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SĒJUMA SATURS 

I SĒJUMS 

1. Teritorijas sadaļa (TS) 

1. VISPĀRĪGĀ UN INŽNIERRISINĀJUMU DAĻA 

1. Autoru saraksts           

2. Izpētes projekta sastāvs          

3. Sējuma saturs           

4. Projektēšanas uzdevums 

5. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija        

6. Būvprojekta vadītāja būvprakses sertifikāta kopija  

7. Satiksmes ministrijas vēstule Mārupes novada Domei 

8. VAS “Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi 

9. AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 

10. VAS “Zemkopības Ministrijas Nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 

11. AS “Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi 

12. SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi 

13. AS “Latvijas Dzelzceļš” atbildes vēstule  

14. Skaidrojošs apraksts  

15. Tehniski ekonomiskā daļa          

16. Rasējumi      

GT2-0 Trases novietojuma shēma M:10000 

GT2-1 Trases plāns M1:500 

GT2-2 Trases plāns M1:500 

GT2-3 Trases plāns M1:500 

GT2-4 Trases plāns M1:500 

GT2-5 Trases plāns M1:500 

GT2-6 Trases plāns M1:500 

GT2-8 Trases plāns M1:500 

GT2-9 Trases plāns M1:500 

GT2-10 Trases plāns M1:500 

GT2-10 Autoceļu P132 un A5 Šķērsojums, plāns un garneprofils  

GT-3 Griezumi 
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Projektēšanas uzdevums 

 

Objekta nosaukums: Gājēju/velo ceļš ar apgaismojumu no Mārupes līdz 

Jaunmārupei gar veco Mārupes ceļu 

Adrese: No īpašuma Rožu iela 35 Mārupē līdz Mazcenu aleja 4a, 

Jaunmārupē 

Būvniecības veids: Jaunbūve. 

Projektēšanas stadija: Priekšizpēte (trases iecere) 

Projektēšanas risinājumu variantu skaits: Divi trases varianti  

Pasūtītājam iepriekšējai saskaņošanai 

iesniedzamais materiālu apjoms: 

Divi trases varianti ar tehniski ekonomisko salīdzinājumu 

un risku izvērtējumu 

Projekta dokumentācijas eksemplāru skaits:  

 

saskaņošanai: 

nodošanai pasūtītājam: 

 

3 eksemplāri 

2 eksemplāri (papildus nepieciešams iesniegt projekta 

dokumentāciju CD formātā). 

Uzdevuma tehniskais apraksts  

 

Projekta saturs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbu robežas: 

Skaidrojošs apraksts 

Tehniskie noteikumi – saņem izpildītājs 

Inženierekonomiskā daļa 

Trases plāns (pamatvariants) 

Trases plāns (variantu salīdzinājums – pirmajā 

starpziņojumā) 

Šķērsprofili 

Šķērsojums ar autoceļu A5 plāns, garenprofils, 

šķērsprofils (esošajā situācijā) 

 

Esošās ielu sarkanās līnijas un nepieciešamības gadījumā 

nosakot perspektīvo sarkano līniju novietojumu. Privāto 

zemju daļas skart pēc iespējas mazāk, to vietas iepriekš 

saskaņojot ar pasūtītāju. 

 

Brauktuves parametri: Saskaņā ar LVS 190-3 (min. 2,5m) 

Brauktuves segums: Asfaltbetons. 

Segas konstrukcija: Jāpieņem pēc Autoceļu segu tipveida kataloga, detalizēta 

aplēse jāprecizē būvprojektā 

 

Esošie inženiertīkli: Nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un 

nepieciešamības gadījumā precizēt apjomu 
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būvprojektēšanai 

Apgaismojums: Projektēt saskaņā ar brauktuves plāna parametru 

izmaiņām, min, 0,5m no brauktuves malas 

Telekomunikācijas: Pārprojektēt saskaņā ar brauktuves plāna parametru 

izmaiņām un  SIA „Lattelecom” noslēgto vienošanos 

Komunikācijas: Paredzēt aizsardzību, saglabāt esošās 

Virszemes ūdens novadīšanas sistēma: Sniegt principiālu risinājumu 

Satiksmes organizācija: Izvērtēt apvienotā vai dalītā gājēju un velo ceļa risinājumu 

 

Izejas materiāli: 

Topogrāfiskais uzmērījums: VZD informāciju un topogrāfijas datus nodrošina 

pasūtītājs. 

Inženierģeoloģiskās izpētes materiāli: Precizēt apjomu būvprojektēšanai. 

Tehniskie noteikumi: Saņemt no Inžnenierkomunikāciju turētājiem, VAS 

“Latvijas Valsts ceļi”, VAS “Zemkopības Ministrijas 

nekustāmie īpašumi” 

Saskaņošanas nosacījumi 

 

 

 

Speciālie noteikumi: 

Mārupes novada pašvaldību 

Šķērsojuma risinājumu ar autoceļu A5 ar VAS “Latvijas 

Valsts ceļi” 

 

Projekts jāizstrādā ar kalpošanas periodu 20 gadi, izņemot 

gājēju/velo ceļa šķērsojumu ar autoceļu A5 un Dzelzceļa 

līniju Rail Baltica, kuru perspektīvie risinājumi 

projektēšanas uzdevuma sastādīšanas brīdī nav zināmi, 

tādēļ to  zonā uzskatāmi par īstermiņa risinājumiem (līdz 

5 gadiem) 

 

 

 

Projekta pasūtītājs: 

Mārupes novada Dome 

Reg. Nr. 900 000 12827 

Mārupes novada domes izpilddirektors I. Punculis 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 

1. Ievads 

Izpētes projekts izstrādāts pamatojoties uz Mārupes novada domes izsniegto 

projektēšanas uzdevumu, Satiksmes ministrijas 17.07.2015. vēstuli Nr. 01-13/2907 

Mārupes novada pašvaldības izsnigto teritorijas topogrāfisko uzmērījumu. 

Šajā pētījumā tiek apskatīta Mārupes novada Rietumu teritorija, t.i. posms no 

Mārupes līdz Jaunmārupei 

 

2. Esošās situācijas raksturojums 

Strauji attīstoties Rīgas apkārtnes teritorijām un jo īpaši privātā sektora apbūvei, 

pieaug sabiedrības pieprasījums pēc atbilstošas infrastruktūras. Tajā skaitā velo 

satiksmes nodrošināšanas no Mārupes līdz Jaunmārupei un šajā posmā esošajiem un 

perspektīvajiem piesaistes objektiem. 

 

3. Infrastruktūra 

Mārupes novada teritoriju posmā Mārupe-Jaunmārupe šķērso vairāki valsts vietējie 

autoceļi, kuru intensitātes ir vienas no lielākajām valstī (dati no www.lvceli.lv). 

Ņemot vērā pasūtītāja izsniegto projektēšanas uzdevumu, veloceļš virzāms gar 

pašvaldības autoceļu  “Vecais Mārupes ceļš” C18. Lai gan iepriekš izstrādātā autoceļa 

P132 skiču projektā ir iekļauts veloceliņa risinājums, tā vienlaidus realizācija ir 

apgrūtinoša saistībā ar teritorijas nevienmērīgu attīstību, zemju jautājumiem un 

satiksmes drošības aspektiem saistībā ar tā plānoto novietojumu intensīva autoceļa 

P132 tuvumā (2014. gadā vidēji 9101 auto diennaktī). 

 

4. Mārupes novada iespējamie gājēju un velo satiksmes piesaistes objekti: 

Gājēju/veloceliņa nepieciešamība pamatojama ar satiksmes drošības apsvērumiem, 

saskaņā ar CSDD satiksmes drošības audita atzinumu.  

Ņemot vērā attālumus starp objektiem,  perspektīvā gājēju velo celiņa satiksmes 

intensitāti nodrošinās velo braucēji no Mārupes un Vētrām uz Jaunmārupi, kā arī 

gājēji no Vētrām uz Jaunmārupi abos virzienos. Turpmāk raksturoti iepriekš minētie 

gājēju un velobraucēju piesaistes objekti: 

 

http://www.lvceli.lv/
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5. Mārupe 

Strauji attīstoties Rīgas apkārtnes teritorijām un jo īpaši privātā sektora apbūvei, 

pieaug sabiedrības pieprasījums pēc atbilstošas infrastruktūras. Uz 2015. Gada 1. 

janvāri Mārupes novadā deklarēti 17719 (dati no www.marupe.lv) iedzīvotāji. 

 

6. Jaunmārupe 

Jaununmārupes ciemā atrodas Mārupes Mūzikas un mākslas skola, Jaunmārupes 

sākumskola, Mazcenas bibliotēka, dienas centrs “Švarcenieki”. 2005.gadā ciemā 

uzbūvēta moderna un plaša sākumskola, blakus sākumskolai darbojas privātā 

Mārupes Tenisa skola. 2013.gadā uzbūvētā sabiedriskā ēka, kurā pieejami sociālā 

dienesta un medicīnas pakalpojumi, kā arī atrodas pašvaldības klientu apkalpošanas 

centrs jeb t.s. “vienas pieturas aģentūra”. 

 

7. Ciemats Vētras 

Ciematam raksturīga privātmāju apbūve, kas veido potenciālo gājēju/velo 

infrastruktūras pieprasījumu braucieniem uz Mārupi un Jaunmārupi, kā arī gar 

autoceļu P132 izvietojušies darījumu objekti. Vētras ciemā atrodas novada lielākie 

uzņēmumi – SIA “Kreiss”, SIA “DOKA”, SIA “Witraktor”, SIA “Beweship” un 

2015.gadā atklātais ražošanas un loģistikas komplekss “Polipaks NT”. Minēto objektu 

darbinieki, kas uz darba vietu dodas no tuvējās apkārtnes veido potenciālo 

gājēju/veloceļa pieprasījumu. 

2015.gadā pašvaldība uzsākusi būvēt modernu un plašu pirmsskolas izglītības iestādi 

Vējiņu un Rožu ielas krustojumā, kurā pirmsskolas izglītību apgūs 280 novada bērni 

vecumā no trim gadiem. Objekts atrodas pie gājēju/veloceļa. 

8. Gājēju un Velobraucēju satiksmes intensitātes prognoze 

Projketa ietvaros velobraucēju intensitātes prognoze tapusi konsultējoties ar biedrību 

“Latvijas riteņbraucēju apvienība”. Ņemot vērā biedrības pētījumus, riteņbraucēju 

skaitu var noteikt pieņemot to kā 10-14%  no iedzīvotāju skaita. Attiecīgi Mārupes 

novadā prognozējamais riteņbraucēju skaits – 2480. Konkrētā velomaršruta 

pieprasījums ir precīzi prognozējams, veicot Mārupes novada iedzīvotāju un 

strādājošo aptauju. 
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9. Risinājums. 

Atbilstoši projektēšanas uzdevumam izpētes projekta starpziņojumā ir sniegti divi 

gājēju/veloceliņa varianti Trase Nr. 1 – 4782 m garumā un Trase Nr. 2 - 6628 m 

garumā, kā arī pētījuma izstrādes gaitā saskaņojot risinājumus ar RB Latvija  tapa 

trases novietojuma variants Nr. 3, kas ir stadiāls risinājums trases variantam Nr.1, un 

kas risina veloceliņa šķērsojumu ar autoceļu un dzelzceļu pēc Rail Baltica dzelzceļa 

līnijas atzara uz lidostu “Rīga” izbūves. Trases varianta Nr. 3 izbūve ir iekļaujama 

Rail Baltica projekta ietvaros. Šķērsojuma novietojuma risinājums ir pamatojams ar 

esošā pārvada pār autoceļu A5 novietojumu un nepieciešamību šajā mezglā risināt 

gājēju plūsmas virzīšanu pār A5 un perspektīvo dzelzceļa līniju. 

Kā gala risinājums ir izvirzīts trases variants Nr. 1 Skatīt rasējumus. 

Trases sākums pieņemts no 2015. gadā izbūvētā gājēju/velo celiņa, pie jaunbūvējamā 

bērnudārza Rožu ielā 35 Mārupē līdz Jaunmārupes pamatskolai Mazcenu alejā 4a, 

Jaunmārupē, kur tas pieslēdzas pie esošā gājēju tiltiņa, kas tālāk nodrošina sasaisti ar 

esošo gājēju infrastruktūru. Velo satiksmei tālākajā Jaunmārupes ciema teritorijā nav 

izbūvētas speciālas būves un velobraucēju kustība iespējama atbilstoši ceļu satiksmes 

noteikumiem pa esošajām ietvēm vai iekškvartāla brauktuvēm. Jaunmārupes ciema 

iekšējās velo satiksmes virzīšana risināma atsevišķos būvprojektos, ieteicams, iepriekš 

izstrādājot aktuālo maršrutu konceptuālo risinājumu ciemata teritorijā.  

Izstrādātajos trašu variantos ir atzīmēti posmi, kuros nepieciešams šķērsot īpašumus, 

pabūvēt inženierkomunikācijas. 

 

 

10. Plāns, Satiksmes organizācija 

 

Gājēju un velo satiksmes virzīšanai posmā Mārupe-Jaunmārupe, pielietots apvienotā 

gājēju  un velo ceļa risinājums, ņemot vērā to, ka tas tiek virzīts cauri neapdzīvotai 

teritorijai. Ielas posmā gar gājēju/veloceļu drošības apsvērumu dēļ un atbilstoši LVS 

190-9 “Ceļu projektēšanas noteikumi 9. Velosatiksme” rekomendējams noteikt atļauto 

braukšanas ātrumu līdz 50 km/h. Plāna rasējumos dots ātruma ierobežojuma zonas 

robežas principiāls attēlojums, kas precizējams būvprojektā. 
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11. Šķērsprofils 

Pieņemtais apvienotā gājēju/veloceļa platums atbilstoši standarta LVS 190-2 prasībām 

– 2,5m. 

Gājēju/veloceļš novietots pēc iespējas tālāk no ceļa braucamās daļas. Posmos, kur to 

apgrūtina esoši liela diametra koki vai būvju apgrūtinājumi, gājēju/veloceļš tiek 

izcelts uz apmales un gar brauktuvi tiek nodrošināts papildus sānu drošības platums 

0,5m. Pie autoceļa P132 nav pieļaujams braukšanas joslas sašaurinājums.  

 

12. Garenprofils 

Ņemot vērā apvidu, garenprofilu iespējams nodrošināt ar minimāliem 

garenkritumiem, izņemot divlīmeņa šķērsojuma zonu ar autoceļu A5, kur 

gājēju/veloceļa garenkritums nepārsniedz standartā LVS 190-9 “Ceļu projektēšanas 

noteikumi 9. Velosatiksme” ieteiktos 3% velo satiksmei. 

 

13. Mākslīgās būves 

Ceļa trase virzīta pār esošajam autoceļu A5 un P132 divlīmeņu satiksmes 

mezglam. Kā arī esošajam gājēju tiltiņam Jaunmārupē. Divlīmeņu mezglā 

nepieciešams pārbūvēt pārvada ietvi, to paplašinot uz brauktuves malas joslas rēķina, 

kā arī projektā paredzot atbilstošās noturības atvairbarjeras un lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu. (principiālo risinājumu skatīt rasējumā GT-3 Griezumi). 

Būvprojektā jāiekļauj esošā gājēju tiltiņa pār Neriņu pārbūve, to paplašinot, līdz 

ietves platumam ne mazāk kā 3 m. 

Būvprojektā jārisina Neriņas caurteku 2x1,5m pārbūve autoceļu A5 un P132 

divlīmeņu satiksmes mezgla rampā uz Jaunmārupi. 

 

14. Vecā Mārupes ceļa pārbūve 

Lai nodrošinātu savietojamību ar brauktuvi un novērstu putekļu radīto diskomfortu, 

nepieciešams pārbūvēt Vecā Mārupes ceļa grants/šķembu seguma brauktuvi par 

brauktuvi ar asfaltbetona segumu posmā 1570m garumā, un 6m platumā. 
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15. Inženierkomunikāciju pārbūve 

Būvprojekta stadijā jāatrisina jautājums par Elektroapga’des inženierkomunikāciju 

pārcelšanu, atbilstoši AS “Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem, nodrošinot 

kabeļu iznešanu un visu gaisvadu pārbūvi kabeļos, kā arī transformatora pārcelšanu. 

Jānodrošina citu inženierkomunikāciju saglabāšana un aizsardzība atbilstoši izsniegto 

tehnisko noteikumu prasībām. 

 

16. Ārējais apgaismojums 

Apgaismojums projektējams visā projektējamā veloceliņa posmā. Pieslēguma 

sadalnes iespējams nodrošināt no pārbūvējamiem AS “Sadales tīkls” inženiertīkliem, 

pieprasot attiecīgus nosacījumus un norādot sadales vēlamo atrašanās vietu. 

Apgaismojuma projektēšanai ieteicams izmantot dim mējamu apgaismojumu. 

 

17. Būvprojektā risināmie jautājumi 

Būvprojektā risinājumiem jānodrošina nepieciešamie risinājumi, atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām un šim izpētes projektam un turpmākajiem būvprojektēšanas 

uzdevumiem.  

Būvprojekta ietvaros nepieciešams precizēt gājēju/veloceļa beigu adresi, to savienojot 

ar esošo gājēju pāreju Mazcenu alejā un ceļu, kas ved uz labiekārtoto Pavasaru 

ūdenskrātuvi, kā arī savietot būvprojekta risinājumus ar esošo satiksmes organizāciju, 

un faktisko Jaunmārupes pamatskolas labiekārtojumu pēc tās pārbūves darbu 

pabeigšanas. 

Būvprojektā jāizprojektē 3 autobusu pieturvietu pāri, to novietojumu precizējot ar 

Mārupes novada būvvaldi. 

Būvprojektā jāiekļauj apstādījumu un labiekārtojuma plāns, tajā iekļaujot ar velo 

infrastruktūru sasitītu vides objektu, tajā skaitā atpūtas vietu izvietojumu – velo 

statīvus, atkritumu urnas soliņus, kā arī jāparedz apstādījumu plāns aivanu projekta 

sadaļā. 
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Izpētes projektā iegūto risinājumu rezultātā ir aprēķināts būves realizācijas budžets, 

kas atspoguļots tabulā zemāk. Darbu daudzumu apjomi var mainīties izstrādājot 

būvprojektu. Aprēķinā ietvertie izcenojumi- vadoties no vidējām būvniecības cenām 

nozarē 2015. gadā. 

 

Projektētājs

Novads

Ceļa nosaukums

Garums, m

Platība, m²

Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā 

izmaksa EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 - Gājēju - velo ceļa izbūve GT-2 N/A N/A N/A 0,00

1.1 - Zemes darbi GT-2 m2 13000,0 8,50 110 500,00

1.2 - Salizturīgais slāns, h=30cm biezumā GT-2 m3 4000,0 15,00 60 000,00

1.3 - Minerālmateriālu pamata izbūve, h=20 cm biezumā GT-2 m2 11850,0 7,00 82 950,00

1.4 - Karstā asfaltbetona seguma izbūve, h=4cm biezumā GT-2 m2 11850,0 9,50 112 575,00

1.5 - Apmaļu izbūve GT-2 m 9480,0 10,20 96 696,00

2. - Pārvada ietves pārbūve GT-2 N/A N/A N/A 0,00

2.1 - Ietves seguma pārbūve GT-2 m2 275,0 35,00 9 625,00

2.2 - Ūdens atvades sistēmas pārbūve GT-2 kompl. 1,0 2500,00 2 500,00

2.3 - Margu nomaiņa GT-2 m 110,0 80,00 8 800,00

3 - Aprīkojums GT-2 N/A N/A N/A 0,00

3.1
- Satiksmes organizācijas tehniekie līdzekļi

GT-2 kompl. 1,0 20000,00 20 000,00

3.2 - Drošības barjeru uzstādīšana H2 klase GT-2 m 110,0 100,62 11 068,20

3.3 - Drošības barjeru uzstādīšana N2 klase GT-2 m 350,0 45,00 15 750,00

3.4 - Apgaismojuma izbūve GT-2 km 4,8 25000,00 120 000,00

4 - Mārupes vecā ceļa posma 1570m garumā pārbūve GT-2 N/A N/A N/A 0,00

4.1 - Zemes darbi GT-2 m2 12560,00 8,50 106 760,00

4.2 - Salizturīgais slāns, h=40cm biezumā GT-2 m3 5024,00 15,00 75 360,00

4.3 - Minerālmateriālu pamata izbūve, h=30 cm biezumā GT-2 m2 11775,00 10,50 123 637,50

4.4 - Karstā asfaltbetona seguma izbūve, h=12cm biezumā GT-2 m2 9420,00 25,00 235 500,00

5 - Caurtekas un konstrukcijas GT-2 N/A N/A N/A 0,00

5.1 - Neriņas caurtekas pārbūve A5 mezglā GT-2 kompl. 1,0 15000 15 000,00

5.2 - Meliorācijas būves GT-2 kompl. 3,0 5000 15 000,00

6. - Inženiertīkli GT-2 N/A N/A N/A 0,00

6.1 - Elektotīklu pārbūve (GVL pārbūve kabelī) GT-2 m 950,0 75,00 71 250,00

6.2 - Elektotīklu pārbūve (TP pārbūve) GT-2 kompl. 1,0 20000,00 20 000,00

6.3 - Vājstrāvas pārbūve (iznešana ārpus konstrukcijas) GT-2 kompl. 1,0 5000,00 5 000,00

A 1 317 971,70

263 594,34

Kopā ar rezervi 1 581 566,04

B 55 354,81

1 636 920,85Pavisam kopā (A+B):

4 740

11 850

Rezerve 20%

Darbu daudzumu kopsavilkums
SIA TOMUS

Mārupes novads

Gājēju veloceļš Mārupe-Jaunmārupe

Kopā:

PVN (21% no A):
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