PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
1.

Projektējamais objekts

Teritorijas labiekārtojums un labiekārtojuma elementu uzstādīšana
Bernātu dabas parkā

2.

Projektējamā objekta
adrese

“Jūraskāpas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads (kad. nr. 64780080368)

3.

Īpašuma piederība

Zemes īpašums ar kad. Nr. 64780080368 atrodas Nīcas novada
pašvaldības valdījumā

4.

Izstrādājamie būvniecības
ieceres dokumenti

Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts

5.

Būvju iedalījums grupā
atbilstoši būvniecības
procesam

II grupa: teritorijas labiekārtojums ar atsevišķiem labiekārtojuma
elementiem, kas atrodas publiskajā ārtelpā

Būvniecība tiek sadalīta divās kārtās
labiekārtojuma elementu specifikāciju):

6.

Būvprojekta projektēšanas
un/vai būvniecības kārtas

(skat.

Ģenerālplāna

1. kārta:
 gājēju laipas (platums 1200mm) izbūve;
 gājēju laipas (platums 1800mm) izbūve;
 skatu platformas (125m2) izbūve.
2. kārta:
 nojume ar malkas novietni (1 gab.);
 galds ar soliem (2 gab.);
 sols ar atzveltni (2 gab.);
 sols ar betona pamatni (1 gab.);
 ugunskura vieta (2 gab.);
 atkritumu urnas (3 gab.);
 velostatīvi (10 gab.);
 norobežojošās barjeras (39 gab.);
 norādes zīmes (3 gab.).
Projektēšana netiek sadalīta kārtās, tā jāveic visam objektam.

7.

Būvniecības ieceres
dokumentācijas izstrādes
virsmērķis

Atpūtas vietu atjaunošana un jaunas labiekārtojuma infrastruktūras
izveide Bernātu dabas parkā, lai samazinātu piekrastes apmeklētāju
ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem "mežainās piejūras kāpas"
un "embrionālās kāpas", veicinātu teritorijas kopējās vērtības
pieaugumu, nodrošinātu saudzīgu dabas resursu publiskumu, kā arī
izveidotu mūsdienīgu un universāliem dizaina principiem atbilstošu
pieeju pie jūras.

8.

Pamatuzdevumi būvniecības
ieceres dokumentācijas
izstrādē

7.1. Risināt sekojošu labiekārtojuma elementu iekļaušanu:
7.1.1. universāla dizaina principiem atbilstoša, apmeklētāju
plūsmu virzoša infrastruktūra - gājēju laipa;
7.1.2. skatu platforma (paaugstināta, virs zemes līmeņa);
7.1.3. mazās arhitektūras formas ( 7 soli, 2 galdi, 1 nojume, 3
atkritumu urnas, 1 malkas nojume, 10 velostatīvi);
7.1.4. 3 informatīvas virziena norādes zīmes;
7.1.5. norobežojošās barjeras stāvlaukumā.
7.2. Izstrādājot teritorijas labiekārtojuma plānu un detalizētu
labiekārtojuma elementu specifikāciju, izmantot par pamatu jau esošo,
dabiski radīto taku tīklu un pēc iespējas ievērot rokasgrāmatas "Īpaši
aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils" rekomendācijas.
7.3. Piedāvāt būves lietošanas mērķim būtiskus būvkonstrukciju
risinājumus (ieskaitot izmantojamos būvizstrādājumus), kas nodrošina
konstrukciju stiprību un stabilitāti.
7.4. Risināt objektu uzstādīšanu, kura rada minimālus bojājumus esošai
zemsedzei un reljefam.
7.5. Risināt vides pieejamības prasības.

9.

Būvniecības veids

Jauna būvniecība

10.

Būvniecības ieceres
dokumentācijas iesniegšana

5 (piecos) drukātos eksemplāros un 1 (vienu) eksemplāru, kurš ir
identisks drukātajam, elektroniskā datu nesējā PDF formātā.
Elektroniskā datu nesējā, kurš tiek iesniegts Pasūtītājam, Izpildītājs
ieraksta arī rasējumus dwg vai dgn formātā.

11.

Pārējie nosacījumi

12.

Pasūtītājs

10. 1. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldības teritorijas
attīstības plānošanas dokumentiem, dabas parka “Bernāti”
individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem (MK not.
Nr. 273) un “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējos aizsardzības
un izmantošanas noteikumiem” (MK not. Nr. 415).
10.2. Pasūtītājs nodrošina Pakalpojuma sniedzēju ar nepieciešamajiem
dokumentiem, kurus Pasūtītājam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir
tiesības izsniegt.
Nīcas novada dome
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13.

Izpildītājs
_____________________

