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Par būvprojekta “Veides meža kapu būvniecība” 1.kārtas tāmes darbu daudzumu izmaiņām
SIA „BM-Projekts” izstrādāja būvprojektu „Veides meža kapu būvniecība”, balstoties uz
Līguma Nr.423 (turpmāk tekstā – Līgums), kas noslēgts ar Saldus novada pašvaldību (turpmāk tekstā
- Pasūtītājs) un izstrādāts pamatojoties uz Līguma nosacījumiem, Projektēšanas uzdevumu un
Būvatļauju.
Pēc Pasūtītāja vēlmēm tiek manīti darbu daudzumi būvprojekta 1. kārtai, jo būvniecības
objekta “Veides meža kapu būvniecība” pieejamie finanšu līdzekļi tiek ierobežoti. Atbilstoši
Pasūtītāja vēlmēm tiek mainīti šādi darbu daudzumi būvprojekta 1. kārtas tāmes pozīcijās: (teikuma
beigās norādīts mainīto pozīciju Nr.p.k. atbilstoši 1.kārtas būvniecības tāmei, skatīt kopā ar
Pielikumu Nr.1.)
Teritorijas sadaļā:
•
Brauktuves karstā asfalta salizturīgā slāņa izbūve no vid. rupjas smilts vai citiem atļautiem
materiāliem, h=40 cm (Kf > 1 m/dnn), daudzums mainīts no7804m3 uz 982 m3, (Nr.p.k. 23).
•
Autostāvlaukuma betona bruģakmens segas virskārtu neizbūvēt ((Betona bruģakmens DECOR
(bezfāzu, balta, gluda atstarojoša virsma, 160x160x80 mm), (bezfāzu, pelēka, skalota virsma,
160x160x80 mm), (bezfāzu, pelēka, skalota virsma, 240x160x80 mm), granīta izsijas (fr.2/8)).
•
Autostāvlaukumu izbūvēt līdz minerālmateriālu maisījuma segumam 0/32s, NIII, h=10 cm un
ieskaitot to, mainīts materiālu nosaukums no 0/45 LA>25, h=15 cm uz 0/32s, NIII, h=10 cm,
(Nr.p.k. 33).
•
Autobusa pieturas betona bruģakmens minerālmateriālu maisījumu 0/45, LA>25, h=15 cm
aizstāt ar minerālmateriālu maisījumu 0/45, NIII, h=15 cm, (Nr.p.k. 38).
•
Autobusa pieturas, gājēju ietves un dabīgā akmens betona bruģakmens granīta izsijas (fr.2/8),
hvid=3 cm darbu apraksts un materiālu nosaukums aizstāt ar dolomīta šķembu izsijām (fr.2/8), hvid=3
cm, (Nr.p.k. 39., 45., 50).
•
Ceļa zīmes 326 “Apstāties aizliegts” izbūvi neparedzēt.
•
Metāla žogs ar betona stabiem (Nr.-5 Metāla posms), uzstādīšana betona pamatos atbilstoši
pielikumam Nr.4 vai ekvivalents izstrādājums, daudzums mainīts no 320 m uz 131 m, (Nr.p.k .86).

