
SIA “MAAJA skan” Rreģ. Nr. LV 45403047201 
Līgo  iela 5, Lubāna, LV-4830  

Tālr.:29117661 
e – mail: vita.skapare@gmail.com 

 

Rīga 2018 

Pasūtījuma Nr.:    2.3.35/2018/18 
Pasūtītājs :    Nīcas novada dome  
Reģistrācijas Nr. :   90000031531 
Juridiskā adrese:   Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas novads, LV-3473 
 

Objekts:  Teritorijas labiekārtojums Bernātu dabas parkā, īpašumā “Jūrkāpas”  
Būve: Teritorijas labiekārtojums 
Adrese:  “Jūrkāpas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads 
Kadastra Nr.:   64780080368 
 

Būves grupa:   II 
 

Būves veids:   Jaunbūve 
Daļas nosaukums:  Arhitektūras daļa 
Marka:    GP, TS 
Sējuma Nr.:   1 
Stadija:    MBP 
 

BŪVPROJEKTS MINIMĀLAJĀ SASTĀVĀ 
 

ĢENPLĀNA SADAĻA. TERITORIJAS SADAĻA. IEKĀRTU,  
KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS 

 

 
 
 
 
22.03.2018 
 
Būvprojekta vadītājs:        Vita Škapare 
          sert.nr.10-1256 
               (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 
 
Būvprojekta GP daļas vadītājs:          Indra Ozoliņa 
          LAABsert.nr.061-2017 
               (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 
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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 
Pasūtījuma Nr.  2.3.35/2018/18 
Būvobjekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums Bernātu dabas parkā, īpašumā “Jūrkāpas”  
Būvobjekta adrese: “Jūrkāpas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads 
Stadija: Būvprojekts minimālajā sastāvā 
 
 
 

Sējuma 
Nr. 

Sējuma 
lapu marka Sējuma nosaukums pēc satura 

Projekta sadaļas 
izstrādātājs Piezīmes 

1. 

Arhitektūras daļa 

SIA „MAAJA skan” 

Būvvaldē u.c. 
institūcijās 
skaņojamā 

daļa 

GP.TS Ģenplāna un teritorijas sadaļa 

IS 
Iekārtu, konstrukciju un materiālu 
kopsavilkums 
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Sējuma saturs 1. SĒJUMS GP TS IS  
 
 

Pasūtījuma Nr.  2.3.35/2018/18  
Būvobjekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums Bernātu dabas parkā, īpašumā “Jūrkāpas”   
Būvobjekta adrese: “Jūrkāpas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads  
Stadija: Būvprojekts minimālajā sastāvā  

 

Nosaukums Marka 
Lapas 

caurejošais 
Nr. 

Titullapa 1 
Būvprojekta sastāvs 2 
Sējuma saturs 3 
Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti / Zemes robežu plāns 4-7 
Projektēšanas uzdevums 8-9 
Arhitektūras daļa / Ģenplāna un teritorijas sadaļa 
Sadaļas titullapa 10 
Skaidrojošais apraksts 11-12 
Būvprojekta rasējumi 
Vispārīgie rādītāji                                                                                                              GP-01 13 
Ģenerālplāns                                                                                                                    GP-02 14 
Labiekārtojuma plāns. Fragments-1                                                                                 TS-01 15 
Labiekārtojuma plāns. Fragments-2                                                                                 TS-02 16 
Labiekārtojuma elementi. Nr.1.1 Gājēju laipa, platums 1200mm;  
Nr.1.2 Gājēju laipa, platums 1800mm                                                                              TS-03 17 

Labiekārtojuma elementi. Nr.2 Skatu platforma                                                               TS-04 18 
Labiekārtojuma elementi. Nr.3 Nojume ar malkas novietni                                              TS-05 19 
Labiekārtojuma elementi. Nr.4 Galds ar soliem                                                               TS-06 20 
Labiekārtojuma elementi. Nr.5 Sols ar atzveltni                                                               TS-07 21 
Labiekārtojuma elementi. Nr.6 Sols ar betona pamatu                                                    TS-08 22 
Labiekārtojuma elementi. Nr.7 Ugunskura vieta                                                              TS-09 23 
Labiekārtojuma elementi. Nr.8 Atkritumu urna                                                                 TS-10 24 
Labiekārtojuma elementi. Nr.9 Velostatīvs                                                                       TS-11 25 
Labiekārtojuma elementi. Nr.10 Norobežojoša barjera                                                    TS-12 26 
Labiekārtojuma elementi. Nr.11 Informatīvas virziena norādes zīmes                             TS-13 27 
Arhitektūras daļa / Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums 
Sadaļas titullapa 28 
Būvdarbu apjomu saraksts 29 
Pielikumi 
Sadaļas titullapa 30 
SIA „MAAJA skan” komercpinvara 31 
Vitas Škapares sertifikāts Nr. 10-1256 32 
Indras Ozoliņas sertifikāts Nr. 061-2017 33 
Indras Ozoliņas diploms 34 
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Pasūtījuma Nr.  2.3.35/2018/18  
Būvobjekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums Bernātu dabas parkā, īpašumā “Jūrkāpas”   
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Arhitektūras daļa (GP. TS) 
Ģenplāna sadaļa. Teritorijas sadaļa. 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
Pasūtījuma Nr.  2.3.35/2018/18 
Būvobjekta nosaukums: Teritorijas labiekārtojums Bernātu dabas parkā, īpašumā “Jūrkāpas”  
Būvobjekta adrese: “Jūrkāpas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads 
Stadija: Būvprojekts minimālajā sastāvā 
 
 

Ievads 
Saskaņā ar Līgumu un Pasūtītāja sastādītu Projektēšanas uzdevumu un atbilstoši Latvijas Republikas Būvniecības 

likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir izstrādāta būvniecības ieceres 

dokumentācija. 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 kopējās teritorijas vērtības pieaugumu, nodrošinātu saudzīgu dabas resursu publiskumu, 

kā arī izveidotu mūsdienīgu un universāliem dizaina principiem atbilstošu pieeju pie jūras. 

Esošā situācija 
Projektējamā teritorija atrodas Nīcas novada Bernātos, krasta kāpu zonā. Teritorijā atrodas publiskas nozīmes auto 

stāvlaukums ar esošiem labiekārtojuma elementiem. Saskaņā ar teritorijas plānojumu zemesgabala ar 

Kad.Nr.64780080368 lietošanas mērķis ir dabas un apstādījumu teritorija (tūrisma un atpūtas zona). 

Esošā situācijas fotofiksācijas 
 

 

 

 

Projekta priekšlikums 

Priekšlikumā izstrādāts teritorijas labiekārtojums Nīcas pagasta “Jūrkāpās” (Kad.Nr.64780080368). 

Teritorijas ģenerālā plāna un labiekārtojuma risinājums 

Projektēšana veikta ~1000m² platībā, paredzot labiekārtojuma elementus – universāla dizaina principiem atbilstošu, 

apmeklētāju plūsmu virzošu infrastruktūru– gājēju laipu  ar kāpnēm (~125m, platums 1.2m) un gājēju laipu ar pandusiem 

(~420m, platums 1.8m), skatu platformu (laukums ~125m², augstums virs zemes +0.75m), mazās arhitektūras formas 
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(7soli, 2 galdi, 1 nojume ar malkas novietni, 3 atkritumu urnas, 10 velostatīvi, 3 informatīvas virziena norādes zīmes, 39 

norobežojošās barjeras stāvlaukumā). 

Vides pieejamība 

Risināta visai labiekārtojuma teritorijai, lai nodrošinātu vides pieejamības prasības. Pandusi (pēc iespējas ievērojot 

proporciju 1:20) ar starplaukumiem, kā arī laipa ar margu no vienas un dēļu apmali no otras puses. 

 

Darba organizācijas apraksts  

Darbu organizācija tiek veikta pamatojoties uz šādiem normatīvajiem dokumentiem: Vispārīgie būvnoteikumi (MK 

noteikumi Nr. 112, 01.04.1997.), Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus (MK noteikumi Nr. 92, 25.02.2003.). 

Darbā tiek algoti prasībām atbilstošas kategorijas darbinieki. Darbus objektā uzrauga un kontrolē sertificēts darba 

vadītājs. 

Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrošības pasākumi. 

Pēc būvatļaujas saņemšanas tiek norīkots, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, atbildīgais būvdarbu vadītājs par 

darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Atbildīgajai personai ir veikta atbilstoša 

apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību licencētā mācību iestādē, un ir 

apliecinoši dokumenti/apliecības (Latvijas Republikas Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.323 “Noteikumi par 

apmācību darba aizsardzības jautājumos”). 

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba aizsardzības 

instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības instrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam 

iekārtotā žurnālā to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. 

Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves un tualetes, ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.125 “Darba 

aizsardzības prasības darba vietās” prasības.  

Vides aizsardzība. 

Materiāli tiek uzglabāti speciāli šim nolūkam iekārtotās vietās. Atkritumi tiek savākti, uzglabāti speciālos konteineros un 

regulāri izvesti. 

Esošo stādījumu aizsardzība. 

Objekta teritorijā esošo koku stumbri tiek apšūti ar dēļiem 2,5 m augstumā, lai pasargātu tos no būvniecības laikā 

iespējamiem mehāniskiem bojājumiem. Kā arī jāveic sakņu sistēmas aizsardzība būvtehnikas darbības zonā.  

Būvniecības darbi. 

Būvniecības  darbi vērtējami kā vienkārši atbilstoši paredzētam būvniecības veidam – labiekārtojums.  

Būvniecības darbos paredzēts izmantot būvgružu konteineru un mazās mehanizācijas darbarīkus.  

 

 

 

 

 

Būvprojekta ģenerālplāna daļas vadītāja: I.Ozoliņa 
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Arhitektūras daļa (IS) 
Iekārtu, konstrukciju un materiālu 

kopsavilkums. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objekta nosaukums:

Būves nosaukums:

Objekta adrese:

Pasūtījuma Nr.:

1 2 3 4 5

Segumu izbūves darbi (TS sadaļa)

GĀJĒJU LAIPA platums 1200mm  

1 31-00000 Nr. 1.1 Koka dēļu laipas ar pakāpieniem izbūve (platums 1200mm) m² 125,00

GĀJĒJU LAIPA platums 1800mm     

2 31-00000 Nr.1.2 Koka dēļu laipas ar pandusiem izbūve (platums 1800mm) m² 420,00

SKATU PLATFORMA   

3 31-00000
Nr.2 Koka dēļu seguma skatu platforma ar pandusu uzejām. Margas 
un zvilnis - marga.

m² 125,00

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU IZBŪVE (TS sadaļa)

4 31-00000 Nr.3 Nojume ar malkas novietni                                                              gb 1

5 31-00000 Nr.4 Galds ar soliem                                                                                      gb 2

6 31-00000 Nr.5 Sols ar atzveltni                                                               gb 2

7 31-00000 Nr.6 Sols ar betona pamatu                                                                gb 1

8 31-00000 Nr.7 Ugunskura vieta                                                              gb 2

9 31-00000 Nr.8 Atkritumu urna                                                                 gb 3

10 31-00000 Nr.9 Velostatīvs                                                                       gb 10

11 31-00000 Nr.10 Norobežojoša barjera                                                    gb 39

12 31-00000 Nr.11 Informatīvas virziena norādes zīmes                                                                          gb 3

“Jūrkāpas”, Nīcas pagasts, Nīcas novads
2.3.35/2018/18

BŪVDARBU APJOMI

Teritorijas labiekārtošana
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Nr. p.k. Kods Būvdarbu nosaukums Mērvienība Daudzums

Teritorijas labiekārtojums Bernātu dabas parkā, īpašumā “Jūrkāpas” 
Teritorijas labiekārtojums
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Pielikumi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












