7.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633

_______Kokneses apvienotajai pašvaldību būvvaldei
Būvniecības iesniegums
Būvniecības
ierosinātājs

Kokneses novada dome

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
reģistrācijas Nr. 90000043494

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs)
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631, e-pasts: dome@koknese.lv

(elektroniskā pasta adrese)
Lūdzu izskatīt
iesniegumu

„Pašvaldības ēkas 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, teritorijas

(objekta (pašvaldību ceļa, ielas, komersantu ceļa, māju ceļa) nosaukums)
labiekārtošana” Zemesgabala iekšējo ceļu būvniecība, atjaunošana

būvniecībai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs ___ 3260 013 0415 __________________
1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):
X jauna būvniecība

pārbūve

2. Ziņas par objektu:
1) būves
grupa

C
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) būves paredzētais lietošanas 21120101
veids
(atbilstoši būvju klasifikācijai)
3) plānotais garums
_____________________________~140m__________________________________________
_______________________________________
4) plānotais platums ___________________________ 5,5m __________________

5) plānotie pieslēgumi (atslēgumi), šķērsojumi
_____________________________________________Saglabājami divi pieslēgumi pie 1905.
gada ielas, viens pieslēgums likvidējams____________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
6) būvniecībā plānotie materiāli un būvizstrādājumi
____________________________________________Brauktuves – asfaltbetons, celiņi un
laukums – betona bruģakmens segums._________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
7) nepieciešamo inženiertīklu ierīkošana (nojaukšana)
____________________________________________Bez izmaiņām_____________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
8) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana ___________Noslēdzams līgums par atkritumu
izvešanu un pārstrādi pirms būvdarbu uzsākšanas__________
9) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
3. Ziņas par zemes gabalu:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums ________________3260 013 0415_________
2) zemes vienības adrese _____________1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā
_______________________________________________________________
3) zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
_________ Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr. 90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese,
Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113, Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631, e-pasts:
dome@koknese.lv________

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai

_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)
4) ja būvniecība paredzēta mežā:
a) meža kvartāla numurs ____________
b) meža nogabala numurs ____________
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem ____________

4. Ziņas par esošu pašvaldību ceļu, ielu, komersantu ceļu, māju ceļu:
1) būves
grupa
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)
2) būves esošais lietošanas
veids
(atbilstoši būvju klasifikācijai)
3) pašvaldību ceļa, ielas, komersantu ceļa, māju ceļa atrašanās vieta
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
4) esošā pašvaldību ceļa, ielas, komersantu ceļa, māju ceļa īpašnieks vai, ja tāda nav, –
tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums,
reģistrācijas Nr.)
5) būvniecībā plānotie materiāli un būvizstrādājumi
_____________________________________________________________________________
________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
6) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana
_____________________________________________________________________________
___________
7) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes vai apglabāšanas vieta
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
5. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:
privātie līdzekļi
publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi
Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi
citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi
6. Pilnvarotā
persona
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa

numurs, elektroniskā pasta adrese vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)
Juridiskās personas norādītā
kontaktpersona
(vārds, uzvārds,

personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)
7. Būvprojekta
izstrādātājs

SIA “Kalks”, reģ. Nr. 40103523129, būvkomers. Nr. 11990
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas
nosaukums,

Draudzības iela 15, Ogre, LV-5001, tel. 26321321, siakalks@gmail.com
reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)
8. Būvprojekta izstrādātāja (pasūtītāja) sniegtā informācija par plānoto būvprojekta sastāvu, to
nepieciešamo daļu, sadaļu izstrādi
_________________________GP sadaļa___________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________
9. Būvprojekta izstrādātāja apliecinājums
Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības
saistošajiem noteikumiem.
Būvprojekta
izstrādātājs
(paraksts1)

(datums)

10. Atbildi uz iesniegumu un būvatļauju vēlos saņemt (norādīt vienu no veidiem):
pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi
X elektroniski uz elektroniskā pasta adresi (atbilstoši Paziņošanas likuma 9. panta otrajai daļai)
______ siakalks@gmail.com __________________________________________
personīgi būvvaldē
11. Pieprasījumu par papildu informācijas (dokumentu) iesniegšanu un/vai lēmumu par atbildes
sniegšanas termiņa pagarināšanu sūtīt elektroniski uz elektroniskā pasta adresi ____
siakalks@gmail.com _____________

12. Būvniecības ierosinātāja apliecinājumi:
Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un
pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
Apņemos īstenot pašvaldību ceļa, ielas, komersantu ceļa, māju ceļa jaunu būvniecību vai
pārbūvi (nevajadzīgo svītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Būvniecības
ierosinātājs
(vārds, uzvārds, paraksts1)

(datums)

13. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):
īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz __7_______ lp.
būvniecības ierosinātāja pilnvara uz _________ lp.
būvprojekts minimālā sastāvā uz ____30_____ lp.
ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās
atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skici, kas sagatavota atbilstoši
normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, uz _________ lp.
saskaņojumi ar personām uz _________ lp.
saskaņojumi ar institūcijām uz ___1______ lp.
__A/S “Sadales tīkls”, SIA” Kokneses komunālie pakalpojumi” un SIA “Lattelecom”
tehniskie noteikumi”_____________________________________ tehniskie vai īpašie
noteikumi uz ____3_____ lp.
citi dokumenti uz _________ lp.
Aizpilda būvvalde
14. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
Būvatļaujas
numurs

datums

Būvvaldes
darbinieks
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts1)
15. Lēmums par atteikšanos izdot būvatļauju

(datums)

Lēmuma
numurs

datums

Būvvaldes
darbinieks
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts1)

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots
atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
2. Būvniecības iesnieguma attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot
informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, pašvaldību ceļa, ielas, komersantu
ceļa, māju ceļa vai zemes gabala īpašnieku, par zemes vienībām.
3. Pašvaldību ceļa, ielas, komersantu ceļa, māju ceļa pārbūves gadījumā būvniecības
iesniegumu aizpilda tādā apjomā, kas raksturo veicamās izmaiņas.
Ekonomikas ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis

Ģenerāluzņēmējs:

SIA „Energo Consult”
Reģ. Nr. 45403024891
Jēkabpils, Rīgas iela 115,
LV-5202, tel. 29208463
Valdes loceklis – Mārtiņš Jurjevs

Projektētājs:

SIA „Kalks”
Reģ. Nr. 40103523129
Draudzības iela 15, Ogre, Ogres nov.
LV5001, tel. 26321321
Valdes loceklis – Kārlis Melecis

Pasūtītājs:

Kokneses novada dome,
reģistrācijas Nr.90000043494,
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses
pagasts, Kokneses novads, LV-5113

Pasūtījuma Nr.:

2016-6 (arh. Nr. 2016-6)

Būvprojekta nosaukums:

„Pašvaldības ēkas 1905.gada ielā 7,
Koknesē, Kokneses novadā, teritorijas
labiekārtošana”

Būvprojekta adrese:

1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses
novads, LV-5113

Būvprojekts:

BP

Būvprojekta sadaļas:

GP – Ģenerālplāns

Būvprojekta vadītājs:

Liene Melece
Sertifikāta Nr. 10-0187

Ogre, 2016.

SĒJUMA SATURS
Pievienotie dokumenti:
A. Īpašumu apliecinoši dokumenti
B. Zemes robežu plāna kopija
C. Projektēšanas uzdevums
D. SIA “Kalks” komersanta reģistrācijas apliecība
E. Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise
F. Lienes Meleces sertifikāts arhitekta praksei
G. Kokneses apvienotās pašvaldības būvvaldes
izdotā būvatļauja Nr. BIS/BV-4.5-2016-288(106-16)
H. A/S “Sadales tīkls” vēstule par tehniskajiem noteikumiem
I. SIA “Kokneses komunālie pakalpojumi” tehniskie noteikumi
J. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi”
K. Skaidrojošs apraksts
L. Fotofiksācija
M. Topogrāfiskais plāns

-3 lpp.
-10 lpp.
-12 lpp.
-13 lpp.
-14 lpp.
-15 lpp.
-16 lpp.
-20 lpp.
-21 lpp.
-22 lpp.
-23 lpp.
-24 lpp.
-25 lpp.

Grafiskā daļa:
GP:
1.
2.
3.
4.
5.

Vispārīgie rādītāji
Ģenerālplāns
Segumu plāns, griezumi
Vertikālais plānojums
Labiekārtojuma plāns

GP-1
GP-2
GP-3
GP-4
GP-5

-26 lpp.
-27 lpp.
-28 lpp.
-29 lpp.
-30 lpp.

DOP-1

-31 lpp.
-37 lpp.

DOP:
1. Skaidrojošais apraksts
2. Darbu organizēšanas plāns

SIA „Energo Consult”
reģistrācijas Nr. 45403024891,
Jēkabpils, Rīgas iela 115,
LV-5202

Projektēšanas uzdevums

Projektēšanas objekts: Pašvaldības ēka ar kad.nr. 32600130415, ēkas adrese 1905.gada
iela 7. Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113 (ēkas pirmā stāva telpas
(norāda Pasūtītājs) un tām pieguļošā teritorija).
Darba uzdevums:
Izstrādāt un Pasūtītājam iesniegt:
1. teritorijas labiekārtošanas projektu un tāmi (paredzēt vieglā transporta un autobusu
stāvlaukuma izveidi ēkai pieguļošajā teritorijā, gājēju celiņu, soliņu, atkritumu
urnu uzstādīšanu);
2. tūrisma informācijas centra telpu atjaunošanas projektu un tāmi (tajā skaitā UK,
apkure, iekštelpu elektrība, vājstrāvas (signalizācija, videonovērošana, telefons,
internets, ugunsdrošība));
3. tūrisma informācijas centra telpu aprīkojuma projektu un tāmi.
Projektēšanas nosacījumi:
- Izstrādāt detalizētu darbu apjomu sarakstu, lokālās tāmes, darbu organizācijas
projektu, rasējumus.
- Paredzēt autoruzraudzību.
- Pēc projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt tehniskā projekta saskaņošanu ar
visām pārējām institūcijām, iestādēm un iesniegt akceptēšanai Kokneses
apvienotajā pašvaldību būvvaldē.
- Projektā paredzēt citus saistītos darbus, kas nav uzskaitīti, bet kuri var ietekmēt
projekta kvalitāti, atbilstību Latvijā aktuālajiem normatīvajiem aktiem un būvdarbu
izpildi.
Tehniskā projekta eksemplāru skaits Tehniskā projekta stadijā, kas iesniedzams
Pasūtītājam:

1.1. Projekti tiek iesniegti Pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros grafiskā formā un 1 (vienā)
eksemplārā digitālā formā.

Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņš:
2015. gada 29.decembris - 2016.gada 8.aprīlis
Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis:
Kokneses novada domes izpilddirektors
Ilmārs Klaužs
Tālrunis: 65133644, 26435216
e-pasts: ilmars.klauzs@koknese.lv

PROFESIONĀLĀS CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS
APDROŠINĀŠANA
Polise
Iepriekšējās polises Nr.:

Nr.:

LV16-52-00000604-4

Apdrošinājuma ņēmējs:
Vārds, uzvārds/Nosaukums:

SIA KALKS

Adrese:

Draudzības iela 15, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvija

Pers.kods/Reģ. Nr.:

40103523129

Pers.kods/Reģ. Nr.:

110651-11216

Apdrošinātais:
LIENE MELECE

Vārds, uzvārds/Nosaukums:

Apdrošināšanas objekts:
Apdrošināšanas objekts ir Apdrošinātā profesionālā civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, Apdrošinātajam veicot apdrošināto
profesionālo darbību apdrošināšanas teritorijā.
Apdrošinātā profesionālā darbība

Atbildības limits pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu

Projektēšanas pakalpojumi

50 000.00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)

Papildu nosacījumi apdrošināšanas aizsardzībai

Apakšlimits pretenzijām par vienu apdrošināšanas gadījumu un apdrošināšanas
periodu kopā

Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība par zaudējumiem, kas radušies,
sakarā ar jau uzcelta objekta (vai tā daļas) pārbūvi

50 000.00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)

Arhitektu un inženieru profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 3-20.1.
Pielikums BTA „Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumiem Nr. 20.1."
Apdrošināšanas objekta speciālie noteikumi:
Apdrošināšanas teritorija:
Pašrisks:

Visa Latvija

140.00 EUR par vienu apdrošināšanas gadījumu

Objekta apdrošināšanas prēmija:

170.00 EUR (viens simts septiņdesmit euro un 00 centi)

Atbildības limits:
Pretenzijām par apdrošināšanas periodu kopā:

50 000.00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centi)

Apdrošināšanas nosacījumi:
Apdrošināšanas periods:

19.07.2016. - 18.07.2017.

Piemērojamie normatīvie akti:

19.07.2016. - 19.07.2016.

Latvija

Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods:
Apdrošināšanas prēmija:

Retroaktīvais periods:

36 mēneši

170.00 EUR (viens simts septiņdesmit euro un 00 centi)

Apdrošināšanas prēmijas samaksas datums un summa:
Maksājumu skaits: 1

1. 24.07.2016 170.00 EUR

BTA vārdā:

Apdrošinājuma ņēmēja vārdā:

Vārds, uzvārds: INESE BROKA

Vārds, uzvārds:

Paraksts:

Paraksts:

--

1/2

Noticis negadījums?
Piesaki atlīdzību ātri un vienkārši:
pa tālr. 26 12 12 12 vai www.bta.lv

AAS "BTA Baltic Insurance Company"

Tel.: 26 12 12 12

Vienotais Reģ. Nr. 40103840140

Fakss: 67025190

K.Valdemāra iela 63, Rīga, LV-1010, Latvija

www.bta.lv

e-pasts: bta@bta.lv

www.e-polise.lv

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde
Reģistrācijas Nr. 90000043494, Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101
tālrunis: 65133905, fakss: 65133921, http://www.koknese.lv

B Ū VA T Ļ A U J A N R . B I S / B V - 4 . 5 - 2 0 1 6 - 2 8 8
(106-16)
1. Būvobjekts

Teritorijas labiekārtošana, 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses
novads

2. Pasūtītājs

Kokneses novada dome, 90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese,
Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113, 65133630, dome@koknese.lv

3. Ziņas par būvēm:
Kadastra apzīmējums:
Kadastra numurs:

32600130415001
32600130415

1.

Būves veids

Inženierbūve

2.

Nosaukums

Teritorijas labiekārtošana

3.

Būvniecības veids

Jauna būvniecība

4.

Būves grupa

2. grupa

5.

Adrese

1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses pag., Kokneses
nov., LV-5113

6.

Galvenā zemes vienība

32600130415

7.

Īpašnieks vai, ja tāda nav,
tiesiskais vadītājs un/vai
lietotājs

Kokneses novada dome, 90000043494, Melioratoru iela
1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113,
65133630, dome@koknese.lv Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Kokneses Komunālie pakalpojumi",
48703001147, 1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses pag.,
Kokneses nov., LV-5113

8.

Esošais galvenais lietošanas
veids

1220 Biroju ēkas; Biroja telpu grupa

9.

Paredzētais galvenais
lietošanas veids

2112 Ielas un ceļi

10.

Būves tips

21120101 Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu

11.

Inženierbūves iedalījums

Pievads

Lietas numurs: BIS-12645-183 (106-16)
Dokumenta numurs: BIS/BV-4.5-2016-288 (106-16)

1.lpp no 4 lpp

12.

Garums (m)

140.0

13.

Izmantotie materiāli

asfaltbetona segums

4. Ziņas par zemes gabaliem:
Kadastra apzīmējums:
Kadastra numurs:
1.
Adrese
2.

32600130415
32600130415
1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses pag., Kokneses
nov., LV-5113

Īpašnieks

Kokneses novada dome, 90000043494, Melioratoru iela 1,
Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113,
65133630, dome@koknese.lv Sabiedrība ar ierobežotu
atbildību "Kokneses Komunālie pakalpojumi",
48703001147, 1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses pag.,
Kokneses nov., LV-5113

5. Būvprojekta izstrādātājs:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALKS", būvkomersanta reģistrācijas Nr. 11990
6. Atkritumu apsaimniekošana:
7. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā izmantošana
(papildizmantošana):
8. Būvdarbu īstenošanas vietas pārbaude:
Apsekošanas datums:
Atzinums par būves pārbaudi:
Projektēšanas nosacījumi
1.

saskaņojumi

1.1.

ar pašvaldības institūcijām

1.1.1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kokneses Komunālie pakalpojumi"; 1905. gada
iela 7, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov., LV-5113;

1.1.2.

Kokneses novada dome; Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov.,
LV-5113; dome@koknese.lv; 65133630;

1.2.

ar inženiertīklu īpašniekiem

1.2.1.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lattelecom"; Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011;

1.2.2.

Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"; Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006;

2.

vides pieejamības prasības

2.1.

teritoriju labiekārtojumam, piebraucamajiem ceļiem, ielām, ietvēm, gājēju celiņiem un
gājēju pārējām attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un citu
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2.2.

invalīdu autostāvvietu skaits ne mazāk kā 1

2.3.

ēkas ieejai, it sevišķi attiecībā uz iespēju pārvietoties no viena augstuma līmeņa un
citu

3.

būvprojekta sastāvs

3.1.

vispārīgā daļa

3.2.

tehniski ekonomiskā daļa

3.3.

zemes klātne un autoceļa sega

3.4.

mākslīgās būves

3.5.

nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi

3.6.

autoceļa aprīkojums

3.7.

būvmateriālu ieguves vietas un raksturojums

3.8.

komunikāciju pārbūves darbi

3.9.

vides aizsardzības pasākumi

3.10.

darbu saraksts un to izmaksas

9. Projektēšanas nosacījumu izpildes termiņš: 21.07.2018
Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
1.

Iesniedzamie dokumenti

1.1.

būvdarbu veicēja civiltiesiskā atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija

1.2.

saskaņots būvprojekts

1.3.

atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvdarbu vadītāju saistību raksti

1.4.

atbildīgā būvuzrauga un būvuzraugu saistību raksti

1.5.

satiksmes organizācijas shēma

1.6.

būvuzraudzības plāns

1.7.

būvdarbu žurnāls

1.8.

informācija par būvdarbu veicēju (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,
būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.)

Šo būvatļauju (administratīvo aktu) mēneša laikā pēc tās spēkā stāšanās var apstrīdēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā .
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Dokumentu elektroniski parakstīja būvvaldes vai institūcijas, kura pilda būvvaldes funkciju,
atbildīgā amatpersona:
Gunta Kursīte

25.07.2016

(amats, vārds, uzvārds)

(datums)

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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„Pašvaldības ēkas 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, teritorijas labiekārtošana”

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

ĢENERĀLPLĀNA RISINĀJUMI. TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS
Šobrīd zemesgabalā ir trīs atsevišķas nobrauktuves piekļūšanai pie ēkas. Viena asfaltēta
nokļūšanai līdz pasta nodaļai ēkas ZR galā un divas iebraukšanai grantētā stāvlaukumā ēkas DA
galā un piebraukšanai pie ēkas ieejām R pusē.
Ēkā paredzēts izbūvēt tūrisma informācijas centru, tāpēc tiek paredzēts labiekārtot
teritoriju paredzot stāvvietas 13 automašīnām, tajā skaitā invalīdiem, un vienam autobusam.
Likvidējama viena iebrauktuve veidojot paralēlo ceļu. Ēkas A pusē paredzēts izbūvēt 6cm betona
bruģakmens laukumu. Laukumā uzstādāmi soliņi, informācijas stends, atkritumu urnas un
velosipēdu novietne.
Projekta realizācijas nolūkā jāizcērt 2 koki, daļēji jādemontē esošo ceļu un laukumu segas
konstrukcija.
Laukuma apgaismojums paredzēts no esošās ēkas fasādes.
Pie izbrauktuvēm no teritorijas uzstādāmas 206. ceļa zīmes.
Pēc ceļu un laukumu būvniecības paredzēts planēt pieguļošo teritoriju, atjaunot zālāju un
stādīt dekoratīvos stādījumus.
INŽENIERTEHNISKIE RISINĀJUMI
Zemes gabalu šķērsojošās esošās inženierkomunikācijas: Lietusūdens kanalizācija, sakaru
kabelis, ūdensvads un apgaismojuma kabelis jāsaglabā. Komunikāciju trases jāatšurfē, precizējot
to ieguldīšanas dziļumu. Ja komunikāciju ieguldīšanas dziļums nav pietiekošs attiecībā pret
projektēto segumu virsmu, tad jāveic to aizsardzības pasākumi.
SEGUMU KONSTRUKCIJAS
Brauktuvju asfaltbetona segu un betona bruģakmens konstrukciju skatīt rasējumā GP-3.
Autobusu stāvvietā un stāvvietas apkalpojošā ceļā paredzēta A tipa segas konstrukcija,
piebrauktuvei pie pasta nodaļas – B tipa segas konstrukcija. Bruģētajam laukumam un celiņiem
izbūvējama C tipa segas konstrukcija

Liene Melece,

STADIJA – BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ

sert. Nr. 10-0187

