








































Pagalma labiekārtojuma  atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī 

 

 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 

 Pagalma labiekārtojuma  atjaunošana dzīvojamai mājai Vienības ielā 4, Daugavpilī 
būvniecības projekts izstrādāta, pamatojoties uz  SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās 

saimniecības uzņēmums”  izsniegto projektēšanas uzdevumu un ņemot vērā projektējamās 
teritorijas novietnes īpatnības.  

 Būvprojekts izstrādāta, ievērojot šādus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus: 
Būvniecības likumu, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, 
Nr.529 „Ēku būvnoteikumu”, Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, “Daugavpils pilsētas 
teritorijas plānojums III sējums teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Daugavpils 
2006”, Ministru kabineta noteikumi Nr.1620 “Noteikumi par būvju klasifikāciju”,  
izmantošanas un apbūves noteikumi”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, 
tehniskos normatīvus un standartus. 

Projekta mērķis – izstrādāt:  

• Automašīnu stāvvietas: no pagalmu mājas malas  fasāžu - platumam 2.5m;  no pretējas 
malas - platumam 5m un braukšana - platumam 6m; aprīkot ar 4 gab. ielu 
apgaismojuma lukturiem un ar ceļu zīmēm- NR.532,NR. 842;  ar betona bruģakmeņu 
segumu. 

• Braukšanas ceļš- platumam 3.5m un ar pagrieziena rādiusiem 5 m. 

• Bērnu rotaļu laukums- aprīkot ar vienām šūpolēm un vieniem karuseļiem, divi soli ar 
urnām; ap laukumu iestādīt dzīvžogojumu – fizokarpus. 

 
• Atpūtas laukums-  platumam 5m un ar segumu no šķembām. 

 
• Laukums- aprīkot ar 2 gab. ielu apgaismojuma lukturiem;  ar betona bruģakmeņu 

segumu. 
 

Būvprojekta izstrāde sastāv no viena etapa:  
 
1. Būvprojekta  izstrāde atbilstoši projektēšanas uzdevumam  un būvatļaujā 

iekļautajiem projektēšanas nosacījumiem 
 
 Sagatavotā būvniecības dokumentācija un šis skaidrojošais apraksts paskaidro 
būvprojektu sastāvā.  

 

Novietne.  

 Atbilstoši Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumam, Zemesgabali  Daugavpilī, 
Vienība ielā 4, kadastu Nr.0500 001 7302, Nr.0500 001 7303, Nr.0500 001 7307 un Nr.0500 
001 7313 atrodas daudzstāvu dzīvojāmās apbūves teritorijā. Zemesgabali ar kadastru Nr.0500 
001 7302, Nr.0500 001 7303 un Nr.0500 001 7307 robežo ar pilsētu ielu – Vienību ielu. 
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Zemesgabali ar kadastru Nr.0500 001 7303 un Nr.0500 001 7313 robežo ar pilsētu ielu – Raiņu 
ielu. 

  Pašlaik teritorijā – ir trīsstāvu dzīvojamā māja, nav labiekārtots pagalms, braukšanas 
ceļš un mazs laukums.  

 Ģenerālplāna risinājumi.  

 Plānoto iecerēts veidot  teritorijā:  

• Automašīnu stāvvietas: no pagalmu mājas malas  fasāžu - platumam 2.5m;  no pretējas 
malas - platumam 5m un braukšana - platumam 6m; aprīkot ar 4 gab. ielu 
apgaismojuma lukturiem un ar ceļu zīmēm- NR.532,NR. 842;  ar betona bruģakmeņu 
segumu;  platība 130m2 un 7 vietas. 

• Braukšanas ceļš- platumam 3.5m un ar pagrieziena rādiusiem 5 m; ar asfaltbetona 
segumu un  platībam 237m2. 

• Bērnu rotaļu laukums- aprīkot ar vienām šūpolēm un vieniem karuseļiem, divi soli ar 
urnām; platībam 130m2;  ap laukumu iestādīt dzīvžogojumu – fizokarpus. Priekš  
vingrošanas rīki- izveidots ipašs smilšu segums. Celiņi veidot no dekorativo škeltu 
akmeņu apmalēm un ar segumu no šķembām.  

 
• Atpūtas laukums-  platumam 5m un ar segumu no šķembām; platībam 67,7m2. 

 
• Laukums- aprīkot ar 2 gab. ielu apgaismojuma lukturiem;  ar betona bruģakmeņu 

segumu; platībam 57,7m2. 
 
 Pārējā atjaunošanas teritorijā- apzaļumošana. 
 
 TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI: 

1.    ATJAUNOŠANAS  LAUKUMS   917.4m² 
2.    PLĀNOTAIS BŪVES LIETOŠANAS VEIDS  2112 
3.    ZEMESGABALA KADASTRA NR.   0500 001 7302  

      0500 001 7303  
      0500 001 7313  
      0500 001 7307  

4.    KOPĒJĀ ZEMES PLATĪBA    1721.0m² 
5.    APBŪVES BLĪVUMS     37.1% 
6.    BRĪVĀ TERITORIJA     32.0% 
 

 
  

 

Sastādīja arhitekts         A. Melderis  
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