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1 Vispārīgie rādītāji GT-0

2 Savietotais inženiertīklu kopplāns GT-1

3 Horizontālais plāns un satiksmes organizācija GT-2

4 Vertikālais plāns GT-3
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6 Ceļa ātrumvalnis GT-5
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LKT daļa

ELT daļa
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

VISPĀRĒJĀ DAĻA 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz: 

1. Mārupes novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr. 030/14; 

2. Mārupes novada domes projektēšanas uzdevumu Nr. 3-10/497; 

3. A/S "Latvijas Gāze" tehniskajiem noteikumiem Nr. 27.3-6/1448; 

4. SIA "Lattelecom" tehniskajiem noteikumiem Nr. 36-21/2218/908; 

5. VAS "Latvijas Valsts ceļi" tehniskajiem noteikumiem Nr. 4.3.1-602; 

6. A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" tehniskajiem noteikumiem Nr. 2/6-169; 

7. A/S "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem Nr. 30KI20-03.02/968. 

Projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem un ceļu 

satiksmes noteikumiem. 

Projekts izstrādāts uz SIA „GEO Development" 2014. gada 23. aprīlī uzmērīta topogrāfiskā plāna. 

Ģeotehniskos izpētes darbus veikusi SIA „I.A.R.” 2014. gada jūlijā. Pārskats par ģeotehniskajiem 

izpētes darbiem pievienots projekta daļas pielikumā. 

Projekta mērķis ir izbūvēt vieglo automašīnu stāvlaukumu pie Mārupes pamatskolas, lai nodrošinātu 

skolas apmeklētājus ar autostāvvietām. 

 

ESOŠAIS STĀVOKLIS 

Pašlaik Mārupes pamatskolas apmeklētāji savus transportlīdzekļus atstāj Viskalnu un Pakalniņu ielas 

malās, jo nav atbilstošas infrastruktūras transportlīdzekļu novietošanai. Projektētais vieglo automašīnu 

stāvlaukums paredzēts zemes gabalā Viskalnu ielā 10, kas atrodas tieši pretī Mārupes pamatskolai. Zemes 

gabals pašlaik nav apbūvēts. Stāvlaukumam paredzētā teritorija un blakus esošās ielas atrodas dzīvojamā 

zonā. Pakalniņu un Viskalnu ielu pieslēgumos augstākas nozīmes ielām ir uzstādītas ceļa zīmes Nr.528A 

un Nr. 529A. 

 

PROJEKTA RISINĀJUMS 

Braucamās daļas gar stāvvietām (ejas) projektētas saskaņā ar LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa 

autostāvvietu projektēšanas noteikumi” 6.0m platas, nodrošinot komfortablu satiksmes dalībnieku 

iebraukšanu un izbraukšanu no stāvvietām. Stāvvietas projektētas perpendikulāri braucamajai daļai. 

Stāvvietu izmēri projektēti 5.00x2.50m, stāvvietām pie betona apmalēm izmēri 4.30x2.50m paredzot 0.70m 

pārkari pār betona apmali. Vietās, kur paredzētas stāvvietas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, stāvvietu 

platums ir 3.50m. Kopā projektētās 39 autostāvvietas, no kurām 2 stāvvietas paredzētas stāvvietas 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

Apbūvējamo teritoriju un esošos gājēju celiņus paredzēts savienot izbūvējot jaunas gājēju ietves ar 

platumiem 1.50m un 2.00m.  Projektā paredzēta esošās Viskalnu ielas brauktuves šķērsošanas vietas pretī 

Mārupes pamatskolas ēkas ieejai pārcelšana tuvāk Viskalnu un Pakalniņu ielas krustojumam, lai uzlabotu 

satiksmes drošību. 

Stāvlaukumam projektēti 2 pieslēgumi, kas pieslēdzas Viskalnu ielai un Pakalniņu ielai. Pieslēgumu 

platumi pieņemti 6.00m ar noapaļojumu rādiusiem R=5.00m.  
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Zaļās zonas izveidojamas no augu zemes 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīga zālāja sēklām. 

Vietās ap esošajiem kokiem, nepieļaut to apbēršanu ar augu zemi. 

Atbilstoši Mārupes novada domes izsniegtajam Projektēšanas uzdevuma 8.2. punktam projektā 

jāparedz velosipēdu novietne vismaz 12 velosipēdiem. Projektēšanas gaitā tiekoties ar Mārupes novada 

domes pārstāvjiem tika nolemts velosipēdu novietni projektētajā stāvlaukumā neparedzēt ierobežotās 

platības dēļ. Projektā paredzēta velonovietne 12 velosipēdiem pie Mārupes pamatskolas ēkas. Paredzēts 

uzstādīt 6 velostatīvus, to izmērus un savstarpējo novietojumu skatīt attēlos Nr.1 un Nr.2. Pirms izbūves 

precizēt un saskaņot velonovietnes atrašanās vietu pie Mārupes pamatskolas ēkas ar būvprojekta 

pasūtītāju. 

 

Attēls Nr.1 

 

Attēls Nr.2 
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Viskalnu ielas posmā gar Mārupes pamatskolu paredzēts uzstādīt gājēju aizsargnorobežojumu. 

Posma garums – 18.0m, aizsargnorobežojumu uzstādīt 2.0m no esošās ielas brauktuves malas, skatīt 

rasējumus GT-2 “Horizontālais plāns un satiksmes organizācija” un GT-7 “Gājēju aizsargnorobežojums”.  

 

VERTIKĀLAIS PLĀNOJUMS 

Vertikālais plānojums apbūvējamai teritorijai projektēts balstoties uz Viskalnu un Pakalniņu ielas un 

apbūvējamās teritorijas esošajām augstuma atzīmēm. 

Stāvlaukuma malas vertikālajā plānā (skatīt rasējumu GT-2 „Vertikālais plāns”) norādītajās vietās 

izveidojamas ar ielu betona apmalēm uz betona pamata C16/20 ar pacēlumu 2cm, 10cm un 12cm virs 

teknes. 10cm pacēlums virs stāvlaukuma seguma līmeņa paredzēts autostāvvietu zonās, kur paredzēta 

automašīnu pārkare (0,70m). 

Projektēta slēgta lietus ūdens atvade. Stāvlaukuma seguma virsma projektēta ar 0.80% līdz 2.50% 

lieliem kritumiem, tā nodrošinot ātru lietus ūdeņu novadi uz lietus ūdens uztvērējakām (gūlijām). 

 

SEGAS KONSTRUKCIJA 

Projektētā karstā asfalta sega stāvlaukumam: 

1. karstā asfalta dilumkārta AC 11 surf      4cm; 

2. karstā asfalta apakškārta AC 22 base      6cm; 

3. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45)  10cm; 

4. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta (0/63ps)  15cm; 

5. salizturīgā kārta (smilts, f.k.≥2.0m/dnn)     30cm. 

 

Projektētā karstā asfalta sega ietvei: 

1. karstā asfalta dilumkārta AC 8 surf      4cm; 

2. nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta (0/45)   15cm; 

3. salizturīgā kārta (smilts, f.k.≥2.0m/dnn)     30cm. 

Materiālu prasības atbilstoši Ceļu specifikācijas 2014. Skatīt rasējuma lapas GT-4-1 un GT-4-2 

„Laukuma segas un zemes klātnes konstrukcija”. 

Projektētajos autostāvvietas pieslēgumos brauktuves karstā asfalta segu pieslēgt pie esošajām ielas 

atzīmēm. 

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 

Transportīdzekļu un gājēju satiksmi regulē ceļa zīmes, brauktuves horizontālie un vertikālie 

apzīmējumi, atbilstoši LVS, ievērojot specifikācijās norādītās prasības. Ceļa horizontālos apzīmējumus 

(marķējumu) uz brauktuves izveidot no krāsas. Projektā paredzēts uzstādīt 1 izmēra grupas, 1. klases 

gaismu atstarojošās virsmas (ar vienmērīgu stikla lodīšu klājumu) ceļa zīmes, (skatīt rasējumu GT-2 

„Horizontālais plāns un satiksmes organizācija”). Ceļa zīmes - nerūsējoša tērauda vairogi uz cinkota metāla 

stabiem ar betona pamatu C16/20. 

Ceļa zīmju statņi jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam statnim 

0,3x0,3x0,7m), statņu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas nodrošina pret to rotāciju ap asi vai izraušanu. 

Var būt alternatīvs risinājums, kas nodrošina ceļa zīmes stabilitāti.  
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Ceļa zīmju statņa augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, kas visā 

ceļa zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

Projektā paredzēta esošā ceļa ātrumvaļņa demontāža un jauna aploces veida ātrumvaļņa izveide. 

Esošo ātrumvalni paredzēts nofrēzēt, veikt esošā ielas brauktuves seguma izlīdzinošo frēzēšanu 4cm 

biezumā (18m2) un atjaunot ielas brauktuves segumu ar karstā asfalta dilumkārtu AC 11 surf (18m2). 

Projektētā ceļa ātrumvaļņa parametri pieņemti atbilstoši ātrumam 30km/h – analogi pašlaik esošajam ceļa 

ātrumvalnim. Pie ātrumvaļņa paredzēts uzstādīt ceļa signālstabiņus dzeltenā krāsā. Ceļa ātrumvalni un 

ceļa signālstabiņus uzstādīt atbilstoši LVS 99, LVS 93 un Ceļu specifikācijas 2014 prasībām.  

 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēts izsaukt visu iesaistīto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, jāņem vērā esošo tīklu 

stāvoklis un nepieciešamības gadījumā jākoriģē inženiertīklu iebūvēšanas vieta, saskaņojot to ar projekta 

autoru. 

Pielietot būvniecības tehnoloģijas, kas nerada apdraudējumu ēkām, kas atrodas projektētā 

automašīnu stāvlaukuma tiešā tuvumā. Būvniecības procesā izmantotā tehnika nedrīkst radīt tādas 

vibrācijas, kas varētu radīt ēku konstruktīvās noturības apdraudējumu. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošu un jaunizbūvētu inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2m 

attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. Visus pazemes inženiertīklus iebūvēt pirms 

laukuma un ietvju segas izbūves. Ievērot spēkā esošās normas un noteikumus. Ievērot būvmateriālu 

ražotāju norādījumus un ieteikumus attiecīgā materiāla iestrādei. 

Izspraušana veicama no Mārupes novada poligonometrijas gājiena punktiem. Būvniecības 

vajadzībām var izmantot arī uzmērīšanas laikā ierīkotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to izmantošanas 

obligāti pārbaudīt to savstarpējās koordinātas un augstumus. 

Ceļa zīmes uzstādāmas un būvdarbu zona norobežojama pēc būvorganizācijas izstrādātas un 

apstiprinātas shēmas. 

Pirms segas konstrukcijas izbūves jāiegulda kanalizācijas pievadi. Jāiegulda brauktuvi šķērsojošie 

projektētie kabeļi un rezerves caurules. Kabeļu ieguldīšanu izpildīt pēc zemes klātnes planēšanas pēc 

projekta atzīmēm, ievērojot projektēto kabeļu ieguldīšanas dziļumu. 

Būvniecības konkursa laikā projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar cita ražotāja 

analogiem materiāliem, iepriekš saskaņojot to ar projektētāju. 

Celtniecībā izmantojami tikai sertificēti materiāli. 

 

VIDES AIZSARDZĪBA 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 
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pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas 

būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

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

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

stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu 

ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas 

pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, 

kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai 

arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona 

Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. Būvmateriāli. Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – 

caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām 

būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu 

protokolus. Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam 

ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu 

pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu 

aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma 

būvdarbu laikā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

 

Sastādīja:    I.Ābelītis

   

Pārbaudīja:   O.Koemecs  
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