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"DARBNĪCU LAUKUMS" CEĻA UN PIEVADCEĻU PĀRBŪVE”

Būvprojekta sastāvs
Nr.p.k.
1.

Daļas un sadaļas nosaukums

4.

5.

Vispārīgā daļa

VD

1.s.

TS

2.s.

ARHITEKTŪRAS DAĻA
2.1.

3.

Sējuma
numurs

VISPĀRĪGĀ DAĻA
1.1.

2.

Marka

Teritorijas sadaļa

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA
3.1.

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli

LKT

3.s.

3.2.

Elektroapgāde, ārējie tīkli

ELT

4.s.

EKONOMIKAS DAĻA
4.1.

Būvdarbu apjomu saraksts

BA

5.s.

4.2.

Izmaksu aprēķins

T

6.s.

DOP

2.s.

CITI APZĪMĒJUMI
5.1.

Darbu organizēšanas projekts
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Satura rādītājs
Nosaukums

Ē.Geižins

TS-1-1
TS-1-2
TS-1-3
TS-2-1
TS-2-2
TS-2-3
TS-3-1
TS-3-2
TS-3-3
DOP-1

Būvprojekta sastāva lapa
Satura rādītājs
Ceļu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un
būvuzraudzības būvprakses sertifikāts Nr. 20-2502
Skaidrojošais apraksts
Teritorijas sadaļa
Trases plāns. Savietotais inženiertīklu plāns
Trases plāns. Savietotais inženiertīklu plāns
Trases plāns. Savietotais inženiertīklu plāns
Šķērsprofili. Griezumi 1-1; 2-2; 2-2; 7-7.
Šķērsprofili. Griezumi 4-4; 5-5; 6-6.
Drenāžas izbūve. Detaļas.
Garenprofils Melioratoru iela
Garenprofils Austrumu iela

Lapas Nr.
2
3
4
5-10

Garenprofils Darbnīcu iela

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Darbu organizēšanas projekts
Darbu organizēšanas projekts

21
22

3
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BŪVPROJEKTS „KOKNESES PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA „DARBNĪCU LAUKUMS” CEĻA UN PIEVEADCEĻU PĀRBŪVE”

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Ievads
Kokneses novada pasvaldības objekta „Darbnīcu laukums un pievadceļu pārbūve” būvprojekta dokumentācija izstrādāta atbilstoši
MK.noteikumu Nr.633 „’Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un Pasūtītāja sniegtā projektēšanas uzdevuma prasībām.
Būvprojekta izstrādei atbilstoši būvatļaujas nosacījumiem ir saņemti sekojoši institūciju un komunikāciju īpašnieku tehniskie noteikumi:


VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie Noteikumi Nr.4.3.5/77 (18.04.2016..gadā);



SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” Tehniskie Noteikumi Nr. 2016/3 (2016.gada 30.martā);



AS „Augstsprieguma tīkls” Tehniskie Noteikumi Nr.50SA10-02-742 (23.03.2016.gadā);



AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr. 30EF60-06.06/324 (21.03.2016.gadā);



AS „Sadales tīkls” papildus tehniskie noteikumi Nr. 30EF60-06.06/538 (09.05.2016.gadā);

Ceļu pārbūves būvprojekts izstrādāts trīs Kokneses novada pašvaldībai piederošās zemes vienībās:


Melioratoru iela, Kokneses novads, Kokneses pagasts (kad.nr. 3260 013 0581);



Melioratoru iela 1 G, Kokneses novads, Kokneses pagastsm (kad.nr. 3260 013 0555);



Austrumu iela 19 K-1, Kokneses novads, Kokneses pagasts (kad.nr. 3260 013 0429);

Ceļu būvprojekts izstrādāts uz aktuāla topogrāfiskā plāna ar mēroga noteiktību 1:500.
Būvprojekta risinājumi atbilst Kokneses novada pašvaldības izsniegtā projektēšanas uzdevuma nosacījumiem (Piekļūšanas nosacījumi,
ceļas segas konstrukcija, brauktuves ģeometriskie izmēri, pieslēgumu stūru noapaļojumi, gājēju pārvietošanās infrastruktūra, ūdens
atvades nodrošināšanas risinājumi, sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija, apgaismojuma ierīkošana).
Projektēšanas darbi veikti ievērojot Latvijas būvnormatīvus, LVS 190-1 „Ceļa trase”, LVS 190-2 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri,
normālprofili”, LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 77 „Ceļa zīmes” un citus saistošos normatīvus. Drenāžas un lietus ūdens
atvades risinājumi izstrādāti atbilstoši nozares standarta „Meliorācijas sistēmas – drenēšanas būves” specifikācijām un prasībām (LV
UTN 90000064 161-01-2008).
Būvprojekta ceļu daļas vadītājs – Māris Šlēziņš.....(LBS būvprakses sertifikāts Nr. .20-5734.
Būvspeciālista profesionālās ciciltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise Nr............
Ģeodēzija
Topogrāfiskā uzmērījuma dati ievadīti kokneses novada datubāzē –reģ.nr. 0326160-TP-003037.
Uzmērījums reģistrēts 2016.gada 25.februārī
Ģeotehniskā izpēte
Inženierģeoloģisko izpēti projektā nepieciešamajā apjomā veica Sia ‘’ŠURFS”’, ģeologs J. Juškevičs. (ģeotehniskās izpētes atskaite
atspoguļota Vispārīgās daļas pielikumā).
Vispārīgie norādījumi
Būvdarbus veikt atbilstoši būvprojektam, šī būvprojekta tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas minēti šajās specifikācijās,
spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un normām. Jāievēro “Autoceļu specifikācijas 2015”, apstiprinātas VAS „Latvijas
Valsts ceļi” Tehniskajā komisijā.
Būvprojekta sadaļa “Rasējumi” un “Darbu daudzumu kopsavilkums” jālasa saistībā ar šī būvprojekta “Specifikācijām”. Jautājumi, kas
izklāstīti vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu sadaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un
projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš vai
būvuzraugs uzskata, ka tas ir nepieciešams.
Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama
būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā
apjomā.
Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu iebūvēto inženierkomunikāciju
atrašanās vietas un dziļumus. Esošo inženierkomunikāciju iebūves vietu precizēšanu veikt atšurfējot.
Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Inženiertīklu tuvumā rakšanu veikt bez mehānismiem.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Ceļa trase.
Melioratoru ielas (kad. nr. 3260 013 0581; posms gar Kokneses novada domi) novietojums plānā trasēts esošās ielas klātnes
robežās, respektējot esošo apvidus teritorijas meliorācijas sistēmas tīklu un esošo komunikāciju izvietojumu.
Šī būvprojekta ietvaros paredzēts veikt Melioratoru ielas asfaltbetona seguma atjaunošanu 330m kopgarumā. Asfaltbetona brauktuves
seguma platums -6,0m.
Atbilstoši Pasūtītāja projektēšanas uzdevumam un tā precizējumiem izbraukuma darba sanāksmē 07.03.2016, paredzēti pasākumi
gajēju infrastruktūras uzlabošanai (skatīt trases plānos un šķērsprofilos). Segas konstrukcija un ietves risinājumi atspoguļoti griezumos
1-1; 2-2; 3-3.
Atjaunojamā ielas posmā paredzēta esošo ceļa sāngrāvju tīrīšana (t.sk. esošo caurteku tīrīšana).
Vertikālajā plānojumā projekts paredz saglabāt esošās brauktuves virsmas atzīmes esošajos augstumos.
Melioratoru iela 1G (kad. nr. 3260 013 0555; Darbnīcu laukums)
Darbnīcu teritorijas caurejošajai brauktuvei paredzēta segas rekonstrukcija, ievērtējot saimnieciskās darbības intereses (smago
transportlīdzekļu īpatsvars un aprēkina parametri).
Darbnīcu teritorijas brauktuvei projektēta segas konstrukcija ar Valčbetona segumu.
Būvprojekta ietvaros paredzēts veikt ceļa segas rekonstrukciju 240m garā posmā, nodrošinot ūdens atvadi slēgtā LK tīklā. Projektētās
asfaltbetona seguma caurejošās brauktuves platums -7,0m.
Darbnīcu teritorijas brauktuves ūdens atvade risināta, iebūvējot betona teknes gar abām brauktuves malām, tālāk lietus ūdeni novadot
slēgtā LK sistēmā. Brauktuves rekonstrukcija paredz arī esošās sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūvi, kā arī jauna apgaismojuma
ierīkošanu Darbnīcu teritorijā.
Izbūves risinājumi attēloti izbūves plānos un projekta griezumos. Detalizēti gan lietus ūdens, gan sadzīves kanalizācijas tīklu pārbūves
risinājumus skatīt attiecīgā būvprojekta inženierkomunikāciju sadaļā. Apgaismojuma tīkla izbūves darbus skatīt būvprojekta ELT sadaļā.
Darbnīcu laukuma galā projektā paredzēta organizēta smago transportlīdzekļu apgriešanās vieta (aprēķina automobīlis –vilcējs ar
piekabi 18.71m).
i
Austrumu iela 19 K-1 (Kad. nr. 3260 013 0429)
Ielas rekonstrukcijas darbi paredzēti no esošā Austrumu ielas pieslēguma izbūvēt 4,5m platu asfaltbetona seguma brauktuvi vieglajam
transportam (NP 5,5). Ielas posms virzīts caur esošo garāžu teritoriju un savienots ar darbnīcu laukumu 265 m kopgarumā. Ielai
projektēta jauna segas konstrukcija (skatīt projekta griezumos), nodrošinot lietus ūdens atvadi. Ielas izbūves posmā projektēts jauns
apgaismojums.
Posmā caur esošo garāžu teritoriju projektēta drenāža. Drenāža ietver perforētas caurules iebūvi zem ceļa salturīgās konstruktīvās
kārtas līmeņa, virsējā daļā veidojot ovāltekni (ievalku) ar šķembu pildījumu. Paredzētais risinājums nodrošinās ielas virszemes ūdeņu
infiltrāciju un neietekmēs hidroloģiskos apstākļus abpus ceļam esošajās garāžu būvēs.
Ielas posms trasēts, ievērtējot esošo inženiertīklu iebūves risinājumus (nepieciešamības gadījumā paredzēta esošo komunikāciju
aizsardzība).

Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība
Projekta robežās atrodas esošas elektrotīklu, ūdensvada, K2 tīklu un sakaru komunikācijas.
Brauktuves un lietus ūdens atvades risinājumu tiešā tuvumā esošās komunikācijas ir jāatšurfē un jānodrošina to aizsardzība.
Meliorātoru ielas posmā starp a/c A6 un Paugu ielu esošos SIA "Lattelecom" kabeļus, kuri šķērso Meliorātoru ielu, obligāti atšurfēt un
fiksēt patieso izbūves dziļumu.
Gadījumā ja faktiskais izbūves dziļums ir nepietiekams, paredzēt sakaru kabeļu padziļināšanu. Ja tas nav iespējams, veikt to
pārslēgšanu, kā arī abos gadījumos paredzēt kabeļu aizsardzību ar šķeltā tipa caurulēm un rezerves caurules ar d. 110 mm
klātguldīšanu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Pārceļamās, rekonstruējamās komunikācijas
Atbilstoši Aizkraukles novada Būvvaldes sniegtajām atzīmēm būvatļaujā, ir veikta esošo un projektēto inženierkomunikāciju risinājumu
detalizēta izstrāde un saskaņošana ar ieinteresētajām organizācijām.
Inženiertīklu pārbūves vai aizsardzības pasākumi ir izstrādāti atbilstoši Kokneses novada pašvaldības projektēšanas uzdevuma un
komunikāciju uzturētāju izdoto tehnisko noteikumu norādēm.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Segas konstrukcijas aprēķins
Segas konstrukcijas aprēķinam izmantota Vācijas – RSTO-01 (empīriska metode) aprēķinu metode.
Ar RSTO -01 metodi noteikts tuvināts segas konstruktīvo kārtu nepieciešamais biezums.
Turpmākos aprēķinos segas bituminēto kārtu biezums precizēts, ievērojot „Autoceļu specifikācijās 2015” izvirzītās asfaltbetona
maisījumu izbūves tehnoloģiskās prasības.
Ceļa segas aprēķins pēc RSTO - 01
Projektētā segas konstrukcija izvēlēta, nosakot būvklasi atbilstoši satiksmes intensitātes prognozei un ielas funkcijai (RSTO –Vācu
projektēšanas metodika) katram rekonstruējamajam posmam atsevišķi.

Segas konstrukcijas izvērtēšana veikta saskaņā ar vācu ceļu segu projektēšanas normatīvu RSTO-01, RTU rokasgrāmatu „Nestingo
ceļa segu projektēšana”, kā arī ievērtējot LVS prasības.
Atbilstoši aprēķina rezultātiem, segas konstrukcija atbilst pieļaujamās ielieces un stiprības nosacījumiem definētai ielas funkcijai un
satiksmes intensitātei. Ceļa konstrukcijas dimensijas uzrādītas detalizēti projekta griezumos katrai konkrētai satiksmes platībai.

Segas konstrukcija Melioratoru ielas posmam (gar Kokneses novada Domi)
Esošā pamata reciklēšana+6% cementa piedeva, h=25cm
Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība ar AC16surf 6cm biezumā
Segas konstrukcija Darbnīcu ceļam
Salizturīgās kārtas būvniecība 45cm biezumā
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas (fr.0/45)
būvniecība 15cm biezumā
Valčbetona RCC C30/40 būvniecība h=16cm
Segas konstrukcija Paugu ielas laukumam un iebrauktuves daļai uz Darbnīcu laukumu)

Salizturīgās kārtas būvniecība 50cm biezumā
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas (fr.0/56)
būvniecība 15cm biezumā
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas (fr.0/45)
būvniecība 13cm biezumā
Karstā asfalta apakškārtas būvniecība ar AC22 base/bin 7cm
biezumā
Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība ar AC11surf 5cm biezumā

Segas konstrukcija Austrumu ielas posmam
Salizturīgās kārtas būvniecība 45cm biezumā
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas (fr.0/45)
būvniecība 18cm biezumā
Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība ar AC16surf 6cm biezumā

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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Būvdarbu izpildes un būvmateriālu specifikācijas
Vispārīgi
Pamatdokuments ceļu būvdarbu izpildei, materiālu un darbu kvalitātes kontroles nodrosināšanai ir „Ceļu specifikācijas 2015”’,
apstiprinātas VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskajā komisijā 2015.gada 11. maijā.
Ceļu specifikācijas nodrošina specifikāciju atbilstību Eiropas standartiem, tās ietver prasības ceļu būvdarbu izpildei un produkta
kvalitātei. Ceļu specifikācijas paredzētas autoceļu tīklā veicamo darbu aprakstīšanai, lietojamo materiālu, darba izpildes un kvalitātes
prasību noteikšanai un pieņemšanai. Tās ir izmantojamas darbiem pašvaldības ceļos un ielās, māju un komersantu ceļos.
Šī projekta darbu aprakstīšanai un prasību definēšanai izmantota „Ceļu specifikāciju” 2015 – ietverto darbu aprakstu
numerācija. Papildus ietvertas un aprakstītas darbu izpildes specifikācijas arī darbu veidiem, kuri nav aprakstīti Ceļu
specifikācijās 2015.

M.Šlēziņš
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Teritorijas sadaļa

11

12

13

14

fr.0/45 h=15cm
nomale h=6cm

Asfaltbetons AC16surf h=6cm

Salaiduma posms ar
Asfaltbetons AC16surf h=6cm

Asfaltbetons AC16surf h=6cm

apgaismojuma
kabelis

A/b salaiduma
posms ar Paugu
ielas segumu

Asfaltbetons AC11surf h=5cm
Asfaltbetons AC22base h=7cm

Amats:

Paraksts:

Datums:
Kokneses novada dome
Melioratoru iela 1, Kokneses pag.,
Kokneses nov., LV-5113

TS sa

Tel.: 26821100
e-pasts: info@austrumi.lv

16.06.2016.
16.06.2016. Objekts:
numurs:

rsprofili
Griezumi 1-1; 2-2; 3-3; 7-7

Nr.2.1-6.2/14

Stadija:

Marka:

1:50

BP

TS

Lapa:

Lapas:

Lapas Nr.

TS-2-1

15

10/30mm h=10cm

nomale h=6cm

Proj. apgaismojuma
kabelis

pl d110

nomale h=6cm

nomale h=6cm

Amats:

Paraksts:

Datums:
Kokneses novada dome
Melioratoru iela 1, Kokneses pag.,
Kokneses nov., LV-5113

TS sa

Tel.: 26821100
e-pasts: info@austrumi.lv

16.06.2016.
16.06.2016. Objekts:
numurs:

rsprofili
Griezumi 4-4; 5-5; 6-6

Nr.2.1-6.2/14

Stadija:

Marka:

1:50

BP

TS

Lapa:

Lapas:

Lapas Nr.

TS-2-2

16

1. Dzelzsbetona pamatne
2. Dzelzsbetona grodu aka D1000

Amats:

Paraksts:

Datums:
Kokneses novada dome
Melioratoru iela 1, Kokneses pag.,
Kokneses nov., LV-5113

TS sa

Tel.: 26821100
e-pasts: info@austrumi.lv

16.06.2016.
16.06.2016. Objekts:
numurs:

Nr.2.1-6.2/14

Stadija:

Dren

as izb ve. Deta as

Marka:

b/M

BP

TS

Lapa:

Lapas:

Lapas Nr.

TS-2-3

17

+87.162

+85.742

+84.265

Amats:

Paraksts:

Datums:
Kokneses novada dome
Melioratoru iela 1, Kokneses pag.,
Kokneses nov., LV-5113

TS sa

Tel.: 26821100
e-pasts: info@austrumi.lv

16.06.2016.
16.06.2016. Objekts:

T
B
l
R
g

Tangentes garums
Bisektrises garums
Taisnes garums

numurs:

Nr.2.1-6.2/14

Stadija:

Garenprofils
Melioratoru iela

Marka:

1:500
1:100

BP

TS

Lapa:

Lapas:

Lapas Nr.

TS-3-1

18

19

Amats:

Paraksts:

Datums:
Kokneses novada dome
Melioratoru iela 1, Kokneses pag.,
Kokneses nov., LV-5113

TS sa

Tel.: 26821100
e-pasts: info@austrumi.lv

16.06.2016.
16.06.2016. Objekts:
numurs:

Nr.2.1-6.2/14

Stadija:

Garenprofils
Darbn cu ce

Marka:

1:500
1:100

BP

TS

Lapa:

Lapas:

Lapas Nr.

TS-3-3

20

BŪVPROJEKTS „KOKNESES PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
"DARBNĪCU LAUKUMS" CEĻA UN PIEVADCEĻU PĀRBŪVE”

Darbu organizēšanas projekts

21
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