
Rasējuma

Nr.
Nosaukums Mērogs Piezīmes

CD-1
 Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta

rādītāji.

bez

mēroga
1 lapa

CD-2  Trases plāns. Saskaņojumi. 1:2500 1 lapa

CD-3  Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas . 1:50 1 lapa

Nozīme pašvaldības ceļš (lauku ceļš)

Funkcija

Lauku ceļš kalpo lauku un mežu

apsaimniekošanai, piebraukšanai

ražošanas objektiem, zemnieku vai

individuālajām saimniecībām, iestādēm

un mājām

Ceļa kategorija, veids AVI , vispārīgās lietošanas

Prognozētā satiksmes

intensitāte

AADT - 54 aut./dnn

AADTj,pievestā  - 49 aut./dnn.

AADTj,smagie -5 aut./dnn

Projektētais braukšanas

ātrums
50 km/h (atļautais ≤90km/h)

Normālprofils NP4.5, NP5.0

Braukšanas joslu skaits 1

Brauktuves platums 4.00m, 4.50m

Nomales platums 0.25m

Brauktuves šķērskritums 2.5%

Nomales šķērskritums 5.0 %

Nogāžu slīpums 1 : 1.5

Seguma veids
divkārtu virsmas apstrāde Y2G, C65

B3 , nesaistītu minerālmateriālu mais.

0/32s

Būvniecības veids atjaunošana

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI :

1. Apliecinājuma karte "Daugavpils novada pašvaldības ceļa " Adami -

Skrīveri" seguma atjaunošana Skrudalienas pagastā " izstrādāta

pamatojoties uz Skrudalienas pagasta parvaldes pasūtījumu  Nr.P16.06/7

un noslēgto līgumu.

2. Projektā paredzēta ceļa seguma atjaunošana, atrisinot sekojošas

problēmas:

 jaunā ceļa seguma izbūve,

 ceļa trašu ģeometrisko parametru uzlabošana,

 ceļa aprīkojuma izbūve: ceļa zīmes,

 caurteku iebūve ūdens novadīšanai.

3. Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas būvnormatīvus:

 LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase.",

 LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi . Normā lprofili .",

 LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu

mezgli .",

 LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne",

 LVS 77:2016 "Ceļa zīmes"

4. Ievēroti visi vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumi, kurus

nosaka būvnormatīvi, LR MK noteikumi un attiecīgie tehniskie noteikumi.

5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju

aizsardzības prasības.

RASĒJUMU SARAKSTS

OBJEKTA NOVIETNES SHĒMA

Vispārīgie norādījumi

un galvenie projekta rādītāji

bez mēroga

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numursAmats

Pasūtījums:

06.2016

Projektētājs:
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SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

T. BorovkovaProjektēja

SIA "CERVA"
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