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1. pielikums 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

1. Projektējamais objekts Operatīvā transporta nobrauktuve Bernātu dabas parkā 

2. 
Projektējamā objekta 
adrese 

Nīcas pagasts, Nīcas novads, Zemes vienības kad. apz.: 

 6478 0080 609 (“Piejūras parks”) 

 6478 0080 306 (“Baltijas jūras tauvas josla”) 

 6478 0080 305 (“Dzintariņš – Baltijas jūra”) 

3. Īpašuma piederība 

Zemes īpašums ar kad. Nr. 6478 0080 609 un 6478 0080 305 atrodas 
Nīcas novada pašvaldības īpašumā. Jūras piekrastes sauszemes daļas 
(6478 0080 305) tiesiskais valdītājs pēc Zemes pārvaldības likuma 15. 
panta 2. daļas ir vietējā pašvaldība, - Nīcas novada pašvaldība. 

4. 
Izstrādājamie būvniecības 
ieceres dokumenti 

1. Būvprojekts minimālā sastāvā; 
2. Būvprojekts pilnā sastāvā 

5. Būvniecības veids Jaunbūve 

6. 
Būvju iedalījums grupā 
atbilstoši būvniecības 
procesam 

II grupa: atsevišķas, nekvalificētas inženierbūves 

7. Būvju klasifikācijas kods 
21120101 - Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu (Ielas, ceļi un 
laukumi ar melno segumu, bruģakmens segumu, dzelzsbetona, betona, 
asfaltbetona vai citu līdzīgu materiālu cieto segumu) 

8. 
Būvniecības ieceres 
dokumentācijas izstrādes 
mērķis 

Nepieciešams izbūvēt nobrauktuvi ar pietiekamu platumu, segas 
nestspēju un pieslēgumu esošajam ceļam un pludmalei Bernātu ciema 
pludmalē, lai uzlabotu pludmales apmeklētāju un Nīcas novada 
iedzīvotāju drošību, kas ir arī viens no vietējās pašvaldības 
pamatuzdevumiem, kā arī lai nodrošinātu operatīvajiem dienestiem 
ātru un netraucētu piekļuvi nelaimes gadījumu vietās pludmalē. 
Vienlaicīgi, izbūvējot nobrauktuvi, tiek sasniegts ne mazāk svarīgs 
mērķis: mazināta antropogēnā slodze un uzlabota vides pieejamība. 

9. 
Pamatuzdevumi būvniecības 
ieceres dokumentācijas 
izstrādē 

9.1. Nobrauktuves nobeigumu pludmales zonā jāveido nostiprinātu, 
kas nodrošina tā stabilitāti arī pēc vētrām un nelielām ūdens 
skalošanām. Nobrauktuvei jābūt ekspluatējamai pie dažādiem 
pludmales smilšainās daļas līmeņiem. 
9.2. Nobrauktuve ir jāaprīko ar nolaižamu barjeru un informatīvām 
zīmēm, kas ierobežo nekontrolētu piekļuvi pludmalei. 
9.3. Segumam izmantot dzelzsbetona plātnes vai cita veida 
konstrukciju, kas ir saistīta un noturīga pret izskalošanos. Risinājuma 
izstrādes ietvaros jāizvērtē un jāparedz arī atbilstošas nobrauktuves 
nogāzes, to nostiprināšana.  
9.4. Operatīvā transporta max masa 30t, max slodze uz asi 11,5t. 
9.5. Nobrauktuves normālprofils NP 3.5. 
9.6. Trases garums 100m (būvniecības ieceres izstrādes laikā, trases 
garums var mainīties +/- 10m) 

10. Būvprojekta sastāvs 
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju 
būvnoteikumi” 37.punktu, 63. punktu un 67. punktu. 



11. 
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. 

12. Pārējie nosacījumi 

12.1. Būvprojektā ietvert vides aizsardzības pasākumus un ievēro 
Liepājas reģionālās vides pārvaldes izdotos Tehniskos noteikumus 
Nr.LI19TN0122. 
12.2. Izpildītājs uz Pasūtītāja izdotas pilnvaras pamata saņem 
inženiertīklu īpašnieku tehniskos noteikumus un citus nepieciešamos 
tehniskos noteikumus Būvprojekta izstrādei. Par saņemtajiem 
tehniskajiem noteikumiem Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi, 
nosūtot saņemtos tehniskos noteikumus uz e-pastu: 
ieva.taurinskaite@nica.lv. 
12.3. Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši LVS EN 1990 līdz LVS EN 1998 un 
to atbilstošu apakšstandartu prasībām; LVS 190 grupas standartiem, 
kas attiecas uz ceļu projektēšanu. 
12.4. Izstrādājot būvprojektu, Izpildītājs ievēro spēkā esošas "Ceļu 
specifikācijas". 
12.5. 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). 
12.6. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs veic papildus uzmērīšanas 
un izpētes darbus tādā apjomā, kas ļauj Izpildītājam uzņemties 
atbildību par Būvprojekta risinājumu pamatotību un atbilstību 
projektēšanas normām, standartiem un specifikācijām. 
12.7. Izpildītājs veic nepieciešamās inženierizpētes saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, izvērtējot un ar 
Pasūtītāju saskaņojot, kāda veida inženierizpēte vajadzīga, lai 
nodrošinātu ekonomiski un tehniski pamatota būvprojekta izstrādi un 
būvdarbu veikšanu, kā arī vides aizsardzību būvniecības un būves 
ekspluatācijas laikā. 

13. 
Pasūtītājs nodrošina 
Izpildītāju ar: 

− īpašumu tiesību apliecinošiem dokumentiem; 
− topogrāfisko uzmērījumu; 
− Valsts vides dienesta izdotiem tehniskajiem noteikumiem. 

14. Pasūtītājs 

Nīcas novada dome 
Reģistrācijas Nr.: 90000031531 
Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473 
_____________________ 
A. Petermanis 
 

15. Izpildītājs 

 
__________________________ 
Reģistrācijas Nr. ___________________ 
Adrese: ______________________ 
 
_____________________ 
 

 


