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Paskaidrojuma raksts. 

 

1. Ievads.  

Būvprojekta pasūtītājs ir Aglonas pagasta padome. 

Satiksmes drošības uzlabojumu tehniskais projekts Aglonas pagasta Jaunaglonas 

ciemā ir izstrādāts saskaņā ar Aglonas pagasta domes izsniegto projektēšanas 

uzdevumu. 

Projekta mērķis ir uzlabot satiksmes drošību Jaunaglonā, atjaunojot asfalta segumu 

Dzirnavu ielā, renovēt sabiedriskā autotransporta apstāšanās laukumu Rušonas ielā, 

uzstādīt autobusu pieturas paviljonu, izbūvēt ietvi gar Rušonas ielu, rekonstruēt gājēju 

un velosipēdistu celiņu Upes ielā, rekonstruēt apgaismojumu tīklu – uzstādīt laternu 

stabus Rušonas, Dzirnavu, Ezerkalna, Upes ielās un ierīkot gājēju pāreju Rušonas ielā 

pie autobusu pieturas. 

 

2. Izejas dati. 

2.1 Teritorijas inženiertopogrāfiskā situācija. 

Inženiertopogrāfisko uzmērījumu ar pazemes inženierkomunikācijām veica SIA 

‘GEO’’ , tel. 7381642 

 

2.3 Projektēšanas izejmateriāli un saskaņošana. 

Projektēšanas gaitā ir ņemts vērā SIA ‘’VA projekts’’ izstrādātais skiču projekts. 

Projekta izstrādāšanai ir saņemti sekojoši tehniskie noteikumi: 

� Aglonas pagasta būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 18 

� Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvaldes tehniskie 

noteikumi Nr. 2.5-6/507 

� VAS Latvijas Valsts Ceļi tehniskie noteikumi nr. 4.6.4./10 

� A/S ‘’Sadales tīkls’’ tehniskie noteikumi nr. 100598098 

� SIA ‘’Citrus Solutions’’ tehniskie noteikumi nr. CS.9-5/1-07 

 

3. Galvenie projekta risinājumi. 

3.1 Transporta shēma un satiksmes organizācija. 

Rušonas, Dzirnavu un Upes ielas ir esošas Jaunaglonas ciema ielas ar divvirzienu 

satiksmi. Mūsu projekta ietvaros vairākumā no gadījumiem tiks saglabāta esošā 

satiksmes organizācijas koncepcija un pamatā uzlabota gājēju kustības drošība visos 

rekonstruējamo un no jauna būvējamo posmu garumos. 
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Viss jaunbūvējamās Rušonas ielas ietves posms ir paredzēts 2,25 m plats. No 

krustojuma ar Ezerkalna ielu līdz gājēju pārejai pie sabiedriskā transporta pieturas, 

ietve paredzēta Rušonas ielas labajā pusē, tālāk tā turpinās pa ielas kreiso pusi no 

gājēju pārejas līdz Rušonas ielai 11. Projektā ir paredzēts no jauna izbūvēt ietvju 

segumu un sabiedriskā transporta pieturu, kā arī daļēji rekonstruēt brauktuvi. 

Dzirnavu ielai paredzēta pilnīga brauktuves seguma maiņa posmā no Rušonas ielas 

līdz Upes ielai. Dzirnavu ielā tiks saglabāta esošā platumā. 

Upes ielu paredzēts pārveidot par gājēju un velosipēdistu celiņu ar kopējo platumu 

visā posmā 3,70m. 

Projektā ir paredzēts uzklāt horizontālo marķējumu, saglabāt esošās ceļa zīmes un 

uzstādīt arī jaunas. Krustojumos ir jāizbūvē ietvju ratiņu nobrauktuves. Projektā ir 

paredzēts cirst arī dažus kokus. 

 
3.2 Horizontālais un vertikālais plānojums 

Trases plāna risinājumi tika projektēti atbilstoši LVS 190-1 “Ceļa trase” prasības.  

Rušonas, Dzirnavu un Upes ielu minimālais garenkritums g=0.5%, brauktuvju 

šķerskritums 2.5%. Bruģakmens ietvju un veloceļa šķērskritums ir 3%, ja nav norādīts 

citādāk.  

 

3.3 Lietus ūdens novade 

Visā Jaunaglonas ciema ielu rekonstrukcijas un renovācijas posmā paredzēta atklātā 

lietus ūdens novade.  

 

3.4 Vides aizsardzības pasākumi un apkārtējās teritorijas labiekārtošana 

Būvdarbu laikā ir paredzēts koku aizsardzības zonas atzīmēšana un norobežošana 

dabā, kur būs aizliegts veikt jebkādus būvdarbus, izvietot būvtehniku vai 

būvmateriālus, kas var negatīvi ietekmēt koku augšanu. Projekta ietvaros ir paredzēta 

Rušonas, Dzirnavu un Upes ielas zaļās zonas atjaunošana un sakopšana.  
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3.5 Projektētās segas konstrukcijas 

 

1. Segas konstrukcijas tips Rušonas ielas ietvei. 

Seguma dilumkārta 6,0 cm betona bruģis 

Seguma kārta 3,0 cm atsiju-smilts maisījums attiecībā 1:1 

Segas pamata kārta 15,0 cm šķembu maisījums fr. 0-56 

Drenējošas smilts slānis 30,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

esošā grunts esošā grunts 

 

2. Segas konstrukcijas tips Rušonas ielas brauktuvei. 

Seguma dilumkārta 6,0 cm asfaltbetons AC-16 

Segas pamata kārta 30,0 cm šķembu maisījums fr. 0-56 

Drenējošas smilts slānis 50,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

esošā grunts esošā grunts 

 

3. Segas konstrukcijas tips Dzirnavu ielas brauktuvei. 

Seguma dilumkārta 6,0 cm asfaltbetons AC-16 

Segas pamata kārta 30,0 cm šķembu maisījums fr. 0-56 

Drenējošas smilts slānis 50,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

esošā grunts esošā grunts 

 

4. Segas konstrukcijas tips Upes ielas veloceļam.  

Seguma dilumkārta 6,0 cm betona bruģis 

Seguma kārta 3,0 cm atsiju-smilts maisījums attiecībā 1:1 

Segas pamata kārta 15,0 cm šķembu maisījums fr. 0-56 

Drenējošas smilts slānis 30,0 cm vidēji rupja smilts Kfiltr>1 

esošā grunts esošā grunts 
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4. Būvdarbu secība un organizācija. 

Satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK 

noteikumiem Nr.421 ‘’Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem’’, to 

saskaņojot ar pasūtītāju.  

 

 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz 

vietas dabā precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un ieguldīšanas dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo, pārbūvējamo un no jauna izbūvējamo inženiertīklu 

aizsardzību. Kabeļu aizsardzības zonā rakšanas darbus izpildīt bez mehānismiem. 

 

 
 

Projektētāja apliecinājums 
 
 

 
Šī būvprojekta ceļu daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī 
citu normatīvo aktu prasībām. 
 
Projektētājs:                                      Guntars Rozenbergs 
                                                        (vārds un uzvārds) 
                                                               20-5118 
                                                           (sertifikāta Nr.) 
 
Jūnijs 2009 
                   (datums)                              (paraksts) 
 

 


