
ieguldes dziļumu 1.0m no projektētās virsmas , d110 750 N ar smilts pabērumu 
un apbērumu h=20cm, brīdinājuma lentas atjaunošana "Uzmanību kabelis"

Kabeļa iečaulošana dalītā aizsargcaurulē, nodrošinot kabeļa ar aizsargcauruli 

Horizontālais apzīmējums, no termoplastiska  vai auksti plastiska materiāla
Projektētā brauktuves betona apmale 100.30.15 uz betona C30/37 pamata
Projektētā brauktuves betona apmale 100.30/22.15 uz betona C30/37 pamata
Projektētā brauktuves betona apmale 100.22.15 uz betona C30/37 pamata
Projektētā ietves betona apmale 100.20.08 uz betona C30/37 pamata
Esošo elektroapgādes objektu aizsargjoslas

Ceļa ass līnija
Pikets1+99

1 Griezuma vieta

Krūmu zāģēšana

Ielu nosaukumu norāde

Esošā ceļa zīme, ceļa zīmes stabs

Projektētā ceļa zīme, ceļa zīmes stabs

Koku zāģēšana, celmu raušana

Salaiduma vietas sakārtošana ar asfaltbetona segumu b=0.5m, pielietojot

Salaiduma vietas sakārtošana ar minerālmateriālu maisījuma segumu b=1.0m,
A/b AC 16surf, h=6cm, 70/100

pielietojot minerālmateriālu maisījumu 0/32s, h=20cm, NIII
Projektētā nogāze
Ūdens tecēšanas virziens

Demontējamā konstrukcija

Būvdarbu robeža

Pieņemtie apzīmējumi

Esošais ūdensvads

Esošā sadzīves kanalizācija

Esošā siltumtrase
Esošais pazemes apgaismojuma kabelis
Esošā pazemes zemsprieguma elektrolīnija
Esošais virszemes sakaru kabelis

Esošais pazemes sakaru kabelis
Esošā sakaru kanalizācija
Esošais gāzes vads

Kadastra līnija
Ielu sarkanā līnija

Esošais pazemes vidēja sprieguma elektrokabelis

Esošā lietus kanalizācija

Esošais pazemes optiskais sakaru kabelis

Sagalabājamie koki

Nocērtamie koki

Projektētie koki, krūmi

4. tips
apzaļumotās platības

1. tips
proj. asfaltbetona 
segums
(brauktuvei)
2. tips
proj. betona 
bruģakmens segums 
(ietvei)
3. tips
proj. betona 
bruģakmens segums 
(ietvei)

PIEZĪMES
1. Projekts izstrādāts saskaņā ar projektēšanas uzdevumu, izejas 
materiāliem projektēšanai un atbilst pastāvošajiem LBN;
2. Augstumu atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), 
koordinātas LKS 92 koordinātu sistēmā;
3.Rakšanas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, 
kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas;
4. Segumu un zālāju atjaunošana pēc komunikāciju izbūves ārpus objekta 
labiekārtošanas robežām izpildāma esošajās augstumu atzīmēs;
5. Pēc inženiertīklu izbūves ārpus būvprojekta teritorijas paredzēts atjaunot 
esošos segumus; 
6. Esošie ceļi izbūves teritorijā tiek nojaukti, veicot jauno ceļu klātnes izbūvi.
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāparedz esošo stādijumu un labiekārtojuma 
atjaunošana un sakārtošana.
8. Pirms zemes darbiem veikt kontrolmērījumus dabā;
9. Materiāla daudzumu precizēt būvniecības laikā;
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Būvprojekta izstrādātājs:

Pasūtījuma Nr.

Rasējuma marka un Nr.

Arh. reģ. Nr.

Mērogs:

Būvobjekta nosaukums:

Rasējuma lapa:

Būvobjekta adrese:

GP-1

ĢENERĀLPLĀNS AR APZAĻUMOŠANU

Izstrādāja

Būvprojekta daļas vadītājs KRISTAPS LAZDĀNS
KRISTĪNE GARDE

B R K
"BRK PROJEKTI" SIA

Būvkomersanta reģ. Nr. 144439
reģ. Nr. 45403050593

Kastaņu iela 4, Jēkabpils, t.29455679

05.01.2023
05.01.2023

"VIESĪTES UN NAMEJA IELU MIKRORAJONA IEKŠPAGALMA 
LABIEKĀRTOŠANA JĒKABPILĪ, JĒKABPILS NOVADĀ "

NAMEJA IELĀ 14, NAMEJA IELĀ 16, NAMEJA IELĀ 18, VIESĪTES IELĀ 
39, VIESĪTES IELĀ 41 UN VIESTURA IELĀ 41, JĒKABPILĪ, JĒKABPILS NOVADĀ
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