas joslas platums – 3.5m, nomales platums –
Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts
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0,5m. Atļautais braukšanas ātrums ≤ 90km/h, projektētais ātrums – 40km/h. Aprēķina
transportlīdzeklis – trīsasu kravas auto.
Ceļa trases izbūves robeža saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir posmā km 0,00 – 4,74.
Ceļa trases novietojums plānā saglabāts esošajās ceļa robežās.
Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem apaugums. Apaugums
noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu
elementiem.
Lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa brauktuves, virsma jāveido ar divpusēju
šķērskritumu - 3%. Trases līkņu posmos ar pagrieziena leņķi >15o jāveido virāžas ar 15m garu
izvērsuma un savērsuma posmu, maksimālais šķērsslīpums 6%. Esošā brauktuve profilējama
atbilstoši garenprofilam.
Nobrauktuves uz privātīpašumiem paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 un NP 3,5. Pirms
izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Segums
izbūvējams no nesaistīta minerālmateriāla 0/32s.
Projekta ietvaros paredzēts sakārtot ūdens atvades sistēmu, tādējādi uzlabojot
hidroģeoloģiskos apstākļus teritorijā starp ceļu, lauksaimniecības un mežu teritoriju zemēm.
Paredzēta esošo grāvju tīrīšana un jaunu rakšana. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Tīrot
un profilējot grāvjus, maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4m
platumā. Veicot būvdarbus, izraktā grunts no sāngrāvjiem var tikt izlīdzināta uz vietas,
saskaņojot ar ceļam piegulošo zemju īpašniekiem. Vietās, kur netiek nodrošināts grāvja
teknes garenslīpums vismaz 0,3%, ir pieļaujama ūdens stāvēšana grāvī līdz 5cm dziļumam.
Precīzas sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas vietas skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”
un TS-3 „Garenprofils”.
Projektā paredzēta esošo caurteku saglabāšana un demontāža, ņemot vērā caurteku
tehnisko stāvokli, kā arī jaunu caurteku izbūve zem nobrauktuvēm. Caurteku atrašanās vietas
un risinājumu skatīt rasējumu lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”, TS-3 „Garenprofils” un TS-5
„Caurteku izbūve”.
Ceļa segas kostrukcija
Pamatceļam
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h-15cm;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Nobrauktuvēm
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Ceļa segas konstrukcijas grafiskos risinājumus skatīt projekta rasējuma lapās TS-4
„Šķērsgriezumi” un TS-5 „Caurtekas izbūve”.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Inženiertehniskās komunikācijas
Vietās, kur ceļu vai nobrauktuves šķērso elektrības gaisvadu līnijas vai sakaru kabeļi,
ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
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Pirms būvdarbu uzsākšanas, saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem,
Būvuzņēmējam jāizņem rakšanas atļauja un jāpieaicina attiecīgo inženierkomunikāciju
turētāja pārstāvis.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Aprīkojums un satiksmes organizācija
Būvprojekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 2.grupas ceļa zīmes ar 1.klases gaismu
atstarojošām virsmām, kā arī paredzēta esošo ceļa zīmju atkārtota uzstādīšana.
Ceļa zīmes novietni skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”. Ceļa zīmju
uzstādīšanu veikt saskaņā ar LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Būvprojekta vadītāja
L.Dembovska
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Skaidrojošs apraksts
VISPĀRĪGIE DATI
„Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve” būvprojekts „Autoceļa Riemeri –
Vijas pārbūve km 0.5, autoceļa Vecriemeri – Šturmes jaunbūve km 0.3” izstrādāts pēc
Kokneses novada domes pasūtījuma saskaņā ar līgumu Nr.2.1-6.2/6, kas noslēgts ar SIA
„Projektēšanas birojs Austrumi”, pamatojoties uz Pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu.

Projektēšanas darbi veikti, ievērojot Būvniecības likumu, Latvijas būvnormatīvus,
‘balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem:
-

LVS 190-1 „Ceļa trase”;

-

LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

-

LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”;

-

LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi – 5.daļa: Zemes klātne”;

-

LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”;

-

LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”,
kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).

Tehniskā projekta izstrādes gaitā esam pieprasījuši un iepazinušies ar nepieciešamajiem
tehniskajiem noteikumiem no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Sadales tīkls”,
SIA „Lattelekom”, AS ”Latvijas gāze”, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Zemagles reģiona meliorācijas nodaļas.
GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – A VI pēc LVS 190-2
Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Ceļa funkcija – savienošanas funkcija;
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Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Projektētais ātrums – 40km/h
Braukšanas joslu skaits – 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – NP 4.5;
Braukšanas joslas platums – 3.50m;
Nomales platums – 0.50m;
Šķērsslīpumi – brauktuvei – 3.0%
ESOŠĀ SITUĀCIJA
Objekts atrodas Bebru pagastā, Kokneses novadā. Esošo ceļa posmu kopējais garums
1,54 km.
Esošā ceļa garums 0.5 km. Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs. Esošais
ceļa posms ir ar nesaistītu segumu.
Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku pārbūve.
Grāvju praktiski nav. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru
lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis
tiek pasliktināts.
Ceļa tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada līnijas, kas vietām šķērso ceļu.
Aptuveni 60m garā posmā ceļš virzās gar īpašumu (ēkām), kas traucē ūdens atvadei.
Jaunais posms
Posma garums 0.3km. Iebraukta vieta pa lauku bez seguma. Reljefs līdzens bez krūmiem
un kokiem. Nepieciešams izbūvēt pilnu segas konstrukciju un nodrošināt ūdens atvadi.
IŽENIERTOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE
Topogrāfiskos uzmērījumus 2016. gada februārī un martā veica SIA “IM Latvija”.
Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu
sistēmā.
ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE
Ģeotehnisko izpēti 2016.gada martā un aprīlī veica SIA „Šurfs”.
Ceļa posmā ir veikti 3 urbumi, katrs no tiem 3,0m dziļumā, noteikts gruntsūdens līmenis.
CEĻA PĀRBŪVES RISINĀJUMI
Projektā paredzēta esošā autoceļa posma pārbūve, kas paredz brauktuves konstrukcijas
pastiprināšanu un ūdens atvades sistēmas sakārtošanu, kā arī jauna ceļa posma izbūve, kas
paredz pilnas ceļa konstrukcijas izbūvi un grāvju rakšanu. Saskaņā ar LVS 190-2 „Ceļu
tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili” ceļu klasifikāciju (2.tabula) posms Riemeri –
Vijas un Vecriemeri – Šturmes projektēts kā AVI kategorijas ceļš – savienojošais lauku ceļš,
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kas savieno savā starpā ciematus, uzņēmumus, iestādes, mežu masīvus, kalpo blakus platību
apsaimniekošanai un pieslēdzas valsts ceļu tīklam. Projektēta viena brauktuve ar vienu
braukšanas joslu, paredzamais normālprofils NP4.5. Braukšanas joslas platums – 3.5m,
nomales platums – 0,5m. Atļautais braukšanas ātrums ≤ 90km/h, projektētais ātrums –
40km/h. Aprēķina transportlīdzeklis – trīsasu kravas auto.
Ceļa trases izbūves robeža saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir posmā km 0,00 – 4,74.
Ceļa trases novietojums plānā saglabāts esošajās ceļa robežās.
Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem apaugums. Apaugums
noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu
elementiem.
Lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa brauktuves, virsma jāveido ar divpusēju
šķērskritumu - 3%. Trases līkņu posmos ar pagrieziena leņķi >15o jāveido virāžas ar 15m garu
izvērsuma un savērsuma posmu, maksimālais šķērsslīpums 6%. Esošā brauktuve profilējama
atbilstoši garenprofilam.
Nobrauktuves uz privātīpašumiem paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 un NP 3,5. Pirms
izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Segums
izbūvējams no nesaistīta minerālmateriāla 0/32s.
Projekta ietvaros paredzēts sakārtot ūdens atvades sistēmu, tādējādi uzlabojot
hidroģeoloģiskos apstākļus teritorijā starp ceļu, lauksaimniecības un mežu teritoriju zemēm.
Paredzēta esošo grāvju tīrīšana un jaunu rakšana. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Tīrot
un profilējot grāvjus, maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4m
platumā. Veicot būvdarbus, izraktā grunts no sāngrāvjiem var tikt izlīdzināta uz vietas,
saskaņojot ar ceļam piegulošo zemju īpašniekiem. Vietās, kur netiek nodrošināts grāvja
teknes garenslīpums vismaz 0,3%, ir pieļaujama ūdens stāvēšana grāvī līdz 5cm dziļumam.
Precīzas sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas vietas skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”
un TS-3 „Garenprofils”.
Projektā paredzēta esošo caurteku saglabāšana un demontāža, ņemot vērā caurteku
tehnisko stāvokli, kā arī jaunu caurteku izbūve zem nobrauktuvēm. Caurteku atrašanās vietas
un risinājumu skatīt rasējumu lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”, TS-3 „Garenprofils” un TS-5
„Caurteku izbūve”.
Ceļa segas kostrukcija
Pamatceļam
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h-15cm;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Nobrauktuvēm
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Ceļa segas konstrukcijas grafiskos risinājumus skatīt projekta rasējuma lapās TS-4
„Šķērsgriezumi” un TS-5 „Caurtekas izbūve”.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
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Inženiertehniskās komunikācijas
Vietās, kur ceļu vai nobrauktuves šķērso elektrības gaisvadu līnijas vai sakaru kabeļi,
ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem,
Būvuzņēmējam jāizņem rakšanas atļauja un jāpieaicina attiecīgo inženierkomunikāciju
turētāja pārstāvis.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Aprīkojums un satiksmes organizācija
Būvprojekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 2.grupas ceļa zīmes ar 1.klases gaismu
atstarojošām virsmām, kā arī paredzēta esošo ceļa zīmju atkārtota uzstādīšana.
Ceļa zīmes novietni skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”. Ceļa zīmju
uzstādīšanu veikt saskaņā ar LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Būvprojekta vadītāja
L.Dembovska
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Skaidrojošs apraksts
VISPĀRĪGIE DATI
„Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve” būvprojekts „Autoceļa Rožkalni –
Birzes pārbūve km 0.56” izstrādāts pēc Kokneses novada domes pasūtījuma saskaņā ar
līgumu Nr.2.1-6.2/6, kas noslēgts ar SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, pamatojoties uz
Pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu.

Projektēšanas darbi veikti, ievērojot Būvniecības likumu, Latvijas būvnormatīvus,
‘balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem:
-

LVS 190-1 „Ceļa trase”;

-

LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

-

LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”;

-

LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi – 5.daļa: Zemes klātne”;

-

LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”;

-

LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”,
kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).

Tehniskā projekta izstrādes gaitā esam pieprasījuši un iepazinušies ar nepieciešamajiem
tehniskajiem noteikumiem no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Sadales tīkls”,
SIA „Lattelekom”, AS ”Latvijas gāze”, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Zemagles reģiona meliorācijas nodaļas.
GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – A VI pēc LVS 190-2
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Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Ceļa funkcija – savienošanas funkcija;
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Projektētais ātrums – 40km/h
Braukšanas joslu skaits – 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – NP 5.5;
Braukšanas joslas platums – 3.50m;
Nomales platums – 1.0m;
Šķērsslīpumi – brauktuvei – 3.0%
ESOŠĀ SITUĀCIJA
Objekts atrodas Bebru pagastā, Kokneses novadā. Esošā ceļa posma kopējais garums
0,56 km. Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu segumu.
Esošā ceļa garums 0.56 km. Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs.
Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku pārbūve un novadgrāvju tīrīšana.
Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, grāvjus nepieciešams attīrīt no
krūmiem un atsevišķiem kokiem. Nomalēs izveidojies apaugums, kas nenodrošina pietiekami
ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā attiecībā pret apkārtējo reljefu. Ceļš
virzās pa reljefa nogāzi.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis
tiek pasliktināts.
Ir esošā drenāžas sistēma.
Aptuveni 200m kopgarumā ceļš virzās gar īpašumiem (ēkas, šķūnīši), kas apgrūtina veikt
ūdens atvadi no braucamās daļas.
IŽENIERTOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE
Topogrāfiskos uzmērījumus 2016. gada februārī un martā veica SIA “IM Latvija”.
Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu
sistēmā.
ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE
Ģeotehnisko izpēti 2016.gada martā un aprīlī veica SIA „Šurfs”.
Ceļa posmā ir veikti 3 urbumi, katrs no tiem 3,0m dziļumā, noteikts gruntsūdens līmenis.
CEĻA PĀRBŪVES RISINĀJUMI
Projektā paredzēta esošā autoceļa pārbūve, kas paredz brauktuves konstrukcijas
pastiprināšanu un ūdens atvades sistēmas sakārtošanu. Saskaņā ar LVS 190-2 „Ceļu tehniskā
klasifikācija, parametri, normālprofili” ceļu klasifikāciju (2.tabula) posms Rožkalni – Birzes
projektēts kā AVI kategorijas ceļš – savienojošais lauku ceļš, kas savieno savā starpā
Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

ciematus, uzņēmumus, iestādes, mežu masīvus, kalpo blakus platību apsaimniekošanai un
pieslēdzas valsts ceļu tīklam. Projektēta viena brauktuve ar vienu braukšanas joslu,
paredzamais normālprofils NP4.5. Braukšanas joslas platums – 3.5m, nomales platums –
1,0m. Atļautais braukšanas ātrums ≤ 90km/h, projektētais ātrums – 40km/h. Aprēķina
transportlīdzeklis – trīsasu kravas auto.
Ceļa trases izbūves robeža saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir posmā km 0,00 – 0,56.
Ceļa trases novietojums plānā saglabāts esošajās ceļa robežās.
Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem apaugums. Apaugums
noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu
elementiem.
Lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa brauktuves, virsma jāveido ar divpusēju
šķērskritumu - 3%. Trases līkņu posmos ar pagrieziena leņķi >15o jāveido virāžas ar 15m garu
izvērsuma un savērsuma posmu, maksimālais šķērsslīpums 6%. Esošā brauktuve profilējama
atbilstoši garenprofilam.
Nobrauktuves uz privātīpašumiem paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 un NP 3,5. Pirms
izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Segums
izbūvējams no nesaistīta minerālmateriāla 0/32s.
Projekta ietvaros paredzēts sakārtot ūdens atvades sistēmu, tādējādi uzlabojot
hidroģeoloģiskos apstākļus teritorijā starp ceļu, lauksaimniecības un mežu teritoriju zemēm.
Paredzēta esošo grāvju tīrīšana un jaunu rakšana. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Tīrot
un profilējot grāvjus, maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4m
platumā. Veicot būvdarbus, izraktā grunts no sāngrāvjiem var tikt izlīdzināta uz vietas,
saskaņojot ar ceļam piegulošo zemju īpašniekiem. Vietās, kur netiek nodrošināts grāvja
teknes garenslīpums vismaz 0,3%, ir pieļaujama ūdens stāvēšana grāvī līdz 5cm dziļumam.
Precīzas sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas vietas skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”
un TS-3 „Garenprofils”.
Projektā paredzēta esošo caurteku saglabāšana un demontāža, ņemot vērā caurteku
tehnisko stāvokli, kā arī jaunu caurteku izbūve zem nobrauktuvēm. Caurteku atrašanās vietas
un risinājumu skatīt rasējumu lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”, TS-3 „Garenprofils” un TS-5
„Caurteku izbūve”.
Ceļa segas kostrukcija
Pamatceļam
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h-15cm;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Nobrauktuvēm
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Ceļa segas konstrukcijas grafiskos risinājumus skatīt projekta rasējuma lapās TS-4
„Šķērsgriezumi” un TS-5 „Caurtekas izbūve”.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.

Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Inženiertehniskās komunikācijas
Vietās, kur ceļu vai nobrauktuves šķērso elektrības gaisvadu līnijas vai sakaru kabeļi,
ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem,
Būvuzņēmējam jāizņem rakšanas atļauja un jāpieaicina attiecīgo inženierkomunikāciju
turētāja pārstāvis.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Aprīkojums un satiksmes organizācija
Būvprojekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 2.grupas ceļa zīmes ar 1.klases gaismu
atstarojošām virsmām, kā arī paredzēta esošo ceļa zīmju atkārtota uzstādīšana.
Ceļa zīmes novietni skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”. Ceļa zīmju
uzstādīšanu veikt saskaņā ar LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Būvprojekta vadītāja
L.Dembovska

Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Skaidrojošs apraksts
VISPĀRĪGIE DATI
„Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve” būvprojekts „Autoceļa Rudzīši –
Jaundzērvēni pārbūve km 1.09” izstrādāts pēc Kokneses novada domes pasūtījuma saskaņā
ar līgumu Nr.2.1-6.2/6, kas noslēgts ar SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, pamatojoties uz
Pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu.

Projektēšanas darbi veikti, ievērojot Būvniecības likumu, Latvijas būvnormatīvus,
‘balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem:
-

LVS 190-1 „Ceļa trase”;

-

LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

-

LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”;

-

LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi – 5.daļa: Zemes klātne”;

-

LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”;

-

LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”,
kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).

Tehniskā projekta izstrādes gaitā esam pieprasījuši un iepazinušies ar nepieciešamajiem
tehniskajiem noteikumiem no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Sadales tīkls”,
SIA „Lattelekom”, AS ”Latvijas gāze”, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Zemagles reģiona meliorācijas nodaļas.
GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – A VI pēc LVS 190-2
Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Ceļa funkcija – savienošanas funkcija;
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Projektētais ātrums – 40km/h
Braukšanas joslu skaits – 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – NP 4.5;
Braukšanas joslas platums – 3.50m;
Nomales platums – 0,5m;
Šķērsslīpumi – brauktuvei – 3.0%
ESOŠĀ SITUĀCIJA
Objekts atrodas Bebru pagastā, Kokneses novadā. Esošā ceļa posma kopējais garums
0,56 km. Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu segumu.
Esošā ceļa garums 1,09 km. Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs.
Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku pārbūve. Nomalēs izveidojies
apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā
attiecībā pret apkārtējo reljefu.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis
tiek pasliktināts. Ir esošā drenāžas sistēma.
IŽENIERTOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE
Topogrāfiskos uzmērījumus 2016. gada februārī un martā veica SIA “IM Latvija”.
Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu
sistēmā.
ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE
Ģeotehnisko izpēti 2016.gada martā un aprīlī veica SIA „Šurfs”.
Ceļa posmā ir veikti 3 urbumi, katrs no tiem 3,0m dziļumā, noteikts gruntsūdens līmenis.
CEĻA PĀRBŪVES RISINĀJUMI
Projektā paredzēta esošā autoceļa pārbūve, kas paredz brauktuves konstrukcijas
pastiprināšanu un ūdens atvades sistēmas sakārtošanu. Saskaņā ar LVS 190-2 „Ceļu tehniskā
klasifikācija, parametri, normālprofili” ceļu klasifikāciju (2.tabula) posms Rožkalni – Birzes
projektēts kā AVI kategorijas ceļš – savienojošais lauku ceļš, kas savieno savā starpā
ciematus, uzņēmumus, iestādes, mežu masīvus, kalpo blakus platību apsaimniekošanai un
pieslēdzas valsts ceļu tīklam. Projektēta viena brauktuve ar vienu braukšanas joslu,
paredzamais normālprofils NP4.5. Braukšanas joslas platums – 3.5m, nomales platums –
0,5m. Atļautais braukšanas ātrums ≤ 90km/h, projektētais ātrums – 40km/h. Aprēķina
transportlīdzeklis – trīsasu kravas auto.
Ceļa trases izbūves robeža saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir posmā km 0,00 – 1,09.
Ceļa trases novietojums plānā saglabāts esošajās ceļa robežās.
Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem apaugums. Apaugums
noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu
elementiem.
Lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa brauktuves, virsma jāveido ar divpusēju
šķērskritumu - 3%. Trases līkņu posmos ar pagrieziena leņķi >15o jāveido virāžas ar 15m garu
izvērsuma un savērsuma posmu, maksimālais šķērsslīpums 6%. Esošā brauktuve profilējama
atbilstoši garenprofilam.
Nobrauktuves uz privātīpašumiem paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 un NP 3,5. Pirms
izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Segums
izbūvējams no nesaistīta minerālmateriāla 0/32s.
Projekta ietvaros paredzēts sakārtot ūdens atvades sistēmu, tādējādi uzlabojot
hidroģeoloģiskos apstākļus teritorijā starp ceļu, lauksaimniecības un mežu teritoriju zemēm.
Paredzēta esošo grāvju tīrīšana un jaunu rakšana. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Tīrot
un profilējot grāvjus, maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4m
platumā. Veicot būvdarbus, izraktā grunts no sāngrāvjiem var tikt izlīdzināta uz vietas,
saskaņojot ar ceļam piegulošo zemju īpašniekiem. Vietās, kur netiek nodrošināts grāvja
teknes garenslīpums vismaz 0,3%, ir pieļaujama ūdens stāvēšana grāvī līdz 5cm dziļumam.
Precīzas sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas vietas skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”
un TS-3 „Garenprofils”.
Projektā paredzēta esošo caurteku saglabāšana un demontāža, ņemot vērā caurteku
tehnisko stāvokli, kā arī jaunu caurteku izbūve zem nobrauktuvēm. Caurteku atrašanās vietas
un risinājumu skatīt rasējumu lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”, TS-3 „Garenprofils” un TS-5
„Caurteku izbūve”.
Ceļa segas kostrukcija
Pamatceļam
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h-15cm;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Nobrauktuvēm
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Ceļa segas konstrukcijas grafiskos risinājumus skatīt projekta rasējuma lapās TS-4
„Šķērsgriezumi” un TS-5 „Caurtekas izbūve”.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Inženiertehniskās komunikācijas
Vietās, kur ceļu vai nobrauktuves šķērso elektrības gaisvadu līnijas vai sakaru kabeļi,
ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem,
Būvuzņēmējam jāizņem rakšanas atļauja un jāpieaicina attiecīgo inženierkomunikāciju
turētāja pārstāvis.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.

Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Aprīkojums un satiksmes organizācija
Būvprojekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 2.grupas ceļa zīmes ar 1.klases gaismu
atstarojošām virsmām, kā arī paredzēta esošo ceļa zīmju atkārtota uzstādīšana.
Ceļa zīmes novietni skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”. Ceļa zīmju
uzstādīšanu veikt saskaņā ar LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Būvprojekta vadītāja
L.Dembovska

Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Skaidrojošs apraksts
VISPĀRĪGIE DATI
„Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve” būvprojekts „Autoceļa Tupiešēni –
Kroglejas pārbūve km 1.82” izstrādāts pēc Kokneses novada domes pasūtījuma saskaņā ar
līgumu Nr.2.1-6.2/6, kas noslēgts ar SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, pamatojoties uz
Pasūtītāja izdoto projektēšanas uzdevumu.

Projektēšanas darbi veikti, ievērojot Būvniecības likumu, Latvijas būvnormatīvus,
‘balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem:
-

LVS 190-1 „Ceļa trase”;

-

LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”;

-

LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”;

-

LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi – 5.daļa: Zemes klātne”;

-

LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”;

-

LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”,
kā arī citus standartus un Eiropas normas (EN).

Tehniskā projekta izstrādes gaitā esam pieprasījuši un iepazinušies ar nepieciešamajiem
tehniskajiem noteikumiem no VAS „Latvijas Valsts ceļi”, AS „Sadales tīkls”,
SIA „Lattelekom”, AS ”Latvijas gāze”, VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Zemagles reģiona meliorācijas nodaļas.
GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI
Ceļa nozīme – lauku ceļi;
Ceļa kategorija – A VI pēc LVS 190-2
Savienojuma pakāpe – vietējais savienojums;
Ceļa funkcija – savienošanas funkcija;
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas;
Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Projektētais ātrums – 40km/h
Braukšanas joslu skaits – 1;
Brauktuvju skaits – 1;
Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī;
Normālprofils – NP 4.5;
Braukšanas joslas platums – 3.50m;
Nomales platums – 0,5m;
Šķērsslīpumi – brauktuvei – 3.0%
ESOŠĀ SITUĀCIJA
Objekts atrodas Bebru pagastā, Kokneses novadā. Esošā ceļa posma kopējais garums
0,56 km. Esošais ceļa posms ir ar nesaistītu segumu.
Esošā ceļa garums 1.82 km. Ceļa klātnes (brauktuve + nomales) platums mainīgs.
Ceļš vienā līmenī ar lauku. Nepieciešama caurteku pārbūve un šķērsojošo grāvju tīrīšana.
Atsevišķos posmos veidoti grāvji ceļa abās pusēs, vietām aizauguši. Nomalēs izveidojies
apaugums, kas nenodrošina pietiekami ātru lietus ūdens atvadi. Vietām ceļš atrodas ierakumā
attiecībā pret apkārtējo reljefu.
Nobraukšana no ceļa uz laukiem vairākās vietās organizēta patvaļīgi, esošā ceļa stāvoklis
tiek pasliktināts Ceļu tuvumā atrodas elektroapgādes gaisvada kabeļi, kas vietām šķērso ceļu,
tiek izstrādāts meliorācijas projekts.
Ceļa sākumā trase virzās 45m garā posmā cauri pagalmam gar ēkām. Ceļa trases beigās
vienā pusē privātīpašumi, kuri izveidojuši apstādījumus 50m garā posmā gar ceļa malu, tas
rada problēmas izveidot grāvi ūdens novadīšanai no braucamās daļas.
IŽENIERTOPOGRĀFISKĀ IZPĒTE
Topogrāfiskos uzmērījumus 2016. gada februārī un martā veica SIA “IM Latvija”.
Uzmērījumi veikti Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), LKS-92 koordinātu
sistēmā.
ĢEOTEHNISKĀ IZPĒTE
Ģeotehnisko izpēti 2016.gada martā un aprīlī veica SIA „Šurfs”.
Ceļa posmā ir veikti 3 urbumi, katrs no tiem 3,0m dziļumā, noteikts gruntsūdens līmenis.
CEĻA PĀRBŪVES RISINĀJUMI
Projektā paredzēta esošā autoceļa pārbūve, kas paredz brauktuves konstrukcijas
pastiprināšanu un ūdens atvades sistēmas sakārtošanu. Saskaņā ar LVS 190-2 „Ceļu tehniskā
klasifikācija, parametri, normālprofili” ceļu klasifikāciju (2.tabula) posms Tupiešēni –
Kroglejas projektēts kā AVI kategorijas ceļš – savienojošais lauku ceļš, kas savieno savā
starpā ciematus, uzņēmumus, iestādes, mežu masīvus, kalpo blakus platību apsaimniekošanai
un pieslēdzas valsts ceļu tīklam. Projektēta viena brauktuve ar vienu braukšanas joslu,
paredzamais normālprofils NP4.5. Braukšanas joslas platums – 3.5m, nomales platums –
0,5m. Atļautais braukšanas ātrums ≤ 90km/h, projektētais ātrums – 40km/h. Aprēķina
transportlīdzeklis – trīsasu kravas auto.
Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Ceļa trases izbūves robeža saskaņā ar projektēšanas uzdevumu ir posmā km 0,00 – 1,82.
Ceļa trases novietojums plānā saglabāts esošajās ceļa robežās.
Pirms brauktuves profilēšanas un grāvju rakšanas jānoņem apaugums. Apaugums
noņemams tā, lai veidotos vismaz 3% slīpums uz nogāzes pusi vai atbilstoši šķērsprofilu
elementiem.
Lai nodrošinātu ūdens atvadi no ceļa brauktuves, virsma jāveido ar divpusēju
šķērskritumu - 3%. Trases līkņu posmos ar pagrieziena leņķi >15o jāveido virāžas ar 15m garu
izvērsuma un savērsuma posmu, maksimālais šķērsslīpums 6%. Esošā brauktuve profilējama
atbilstoši garenprofilam.
Nobrauktuves uz privātīpašumiem paredzētas ar normālprofilu NP 4,5 un NP 3,5. Pirms
izbūves, jābūt noņemtai augu zemei, kas iekļaujama ierakuma izbūves darbu apjomā. Segums
izbūvējams no nesaistīta minerālmateriāla 0/32s.
Projekta ietvaros paredzēts sakārtot ūdens atvades sistēmu, tādējādi uzlabojot
hidroģeoloģiskos apstākļus teritorijā starp ceļu, lauksaimniecības un mežu teritoriju zemēm.
Paredzēta esošo grāvju tīrīšana un jaunu rakšana. Nogāzes veidojamas ar slīpumu 1:1,5. Tīrot
un profilējot grāvjus, maksimāli saglabājams esošo nogāžu slīpums. Teknes veidojamas 0,4m
platumā. Veicot būvdarbus, izraktā grunts no sāngrāvjiem var tikt izlīdzināta uz vietas,
saskaņojot ar ceļam piegulošo zemju īpašniekiem. Vietās, kur netiek nodrošināts grāvja
teknes garenslīpums vismaz 0,3%, ir pieļaujama ūdens stāvēšana grāvī līdz 5cm dziļumam.
Precīzas sāngrāvju rakšanas un tīrīšanas vietas skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”
un TS-3 „Garenprofils”.
Projektā paredzēta esošo caurteku saglabāšana un demontāža, ņemot vērā caurteku
tehnisko stāvokli, kā arī jaunu caurteku izbūve zem nobrauktuvēm. Caurteku atrašanās vietas
un risinājumu skatīt rasējumu lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”, TS-3 „Garenprofils” un TS-5
„Caurteku izbūve”.
Ceļa segas kostrukcija
Pamatceļam
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s, h-15cm;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Nobrauktuvēm
-

Ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/32s;

-

Profilēta un blietēta esošā ceļa segas pamatne.

Ceļa segas konstrukcijas grafiskos risinājumus skatīt projekta rasējuma lapās TS-4
„Šķērsgriezumi” un TS-5 „Caurtekas izbūve”.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Inženiertehniskās komunikācijas
Vietās, kur ceļu vai nobrauktuves šķērso elektrības gaisvadu līnijas vai sakaru kabeļi,
ievērot gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem,
Būvuzņēmējam jāizņem rakšanas atļauja un jāpieaicina attiecīgo inženierkomunikāciju
turētāja pārstāvis.

Bebru pagasta rietumdaļas ceļu pārbūve un izbūve
Būvprojekts

Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Izpildītājs: SIA „Projektēšanas birojs Austrumi”, 18.novembra iela16, Rēzekne, LV-4601

Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Aprīkojums un satiksmes organizācija
Būvprojekta ietvaros ir paredzēts uzstādīt 2.grupas ceļa zīmes ar 1.klases gaismu
atstarojošām virsmām, kā arī paredzēta esošo ceļa zīmju atkārtota uzstādīšana.
Ceļa zīmes novietni skatīt rasējuma lapās TS-2 „Ceļa trases plāns”. Ceļa zīmju
uzstādīšanu veikt saskaņā ar LVS 77 „Ceļa zīmes” prasībām.
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar „Ceļu specifikācijas
2015”.
Būvprojekta vadītāja
L.Dembovska
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