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ZEMES ROBEZU PLANS

Zemes vienTbas kadastra apzlmEjums: 647g 01g 0296
Adrese: "piestdtne", NTcas pagasts, Nlcas novads

Pldns izgatavots pamatojoties uz Liepijas rajona NTcas pagasta padomes 200g,gada 1.,l .septembra lemumuNr.345. protokola Nr.1 1, punkts Nr.33. -par 
rauku apvidus zemes piekrifibu pasvardlbai,..

Robe2as uzm6rrtas: 2012.gada05.septembii
PlSna m6rogs 1:1000

Zemes vienTbas platiba: 0.61 ha

SIA "TOPO Libau', direktors

lerosindt6js i, into,
veiktajdm darbibim, to rezultitiem.
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@;l KasoarsDdzi4s 25.09.2012.

{&**, Jdnis Ota4gs 25.08.2012.
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LA VIJAS I{EPUBLIKA

APGRUTINAJUMU PLAI
uz piecdm caurauklotam un aizzlmogoEm lapam

Zemes vienlbas kadastra apzTm.jums: 647g o1s
Adrese: "piest.tne", NTcas pagasts, Nicas novi

Apgr0tindjumu saraksts:
-l-
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120701 - aizsargjosras teritorua ap navigacijas tehnisko r-rdzekri ,,rrrr*r" *ro"*

3' i 12030303 - aizsargjosras teritorija gar pa.vardibu autoceru - o.r, nl--
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110101 - Bartijas j.ras krasta kdpu aizsargjosras teritorija - 0.61 ha
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Apgr0tinajumu prins sagatavots 20 1 2.gada 1 T.septembrl
Pl6na mErogs 1:1000
Zemes vienibas platiba: 0.61 ha

-
Saskanoia: 

-
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SIA'TOPO Libau" direkors

,'"!?,'iffi;"r'JtgSff if ,B?t#fl Hkadastrdrdsuzm6rrsanas

Parakstsru-tu
Sandra plavniece

Datums

Kaspars Ddzi6r5 25.09.2012.

Jdnis Ota6(is 25.09.2012.
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PlSna m6rogs 1: 1000

5. lapa no 5

M6mieks Kaspars Dirzig5 (sert. Nr. 8&69, den-gs no 15.11.2010.
fidz 14.11.2015.) apliecina, ka plins izgatavots atbilsto5i
Ministru kabineta 201 1.gada 2T.decembra noteikumiem Nr.1019
Zemes kadastrSlEs uzmEd5anas noteikumi'

Kaspars Ddzip5 17.09.2012.
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STAVA PLANS
KADASTM APZ]MEJUMS STAVS MERoGS LPP.

6478 019 0132 002 1 :100 5
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TPDROSINASANA
Folise

.ffipie'ni;un"u"r'"maksahpolisEnoredftaiatermiDaunapm€r5,tadapdrolin55anasR9Um5nav
sjies sp€k6 no tti nosl€gianas bn?a'
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PROFESIONALAS CIVIL I IESISKA} A I I'ILI'II'A-'

I I !'

Ws, wads s4SuA-6I[!!EBE--- ;=*-
!. t , ParabEl-_

I{oticis negadijums?
Piesakl atl-rdzibu 6td un vlenkarii:
pa tilr. 26 12 12 12 vai ww$r.bta.lv

K.ValdemEra iela 63, Riqa, LV-1010, L.tvija wtwr.bta.lv

arhiiekte
C-rt{-^- ;' 'A. Silirrr
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- 
---
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lvu-s?:q-L0_qqq5_eji

j/dor.ntoad/ctal. Apdrosinejurla lr€m€js ar apdroiina5anas premiis i"*i-r,su ipriqina ka ar 
_uem 

un a$ Eeit min€tajiem indtidualaJiem nosaciJumiem ir iepazinies. tie

dham pilnibS ir saprohmi un pie4emami. Instrkciias par darmaJ, ttas iav*c, il:ti;*is iespqarnam apdroEinSianas gadiiumam, rrar saDernt, piezvanot uz ErA klientu

*balsta dienesta diennakE Glruni +371 261212L2.

3. Tiek apdroSinita ari Apdroiinatii civiltiedska abiltliba par pets8u un neparedzetu Yf? _ 

=in9iuru. 
..

EIA profesioniliis civiltiesiskAs aiUiUiUas aparo*naSanai noteifuinu 0,1r.20.1. punks Nr' 4.1.3' tiek izteikts iEdE redakcijS:

1) personigajam kait€jumam vai mlesas bojEiumlem vai ipaiuma uoja"jui, uoxiiu*iern val izmantoganas neiespejamibii, ko tieii vai neti€$ ir izrah-rjis "piesSr0oianas

gadijums'; . =y-_.. -_..,a:--.. _^H-rx^^,..
1l-i"ut#n6, m6nitoringa, rovakGanas izdevumiem sakari ar "pies6rr.rojo!5s vielas" saturEianu., anulEfunu, nofiriianu;

3) rrgumsodiem un jebkada oi,au,oai ni,oam vaicit6m rrdziga* srriii;im, ro iri nesamaka$em nodoEiem un ciuem maksajumlan, kas ties vai netieii izfiet no

'pis5Eotanas gadtuma";
4) tiri finansiShi;em zaudejumiem;
5) kait€jumiem ekologijai / bidoiiska: daudzveidibai.

4. Neskatotes uz l€priekgmin€to, ii Apdroiinaianas pctise sedz atbildlbu, l€s ir izrjEmums no seguma atss*ik mln€taJos punktos (1) un {2), ar nosacijurru'r. ka:

i irlrU*iO.rUiUa, ko Apdrolindtais vai l€ds yi4a vard6 veic apdrolin6lanas teritoriS5 un

b) AgrolinEtais ir uoina;r pur;,G"riq,oE*i !ualr*u" zz itrrruu iet arri sekot no ta i€s6ianEs un 7 dienu laika ir ralGtveida zitlojis Apdrolinauiiam par

"p'iesarr.roianas gadijuma" iesEisanos.
Apdroliniti gadrjuma Uatrims ir Uaiums, kad clehrsi persona, cita trese persona vai Apdroiinaiuma nern€is ir pirmo r€izi atkEiis miesai rdi ipalumam nodarito

kaitEjurnu, kas ir F*€rAdAms.
Toties augstrkmin€tais iz{rftnums nav attierinAms uz:

(a) pras:b5m, kas celusas no vides- i*arl"l"*iiirietotsiem bojijumiem, kas ir neizb€gami parasEs darb'r-bas rezultEE, nepiechSami, vai tadi, kuru sekas

Apdroiinijurna g€m€is k paredzEiis vai akceptaiis.
(b) testeqanas, manitoringa, *vifianas izderumhm sakarE ar "ptsarqrojoiEs vielas' saturdsanl, anulElanu, notiriianu M.losrnata teritorija vai zem tis'

ciekr, itidru, gEzveidrgu vai termistu 6irina6ju vai drnotSju, taiiGii, U"t ngerobeiojctie ar.diimiem, tvaiku, sdrcju, putam, sffibi, samu, Bimikaliiam un

,atkitumtem". ,.Atkitumi" ieklad materiiluE no kuriem ir raabr;v;j;; ;-drui irlapar*raOa atkarotai izmantoianai, ppi*aisa, vai j6utilize, vai no kuriem atbrivojas,

kurus p-rsffidi atkirtotai izmantoianai, partaisa vai utitize.

S. Ligums nosEgts saskala ar pieteikumu Nr. Lv17-52-00000059-3. Ss pieteikums ir neatrernama liguma sastivdala'

6. Attieciba uz retroaktivo periodu tiek piemcrou asroiinSianas rrguma Lv16-52't)0000057-1 l$acuumi'

AAS'BTA 8aftic Insuranie Company"

Vienotais R€9. Nr. 401038,1$140

Tel,: 26 12 12 12

Fakssr 67025190

e-pasts: btaobta,lv !Yr$rr.e-po!lse,lv
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Tehniskās (vizuālās) apsekošanas atzinums 

 

Piestātne (saimniecības ēka) 

„Piestātne”, Jūrmalciems, Nīcas pagasts, Nīcas novads 

(Apsekojamā objekta nosaukums, adrese) 

 

Nīcas novada dome, Reģ. Nr. 90000031531 

(Pasūtītāja vārds, uzvārds, personas kods) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atzinums izsniegts 2018. gada 23. janvārī 

AS «Būvmeistars» 

Reģ. Nr. 42103005555 

Lielā iela 28, Grobiņa, LV-3430 

Tālr. 63490238, fakss 63490235 

E-pasts: buvmeistars.as@inbox.lv 
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1. Vispārīgās ziņas par būvi 

1.1 Būves kadastra apzīmējums: 64780190132001 

1.2 Nekustamā īpašuma kadastra numurs: 64780190296 

1.3 Būves galvenais lietošanas veids  - 1274 – Citas, iepriekš neklasificētas, 

ēkas 

1.4 Kopējā platība: 392,6m² 

1.5 Apbūves laukums: 385,5m² 

1.6 Virszemes stāvu skaits: 2 stāvs 

1.7 Pazemes stāvu skaits: 0 

1.8 Ārsienu materiāls: silikātķieģeļu mūris 

 

2. Teritorijas labiekārtojums 

2.1 Brauktuves 

Apsekojamam objektam var piekļūt pa grants seguma 

piebraukšanas ceļu. Ceļš apmierinošā kvalitātē, ar atsevišķiem 

iesēdumiem, bedrēm. 

 

35 

2.2 Ietves, celiņi 

Atsevišķi gājēju celiņi nav izbūvēti  

 

2.3 Saimniecības laukumi 

Neregulāras formas grants un jūras smilšu seguma saimniecības 

laukums ēkas rietumu un dienvidrietumu pusēs. Vēja ietekmē 

saimniecības laukumā veidojas jūras smilts sanesumi un 

uzkalni. 
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2.4 Apstādījumi un mazās arhitektūras formas 

Dekoratīvi stādījumi vai arhitektūras formas nav izbūvētas. Ēkas 

ziemeļu sānu fasādē aug neliela izmēra lapkoki, krūmi. (FF attēli 

7;8;9;10;11.) Nav ievērots koku pietiekams atstatums no ēkas 

sienas, veidojas nelabvēlīgs mikroklimats un koku sakņu 

sistēma negatīvi ietekmē ēkas pamatus. 
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3. Pamati un pamatne 

 Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums, īss 

konstatēto bojājumu   un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 

novērtējums atsevišķiem būves elementiem,  konstrukciju veidiem, būves 

daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

% 

3.1 Pamatu veids 

Lentveida, monolīta betona pamati un betona stabveida pamati 

zem jumta konstrukciju atbalsta stabiem. 

 

 

3.2 Pamatu iedziļinājums 

Zem grunts caursalšanas dziļuma 
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3.3 Izmantotie materiāli, to stiprība 

Monolīts betons, nepietiekams virspamata augstums. Laika gaitā 

ēkas apkārtējās grunts augstums paaugstinājies, nosedzot 

virspamatu un apaugums vietām skar ķieģeļu mūra sienu virs 

horizontālās hidroizolācijas. Stabveida pamati zem atbalsta 

stabiem labā stāvoklī, bet novērota metāla enkuru korozija.  
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3.4 Ēkas aizsargapmale 

Nav izbūvēta 

 

- 

 

 

4. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

4.1 Virszemes sienu konstrukcija un materiāls 

Silikātķieģeļu mūris. 

Telpai Nr. 1 (saskaņā ar inventarizācijas lietu) ēkas stūros un ik 

pa 4.6m sānu sienās ir izbūvētas ķieģeļu mūra kolonnas ar 

aptuveniem izmēriem 40x40cm, starp kolonnām izbūvēts 

ķieģeļu mūris ~12cm biezumā. Divstāvīgā ēkas daļā izbūvētas 

silikātķieģeļu mūra ārsienas ~38cm biezumā.  
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4.2 Atdalošā un tvaka izolācija 

Nav izbūvēta. 

 

4.3 Sienu būvmateriālu stiprība 

Ķieģeļu mūra kolonnas ar izmēriem ~40x40cm saglabājušās 

apmierinošā tehniskā stāvoklī ar atsevišķiem šuvju 

izskalojumiem fasādēs un lokāliem izdrupumiem. (FF attēli 

4;12).  

Ķieģeļu mūra aizmūrējums starp kolonnām daudzviet bojāts, 

novērotas plaisas, izdrupumi, apmetums daudzviet atdalījies no 

pamatnes un nodrupis. Atsevišķās vietās novērota mūra plaisu 

aizdare ar nepiemērotu materiālu – celtniecības montāžas putām. 

Ieteicama mūra pārmūrēšana.  

Atsevišķas logu un vārtu ailes aizmūrētas ar dažādu materiālu 

mūri, bez šuvju sasaistes (FF attēli 1;2;4;9;11;12). 

Ēkas divstāvīgā daļā ārsienu un iekšsienu mūris saglabājies 

salīdzinoši labā stāvoklī ar lokāliem bojājumiem fasādēs - šuvju 

izskalojums bojātā jumta seguma rezultātā (FF attēli 1;2). 

Ēkai pa visu perimetru novēroti sienu mūra bojājumi un mitruma 

izraisīti pleķi pie pamatiem (FF attēli 3;4;9;11), kas radušies 

nepietiekama virspamata augstuma rezultātā un dēļ apkārtējā 

apauguma. Apaugums pilnībā nosedz virspamatu un ļauj grunts 

mitrumam netraucēti nokļūt ķieģeļu mūrī virs horizontālās 

hidroizolācijas.  
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Jumta nokrišņi netiek savākti lietus ūdens noteksistēmā, bet 

netraucēti tek no jumta un vēja ietekmē tiek pūsti uz ārsienu 

virsmām, kas rada izskalojumus un mūra eroziju. Jāņem vērā arī 

ēkas atrašanās vietas ietekme uz konstrukcijām – sāļais jūras 

ūdens kopā ar spēcīgu vēju un jūras smiltīm rada mūra virsmu 

eroziju. 

Ēkas rietumu gala siena izbūvēta no koka karkasa un apšūta ar 

dēļiem “trīnītī”. Dēļi bez apdares un salīdzinot ar pārējām 

fasādēm, visvairāk pakļauti sāļā jūras ūdens ietekmei (FF attēli 

6;7). Analogi pārējām fasādēm, apdares dēļu lielākie bojājumi 

novēroti pie pamatiem. 

4.4 Ailu siju pārsedžu raksturojums 

Dzelzsbetona aiļu pārsedzes. Kopumā saglabājušās apmierinošā 

stāvoklī, novēroti apdares bojājumi un lokāla, virspusēja 

pārsedžu erozija. Atsevišķām ailēm izbūvētas ķīļveida mūra 

pārsedzes – novērota bojāta apdare un pārsedžu šuvju 

izdrupumi. 

 

 

25 

4.5 Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 

Nav izbūvētas 

 

4.6 Pašnesošas sienas 

Ķieģeļu mūra starpsienas ar abpusēju apmetumu un apdari. 

Apdare bojāta, lokāli izdrupumi un plaisas apmetumā. 

 

40 

4.7 Kāpnes 

Starpstāvu kāpnes telpā Nr. 1 (FF attēli 13; 20). Koka kāpnes 

ar koka margām, stipri nolietojušās.  
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4.8 Grīdas 

Dēļu seguma – nolietojušās, nav veikta periodiska uzturēšana, 

apdares atjaunošana. Daļa no iekštelpām nav apdzīvotas un 

apkurinātas, dažas telpas tiek apkurinātas neregulāri. Mainīgā 

un paaugstinātā mitruma ietekmē dēļu segums izcilājies un 

nelīdzens. Daudzās telpās atrodas gruži, dažādu materiālu 

bērumi uz grīdas.  
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 Betona – Virsma nelīdzena, izdilumi, izdrupumi un lokālas 

plaisas. Nav izveidota apdare. 

40 
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5. Pārsegumi 

5.1 Starpstāvu pārsegums 

Koka siju pārsegums, balstīts uz mūra ārsienām un iekšsienām. 

Pārsegums papildus tiek slogots ar otrā stāva starpsienām un 

apkures krāsni. Otrā stāva telpas netiek ekspluatētas un trūkst 

aiļu aizpildījums ārsienās, tādēļ nokrišņi nokļūst uz pārseguma. 

Novērota lokāla palielināta izliece. Veicama starpsiju pildījuma 

aizstāšana ar atvieglotu skaņas izolāciju un bojāto siju nomaiņa, 

pastiprināšana. Precīzs nomaināmo konstrukciju apjoms 

nosakām pēc pilnīgas pārseguma siju atsegšanas un atkārtotas 

apsekošanas. 
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5.2 Bēniņu pārsegums 

Ļoti stipri bojāts nokrišņu ietekmes rezultātā, veicama pilnīga 

pārseguma siju nomaiņa, iespēju robežās izmantojot esošās 

sijas. 
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6. Ailu aizpildījumi 

6.1 Ārdurvis 

Masīvkonstrukcijas vienvērtņu ārdurvis – nelietojušās, virsmas 

defekti, nelīdzens krāsojums, neblīvējumi starp vērtni un rāmi. 

Tualešu priekštelpas ārdurvju nolietojums 95% 
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6.2 Logi 

Koka rāmja logi – trūkst stikla rūtis, rāmji neapdarināta koka, 

nolietojušies, trupējuši, nav ekspluatējami. 

 

85 

PVC rāmju logi – apmierinošā stāvoklī, atsevišķām ailēm loga 

bloku izmērs mazāks kā ailes izmērs, nav pabeigta aiļu apdare. 

Vārti – Koka karkasa vērtnes apšūtas ar mitrumizturīgo finieri. 

Neblīvējumi konstrukcijā, koksnes bojājumi.  

25 
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7. Jumts 

7.1 Jumta nesošās konstrukcijas  

Mūrlata – Koka brusa ar šķērsgriezuma izmēriem ~15x15cm, 

balstās uz betona izlīdzinošās joslas virs ķieģeļu mūra. 

Hidroizolācija starp mūrlatu un mūri – vienkārtīgs ruberoīds. 

novēroti lokāli bojājumi, satecējumi, trupe bojātā jumta seguma 

projekciju vietās. 
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Jumta krēsls – izbūvēts divu līmeņu spāru krēsls: 

Zemākais līmenis – sastāv no spāru krēsla augšējās sijas, vertikālā 

stata un spraišļiem divos līmeņos ēkas šķērsvirzienā. Spāru krēsls 

apmierinoši uzņem esošās jumta slodzes un novirza tās uz ārsienu 

mūra un augšējā līmeņa spāru krēsla vertikālajiem statiem. 

Novērota apakšējo spraišļu (saņem slodzi no krēsla vertikālajiem 

statiem) palielināta izliece. Bojātā jumta seguma dēļ konstatēti 
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lokāli koksnes bojājumi un metāla savienojumiem virspusēja 

korozija. 

Augstākais līmenis – sastāv no spāru krēsla augšējās sijas un 

vertikāliem statiem, kas turpinās līdz 1. stāva grīdas līmenim. 

Vertikālo statu telpiskai noturībai izbūvēti vairāku līmeņu spraišļi 

ēkas garenvirzienā un šķērsvirzienā Lai samazinātu vertikālo 

statu soli izbūvēti atgāžņi ēkas garenvirzienā. No augšējā spāru 

krēsla līdz korei mainās jumta slīpums – lēzenāks kā zemākam 

līmenim. Vertikāliem statiem nav izbūvēta, vai nekvalitatīvi 

izbūvēta horizontālā hidroizolācija un pie pamatiem novēroti 

trupes bojājumi. Visiem metāla savienojumiem virspusēja 

korozija.  Lokāli koksnes bojājumi. 

 

40 

Spāres – Bojātā jumta seguma dēļ daudzviet novēroti koksnes 

bojājumi, ieteicama pilnīga spāru nomaiņa, kompleksi ar jauna 

jumta seguma izbūvi. 

 

50 

Latojums – latas ar šķērsgriezuma izmēriem 50x50mm, 

nepieciešama nomaiņa pret jaunam jumta segumam atbilstoša 

latojuma. 

 

50 

7.2 Jumta nesošo konstrukciju novērtējums kopumā 

Jumta nesošām konstrukcijām novēroti lokāli, dažādas pakāpes 

koksnes bojājumi un veicama jumta nesošo konstrukciju nomaiņa 

izlases veidā. Precīzs nomaināmo elementu apjoms nosakāms pēc 

jumta seguma demontāžas un nesošo konstrukciju pilnīgas 

atsegšanas. Visi metāla savienojumi pastiprināmi, vai nomaināmi 

pret jauniem.  

 

 

 

 

45 

7.3 Jumta segums, notekrenes.  

Jumta segums – viļņoto azbestcementa lokšņu segums, ļoti stipri 

bojāts, ilgstoši nav veikta pienācīga uzturēšana un bojāto posmu 

nomaiņa. Nepieciešama visa jumta seguma nomaiņa. 

 

70 

Lietus ūdens novadsistēma no jumta – nav izbūvēta, vēja 

ietekmē lietusūdens nokļūst uz ēkas ārsienas virsmas. Nokrišņi 

daudzviet nokļūst vēja kastē un rada spāru galu, mūrlatas 

bojājumus. 

 

- 
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8. Kopsavilkums 

10.1 Būves tehniskais nolietojums 

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju 

stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu 

būvi dabas, klimatisko  un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku nolaidības dēļ. 

Kopumā faktiskā ēkas tehniskā nolietošanās ir lielāka par normatīvo ēkas 

tehnisko nolietošanos. Ēka tiek daļēji ekspluatēta, otrā stāva telpas netiek 

ekspluatētas. Ilgstošā laika periodā nav veikta pienācīga ēkas uzturēšana, 

periodiska apdares atjaunošana un bojāto konstrukciju nomaiņa. 

10.2 Noteiktā lieluma (procentos) pamatojums 

Izdarīts salīdzinājums ar normatīvo ekspluatācijas laiku un atbilstši objekta 

būvniecības laika pielietoto materiālu kvalitātei 

10.3 Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas stāvoklī 

Apsekošanas brīdī avārijas stāvoklī ir viss ēkas jumta segums un daļa no aiļu 

aizpildījuma. Jumta segums, otrā stāva logi un ārdurvis bojāti, nokrišņi iekļūst 

ēkas iekštelpās, bojā apdari un konstrukcijas. Neveicot ēkas atjaunošanas 

darbus, paredzama konstrukciju turpmāka bojāšanās un ēkas paātrināta 

nolietošanās. 

10.4 Galveno nesošo konstrukciju stāvoklis kopumā 

Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais 

stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to 

turpmākai ekspluatācijai. 

Ēkas nesošām konstrukcijām nepieciešami remonta darbi – pastiprināšana, 

jumta konstrukciju nomaiņa izlases veidā, ārsienu mūra atsevišķu posmu 

pārmūrēšana, starpstāvu pārseguma starpsiju pildījuma nomaiņa pret jaunu 

skaņas izolāciju un siju nomaiņa izlases veidā. 

10.5 Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu 

atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām 

Ēkai paredzēts izstrādāt iekštelpu pārbūves būvprojektu ar jaunu telpu 

plānojumu. 
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Skaidrojošs apraksts  

 

                                 

Pamatojoties uz projekta ieceri - Jūrmalciema ,,Tīklu mājas’’ (būves ar kad. apz. 6478 

019 0132 001) pārbūve īpašumā ,,Piestātne’’, Jūrmalciems, Nīcas pag., Nīcas novadā ’’ 

var tikt izstrādāta būvniecības iecere un būvprojekts, jo ēkai ir veikta tehniskā un vizuālā 

apsekošana, izstrādātas arhitektūras daļas skices, kurās iekļauts ēkas principiālais plānojums 

un ēkas ārējais izskats, kā arī galvenais labiekārtojums. 

1. Novietnes raksturojums. 

1.1.Dabiskie un apbūves apstākļi.  

Būvlaukuma reljefs novietnei kopumā līdzens, tikai atsevišķās vietās iekšpagalmā 

bedrains. Gruntsūdens līmenis 0,8 m. Grunts maksimālais iespējamais sasaluma dziļums 1 m.  

Būvei paredzēts veidot slīpuma kritumu virsūdeņu novadīšanai virzienā no ēkas. 

Pieņemta smilšu grunts nestspēja zem būves pamatiem 2kg/cm
2
 Grunts maksimālais 

sasaluma dziļums -1,1 m. Vēja spiediena slodze 44 kg/m
2
 (atbilst IV zonai), vēja vidējais 

ātrums 6 m/s. Sniega segas normatīvais svars, iespējams reizi 50 gados 1,3 KN/m
2
.     

Novietnes izpēte veikta saskaņā ar LBN 005-15,, Inženierizpētes noteikumi 

būvniecībā ” prasībām. Būvlaukuma dabas apstākļu pakāpe pēc LBN 003-15 un  

LBN 005-15 ir pieskaitāma būvju 2.a (zema riska grupa) būvniecībai.  

2. Esošās būves, kad. apz. 6478 019 0132 001 novietojums. 

Projektējamā  pārbūve esošai saimniecības ēkai paredzēta ,,Piestātne’’, 

Jūrmalciems, Nīcas pag., Nīcas novadā gruntsgabalā ar kad. Nr. 6478  019 0296 un platību 

0,61 ha. Būve ir brīvstāvoša ēka. Uz apsekošanas brīdi, konstatēts, ka Z pusē pie ēkas ir 

haotisks krūmu apaugums, kas jālikvidē. Piekļuve gruntsgabalam ir nodrošināta pa esošu 

iebraucamo ceļu. 

Teritorijā atrodas arī mazēka – saimniecības ēka, kl.k.1274 ar kad. apz. 6478 019 

0132 002. 

  
2. Projektējamās ēkas ar kad. apz. 6480 003 0132 001 pārbūve 

Būvei pirmsprojekta stadijā ir veikta vizuālā (tehniskā) apsekošana, kas pievienota sējumā pie 

Vispārīgās daļas. 

Par nulles atzīmi pieņemts 1.stāva tīrās grīdas līmenis.  
Būves pamati – esoši dzelzsbetona, lentveida pamati.  

Sienas – esošas mūra sienas, R ārsiena koka. Pie pārbūves koka apšuvums trīnītī tiks 

saglabāts. 

1. un 2. stāva palīgtelpas proj. papildus nosiltināt.  

Starpsienas – esošās mūra, jaunprojektētās galvenokārt metāla karkasa riģipša starpsienas. 

Nesošās jumta koka konstruktīvās daļas apstrādāt ar LR sertificētu antiseptiķi un antipirēnu. 

Būves apdare, saskaņā ar krāsu pasi. 

Jumta konstrukcijas - koka (jumta koka konstruktīvās daļas apstrādāt ar LR sertificētu 

antiseptiķi un  antipirēnu). Jumta segums- metāla ieseguma loksnes, saskaņā ar krāsu pasi. 

Kompleksi ar jumtu uzstādāmas sniega aizturbarjeras, ūdensnotekrenes un caurules.        

Ārdurvis – PVC ar koka imitāciju, logi PVC paketstiklojuma logu bloki ,vērtnes ar K stiklu 

un vēdināšanas spraugu 8 mm , krāsa – koka imitācija, vienādā tonī ar durvīm un vārtiem, 

saskaņā ar krāsu pasi.     

Iekštelpu apdare – atbilstoši funkcionālam pielietojumam un ekspluatācijas prasībām.    

Pa visu būves ārējo perimetru izveidot  kritumu no ēkas, ūdens apvadjoslu no  bruģa. 

Notekcauruļu vietās iestrādājamas betona ūdens notekas renītes. 

Būves jaunais plānojums . 



Būvei ir vienkāršs plānojums: galvenā D ieeja caur vējtveri uz galveno saimniecības 

telpu un uzeju uz 2. stāvu. A fasādē ir ieeja uz 1. stāva telpām. No Z puses paredzēta ieeja 

apmeklētājiem maksas tualetē, iemetot monētiņu. Otrā stāvā A daļā atrodas personāla 

palīgtelpas un viena R daļā- apmeklētāju telpa ar panorāmas skatu uz jūru. Skatīt plānojumu 

būves plānu lapās.  

Visus darbu apjomus un materiālu daudzumus ietvert tāmē.    

 

3.Saskaņā ar LR VESELĪBAS INSPEKCIJAS vispārējām prasībām attiecībā uz 

apmeklētājiem un darbiniekiem, veicot pārbūvi, paredzēt šādus nosacījumus: 

1. Veicot pārbūvi, ievērot galvenās LBN 208-15 prasības, tādejādi tiks 

nodrošinātas būves ekspluatācijas drošības prasības, netiks pasliktināti higiēniskie 

apstākļi uz blakus esošiem zemes gabaliem. 

2. Būvniecības darbos paredzēti dabīgi , videi draudzīgi ,nekaitīgi, ekoloģiski materiāli , 

kas ietverti būvprojekta risinājumā, ņemot vērā MK noteikumus Nr.181,, 

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanas kārtība reglamentētajā sfērā’’  

3. Pārbūvējot ēku, paredzēts: 

a) Telpu minimālais augstums, kas nav palīgtelpas, nav zemāks par 2,5m. Grīdas 

paredzēt līdzenas, neslidenas. Sienas un griesti viegli kopjami, regulāri 

pārkrāsojami ar videi un cilvēku veselībai draudzīgām, nealerģiskām  krāsām. 

b) Tualetes telpai paredzēta priekštelpa ar izlietni. Invalīdu vajadzībām WC atbilstoši 

noteikumiem, papildus jābūt aprīkotam ar specializēto sanitārtehnisko aprīkojumu 

– podu un izlietni, ar margām un rokturiem, kur pieturēties, uzstādīšanā ievērot 

energometrijas prasības, pie izlietnes paredzēt specializēto slīpo grozāmo spoguli 

un trauksmes pogu. 

c) Jebkurā brīvā telpas vietā metāla aizslēdzamā skapī ir iespējams, pēc Pasūtītāja 

ieskatiem, glabāt telpu uzkopšanas inventāru  un līdzekļus, kā arī uzstādīt 

atkritumu savākšanas traukus. 

4. Ventilācijas projektējama atbilstoši pastāvošajām normām un ekspluatācijas prasībām, 

izstrādājot AVK sadaļu. 

5. Telpu apgaismojums risināms EL sadaļā. Dabiskais apgaismojums saskaņā ar 

prasībām.  

6. Nodrošināma obligāta dzeramā ūdens nekaitīguma normatīvā kvalitāte, ūdensvada un 

kanalizācijas ,izbūvei izmantojot atbilstošus materiālus un risinājumus pamatojoties 

uz LBN 222-15 ,, Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves’’, LBN 221-15 ,, Ēku iekšējais 

ūdensvads un kanalizācija’’, ,,Kanalizācijas ārējie tīkli un būves’’. 

7. ŪKT un ŪK, AVK risināmas, izstrādājot šo būvprojekta sadaļu. EL pēc TN.  

8. Darbiniekiem darba vietās  esošajā būvē  nodrošināti uzturēšanās higiēniskie apstākļi 

un būvprojekta risinājumi saskaņā ar veselības aizsardzības prasībām. 

9. Saskaņā ar uzmērījuma datiem, zemes līmenis vidēji ir līdz -0,10 salīdzinājumā ar I 

stāva grīdas līmeni + 0.00, kas ļauj izveidot ap ēku  slīpuma kritumu proj. gājēju 

celiņu robežās, izmantojot celiņam domāto bruģi, ne stāvāku par L=1:20, maksimālas 

pieejamības nodrošināšanai. 

10. Nodrošināma lietusūdens novadīšana, ar kritumu virzienā no ēkas . Teritorija pēc 

būvniecības sakārtojama, apzaļumojama saskaņā ar būvprojekta labiekārtošanas 

risinājumu.  

11. Gājēju celiņus ieteicams veidot ap 2m platumā.  

12. Teritorijai paredzēt apgaismojums ar gaismas sensoru pie abām ieejām. Ieteicams 

elektriskais siltā gaisa priekškars pie ieejām, kā arī vieta atkritumu konteineram un 

atkritumu urnu uzstādīšana. 



13. Publisko pasākumu rīkošana un apmeklētāju pieņemšana paredzēta pamatā pirmā 

stāvā uz jūras vai citu tradīciju svētkiem dažas reizes gadā. Pasūtītāja prognozējamais 

apmeklētāju skaits ikdienā līdz 30 cilvēku. (Ir iespējams uzstādīt pieejamībai uz II 

stāvu specializēto iekārtu - LR sertificētu diagonālo pacēlāju cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām, piem. VIMEC vai līdzvērtīgu, kas uzstādāms  saskaņā ar ražotāju 

uzstādīšanas tehnoloģiju vai paceļamo platformu)  

14. Visās vietās, kur mainās augstuma līmenis, kā arī kāpņu telpā katra kāpņu laida 

pirmais un pēdējais pakāpiens, jābūt apzīmēts ar kontrastainu  līniju, kas brīdina par 

līmeņa maiņu.  

15.  Slēdžu, zvanu pogu un rokturu ērtai aizsniegšanai jābūt 90 cm augstumā no grīdas 

līmeņa.   

16. Visā ēkā izlīdzināt grīdas līmeņus stāva robežās- izveidot horizontālu grīdu un salāgot 

blakusesošo telpu augstumus  bez sliekšņa. Tiltiņš- gaitenis proj. ar platumu (ne 

šaurāku par 1,2m) ap 1,5m, precizējams, izejot no situācijas un izbūves iespējām, 

veicot precīzus uzmērījumus. 

 

4.Proj. tehniskie rādītāji pārbūvējamai ēkai ar kad. apz. 6478 019 0132 001: 

būves grupa: 2. Grupa; 

pēc būvju klasifikācijas galvenais lietošanas veids: 1274; 

būves tips: 127401; 

apbūves laukums proj.134,3 m
2  

būvtilpums nemainās 2467 m
3 

kopplatība proj. 452,9 m
2
  

ugunsnoturība U2b. 
 

5. Labiekārtojums.    

       Teritorija pēc  būvdarbiem  sakārtojama ap ēku, saglabājot galvenos esošos reljefa 

slīpumus virsūdeņu notecei un ievērojot lietus ūdeņu kritumu no ēkas.  

       Teritorija sakārtojama, ievērojot šādas prasības: novācami visi teritorijā atrodošie 

būvgruži, atjaunojams pēc nepieciešamības apzaļumojums, nodrošināma pieejamība pa 

iebraucamu grants ceļu, nodrošinot arī ugunsdzēsības transporta piekļuvi teritorijā. Teritorijā 

paredzēt vietu atkritumu konteineram. Pie ieejām uzstādāmas atkritumu urnas, ja 

nepieciešams arī  kādu atpūtas soliņu, velo novietni- par daudzumu un apjomiem, vienojoties 

ar pasūtītāju, iekļaut tāmē. Labiekārtojuma apjomus var precizēt tāmē. Labiekārtojuma 

segumus ap ēku skatīt ĢP-1 lapā. 

  
6.Inženiertīklu komunikācijas. 

Nepieciešamos inženiertīklu risinājumus EL, AVK, ŪK izstrādāt būvprojekta 

inženierrisinājumu daļā, pēc TN.  

Pasūtītāja sniegtā informācija par inženiertīkliem: 

Kanalizācija – lokāla; 

Ūdens – ir spice ēkas ziemeļaustrumu galā – zvejnieku zālē (nepieciešams sūknis); 

Elektrība – 3 fāzes ; 

Apkure – I stāva lielā telpa – netiek apsildīta, esošās palīgtelpās ir krāsns apkure, 2.stāvā var 

paredzēt kamīnu. Jaunizbūvētai telpai, izskatāma iecere, ar piespiedu ventilāciju apsildīt, kad 

kurina krāsnis, papildus nodrošinot alternatīvu apkuri (el., infrasark., vai citu); 
 

Elektrība.   

           Elektrības pieslēgums, saskaņā ar elektrotehniskajiem noteikumiem no esošiem 

ārējiem tīkliem, risinājumi iestrādājami EL sadaļā. Iekšējā elektroinstalācija izpildāma no 

kabeļiem NYM-J ar vara dzīslām. Kabeļi iestrādājami un iemontējami zem  



Ugunsdzēsības signalizāciju, ja pasūtītājs vēlas, var apvienot ar apsardzes signalizāciju un 

videonovērošanu. AUS u.c. inženiertīklu risinājumus dot inženierrisinājumu sadaļās, 

izstrādājot būvprojektu.  

Rakšanas un montāžu darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar to organizāciju atļauju, 

kuru uzraudzībā tās atrodas. Būvdarbus veikt saskaņā ar gaisvadu un pazemes komunikāciju 

aizsardzības u.c. saistošiem noteikumiem. 

 

7. Ugunsdrošības un zibensaizsardzības pasākumu pārskats. 

Prognozējamais apmeklētāju skaits ikdienā līdz 30 cilvēku. Apskatāmās telpas paredzētas  I 

stāvā, II stāvā  palīgtelpas- personāla telpas. Iespējams izmantot arī panorāmas skata 

palīgtelpu. 

Divu stāvu ēkas būvapjoms ir mazāks par 2500 m³. 

Ārējo ugunsgrēku paredzēts dzēst ar ugunsdzēsības tehniku ūdeni ņemot no ugunsdzēšanas 

ūdens ņemšanas vietas, kas atrodas ne tālāk par 1000 m. 

Jumta konstruktīvās, koka daļas, apšuvumu antiseptizēt un apstrādāt ar antipirēnu  sertificētu 

LR. 

,,Ugundrošības noteikumi’’ būvju ekspluatācijai paredz, ka ar ugunsdzēsības   aparātiem  un 

inventāru nepieciešams apgādāt ēkas, paredzot 6kg(l)   ugunsdzēsības aparātu uz katriem 200 

m
2
.  

Ugunsdzēsības aparātus un inventāru uzstāda redzamās, viegli pieejamās vietās un apzīmē 

atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Aparātus uzstāda ne augstāk kā 1,5m no grīdas līdz 

aparāta rokturiem.  

Saskaņā ar 2016.g.19.04 MK Nr.238 ,,Ugunsrošības noteikumu’’ punktiem 272.-275. 

ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi, remontu un uzpildi veic atbilstoši ražotāja prasībām. 

Ja ugunsdzēsības aparātam nav konstatēti bojājumi, ugunsdzēsības aparāta   tehnisko apkopi 

veic pēc ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām. Ja ražotājs nav 

noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparāta tehnisko 

apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados. Ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi veic 

ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietā. 

Ugunsgrēka automātiskās signalizācija, pēc pasūtītāja ieskatiem, atbilstoši LBN 201-15 

"Būvju ugunsdrošība", LVS CEN/TS 54-14 un Latvijas Republikas MK noteikumu NR. 82 

normām un prasībām, uzstāda sertificēti izpildītāji. Signalizāciju var apvienot ar drošības 

signalizāciju. 

Zibensaizsardzības sistēmu paredz, lai novērstu zibens iedarbības radītu elektrisko un 

elektronisko iekārtu pārspriegumu, kā arī tā radītos riskus būves daļām un cilvēku dzīvībai. 

Zibensaizsardzības sistēmu ierīko nodrošinot šajā būvnormatīvā noteikto būves 

zibensaizsardzības līmeni, vai atbilstoši piemērojamiem standartiem. 

      

8. Pasākumi un vispārīgie norādījumi būvdarbu organizācijā un vides aizsardzībā. 

  Visi būvdarbi izpildāmi ievērojot CN un NII –4.80* un atbilstošu instrukciju prasības, 

kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības un instrukciju prasības. 
Sevišķa uzmanība pievēršama darbiem, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un 

veselībai: 

- būvkonstrukciju, būvelementu montāžai un demontāžai, sevišķi izmantojot pacelšanas 

mehānismus vai ierīces, kā arī darbam augstumā; 

- būvbedres un tranšeju sienas nostiprināmas pret nogruvumiem; 

 





J ilrmalciema,, T-tkl u miij as "
(bAves ur kad. apz 6478 019 0132 001) pilrbtive Tpaiumd ,,Piestdtne",

Jfrrmolciemii, Ntcas pog., N1cas novsdt
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