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BŪVPROJEKTA SASTĀVS

TERITORIJAS SADAĻA

1. sējums 1. daļa Vispārīgā daļa

2. daļa Arhitektūras daļa

Teritorijas sadaļa TS

2. sējums Elektrības ārējie tīkli ELT

3. sējums Būvdarbu apjomi BA

4. sējums Tāme T
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BŪVPROJEKTA DARBA GRUPA

Būvprojekta vadītājs Ināra Caunīte
arhitekte
LAS sertifikāta Nr. 10-0645

Teritorijas sadaļa TS Ināra Caunīte
arhitekte
LAS sertifikāta Nr. 10-0645

Ilze Māra Janelis
ainavu arhitekte

Andris Caunītis
arhitekts tehniķis

Elektrības ārējie tīkli ELT Verners Langenfelds
inženieris
sertifikāta Nr. 3 - 00515

Darbu organizēšanas projekts DOP Ināra Caunīte
Būvdarbu apjomi, tāmes BA, T arhitekte

LAS sertifikāta Nr. 10-0645

Valdis Salzemnieks
inženieris
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RĪGAS RAJONA TIESAS ZEMESGRĀMATU NODAĻA
Siguldas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000135102 
Kadastra numurs: 8015 002 1818
Adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas nov.

 

Ierakst
a

Nr.

I daļas 1. iedaļa
Nekustams īpašums, servitūti un reālnastas, pievienotie zemes

gabali
Daļa

Platība,
lielums

1.1. Divi zemes gabali. 25.8665 ha

1.2. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1818. 3.1201 ha

1.3. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 8015 002 1901. 22.7464 ha

1.4. Jaunā pils (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 001).

1.5. Muižas koka māja (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 002).

1.6. Palīgēka (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 003).

1.7. Palīgēka (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 004).

1.8. Dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 005).

Grozīts
Saistīts ar ierakstu: I daļas 1.iedaļa 2.1 (300003125637)

1.9. Palīgēka (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 006).

1.10. Ūdenstornis (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 007).

1.11. Palīgēka (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 008).

1.12. Palīgēka (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 009).

1.13. Palīgēka (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 010).

1.14. Palīgēka (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1818 011).

1.15. Dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 8015 002 1901 001).

Grozīts
Saistīts ar ierakstu: I daļas 1.iedaļa 2.2 (300003125637)

Žurn. Nr. 300000733953, lēmums 29.04.2004, tiesnese Olita Blūmfelde

2.1. Grozīt ierakstu Nr. 1.8 (žurnāla Nr. 300000733953, 14.04.2004), 
papildinot to ar teikumu:
"Ēkai piešķirta adrese Pils iela 16C, Sigulda, Siguldas novads."

2.2. Grozīt ierakstu Nr. 1.15 (žurnāla Nr. 300000733953, 14.04.2004), 
papildinot to ar teikumu:
"Ēkai piešķirta adrese Pils iela 16A, Sigulda, Siguldas novads."

2.3. Pamats: Siguldas novada būvvaldes 2011.gada 19.janvāra Lēmums Nr.3 
"Par adreses maiņu".

Žurn. Nr. 300003125637, lēmums 27.10.2011, tiesnesis Helmuts Naglis

Ierakst
a

Nr.

I daļas 2. iedaļa
Atdalītie zemes gabali, servitūtu un reālnastu pārgrozījumi un

dzēsumi
Daļa

Platība,
lielums

Nav ierakstu

Ierakst
a

Nr.

II daļas 1. iedaļa
Nekustama īpašuma īpašnieks, īpašumtiesību pamats

Daļa Summa

1.1. Īpašnieks: Siguldas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāja kods 
90000048152.

1

1.2. Pamats: 2004. gada 4. februāra Siguldas novada domes uzziņa 
Nr.7.12/227, 2001.gada 07.marta Latvijas Republikas Ministru Kabineta 
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rīkojums Nr.133, 2001. gada 12. aprīļa pieņemšanas - nodošanas akts, 
2004. gada 1. marta Siguldas novada domes būvvaldes izziņa.

Žurn. Nr. 300000733953, lēmums 29.04.2004, tiesnese Olita Blūmfelde

Ierakst
a

Nr.

II daļas 2. iedaļa
Atzīmes un aizliegumi, pēcmantinieku iecelšana, mantojuma

līgumi, šo ierakstu pārgrozījumi un dzēsumi
  

Nav ierakstu

Ierakst
a

Nr.

III daļas 1. iedaļa
Lietu tiesības, kas apgrūtina nekustamu īpašumu  

Platība,
lielums

1.1. Ēka (būves kadastra apzīmējums Nr. 8015 002 1818 001), ar tajā 
esošiem valsts nozīmes mākslas pieminekļiem, ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis " Jaunā pils" (valsts aizsardzības Nr. 8333).

1.2. Pamats: 2009.gada 7. septembra Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas nostiprinājuma lūgums, 2009.gada 10. septembra Valsts 
Republikas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izziņa Nr. 
298.

1.3. Nekustamais īpašums atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības 
pieminekļa " Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru 
komplekss" (valsts aizsardzības Nr. 7445) teritorijā.

1.4. Pamats: 2009.gada 7. septembra Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcijas nostiprinājuma lūgums, 2009.gada 10. septembra Valsts 
Republikas Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izziņa Nr. 
305.

Žurn. Nr. 300002739005, lēmums 25.09.2009, tiesnese Skaidrīte Temļakova

2.1. Atzīme - saskaņā ar 2013.gada 23.oktobrī noslēgto zemes nomas līgumu
Nr.2013/935 iznomāta zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80150021901 daļa 30,00 kv.m platībā Siguldas pilsētas sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību "JUMIS", nodokļu maksātāja kods 40103032305.

2.2. Pamats: 2013.gada 23.oktobra zemes nomas līgums Nr.2013/935.

Žurn. Nr. 300003531788, lēmums 06.11.2013, tiesnese Everita Ancāne

Ierakst
a

Nr.

III daļas 2. iedaļa
Pārgrozījumi pirmās iedaļas ierakstos, šo ierakstu un to

pārgrozījumu dzēsumi
 

Platība,
lielums

Nav ierakstu

Ierakst
a

Nr.

IV daļas 1.,2. iedaļa
Ķīlas tiesības un tās pamats  Summa

Nav ierakstu

Ierakst
a

Nr.

IV daļas 3. iedaļa
Ķīlas tiesību pārgrozījumi, pārgrozījumu dzēsumi  Summa

Nav ierakstu

Ierakst
a

Nr.

IV daļas 4.,5. iedaļa
Ķīlas tiesību dzēsumi  Summa

Nav ierakstu

 

Informācijas prasītājs: Rudīte Bete. Pieprasījums no IP 80.232.171.130. Pieprasījums izdarīts 9:24:56 2016.01.28.

Piezīme. Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu, katrs informācijas pieprasījums no datubāzes tiek reģistrēts
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Pielikums Nr.1. Līgumam Nr______________

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1. Projekta nosaukums Siguldas Jaunās pils kompleksa 
Saimniecības pagalma daļas labiekārtojuma

projekts 
2. Zemes gabala adrese Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads
3. Zemes gabala kadastra Nr. 8015 002 1818 
4. Zemes gabala un ēkas īpašnieks Siguldas novada pašvaldība
5. Pasūtītājs Siguldas novada pašvaldība

Pasūtītāja pārstāvis, projekta vadītājs Andris Magiļinskis, tel.67800950, 29439833
7. Projektētājs (arhitekts) SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, reģistrācijas 

Nr.5003496771
Projektētāja pārstāvis, projekta 
vadītājs Ināra Caunīte

8. Objektu plānotā izmantošana 
(galvenais izmantošanas veids 
saskaņā ar CC klasifikatoru)

24200601 - Kultūrvēsturiskas inženierbūves 
21120101 - Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu

9. Teritorijas atļautā izmantošana Publiskās apbūves teritorija (P). Noteikumi teritorijas
izmantošanai un apbūvei-pielikumā

10. Zemes gabala platība (m2) 31201 m2 . 
11. Apbūves noteikumi (skat. Siguldas 

novada teritorijas plānojumu 2012-
2024 gadam lietotnē 
www.sigulda.lv)
11.1 Apbūves blīvums% 40%
11.2 Apbūves intensitāte % 120%
11.3 Brīvā (zaļumu) teritorija % Ne mazāk kā 40%. Zemes vienībā publiskajai 

apbūvei ir piesaistīta funkcionāli nepieciešamā 
zaļumu platība, kas ieskaitāma minimālās brīvās 
zaļumu teritorijas platībā.

11.4. Īpaši apstākļi

1.Valsts nozīmes kultūras pieminekļu - Siguldas 
Jaunās pils (aizsardzības k.nr.8333) aizsargjosla
2.  Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru
kompleksa (aizsardzības k.nr. 7445) teritorija
3.Turaidas muzejrezervāta aizsargājamās dabas 
ainavas zona

12. Projektēšanas galvenie kritēriji Teritorijas arhitektoniskā kvalitāte (atbilstība vietas 
kontekstam)
funkcionalitāte, vides pieejamība, drošība,   izmaksu 
efektivitāte

13. Būvniecības veids Teritorijas labiekārtojuma pārbūve   
14. Būvniecības kārtas I kārta
15. Projektēšanas stadijas I. Projekta skices (projektēšanas uzdevums 

precizējams pēc  projekta skiču saskaņošanas ar 
pasūtītāju).
II. Labiekārtojuma projekts, kas saskaņots Nacionālā 
kultūras mantojuma pārvaldē  un/vai par kuru saņemts
tās atzinums.

16. Projekta programma 
(labiekārtojumam)

1. Izstrādāt gājēju celiņu tīklu, paredzot 
saimniecības pagalma teritorijā starp galvenajiem ieejas
vārtiem un uzbūvēto atklāto terasi laukumu nojumes ar 
izmēriem 15x21 metrs, pa perimetru paredzot vismaz 
1,5 metru platu joslu gājējiem. 

12



2. Paredzēt funkcionālu un pieejamu teritorijas 
labiekārtojumu, kas projektējamo teritoriju funkcionāli 
sasaistītu ar jau esošo Pils kompleksa gājēju un 
transporta infrastruktūru. Nodrošināt vides pieejamību 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

3. Laukuma un nepieciešamos gājēju un 
saimniecības transportam domāto ceļu iesegumu 
saskaņot ar jau izbūvēto ceļu/ceļiņu iesegumu.

4. Izprojektēt nepieciešamās elektrības pieslēguma
inženierkomunikācijas, kas nodrošinās skatuves 
aprīkojama darbību un apgaismojumu nojumē.

5. Izprojektēt atpūtas soliņu, atkritumu urnu, velo 
turētāju, apgaismojumu stabu un apstādījumu 
novietojumu, kā arī konkrētu, ar pārējo teritoriju 
saskaņotu, arhitektūras mazo formu stiprināšanas 
metodes. 

17. Pielikumi, to pieejamība, kas 
nodrošina
1. Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumi
Publiskās apbūves teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi, pieejami mājas lapā <www.sigulda.lv>      

2. Inženiertopogrāfiskā izpēte Topogrāfiskais plāns (aktualizējams) – aktualizē 
projekta izstrādātājs, ja tas nepieciešams

3. Atzinumi / saskaņošana Ar  Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi saskaņo 
un/ vai saņem atzinumu labiekārtojuma projekta 
izstrādātājs

4. Citi tehniskie noteikumi Pieprasa Pasūtītājs, ar institūcijām saskaņo, saņem 
atzinumus Būvprojekta izstrādātājs, ja tas 
nepieciešams
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Skaidrojošs apraksts.

Siguldas  pils  ēku  komplekss  atrodas  Siguldā,  Pils  ielā  16  un  ietilpst  pilsētbūvniecības  pieminekļa  –
Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru kompleksa teritorijā (aizsardzības Nr. 7445). Siguldas
jaunās pils kompleksu veido ēkas, kas izvietotas ap Siguldas jaunās pils parādes pagalmu un teritorija ap
šīm ēkām. Pils kompleksu no rietumu, dienvidu un austrumu puses apņem mūra žogs. Siguldas jaunā pils
ir valsts nozīmes kultūras piemineklis (aizsardzības Nr. 8333). 

Siguldas pils ēku kompleksā ietilpst vairākas ēkas, no kurām nesenā pagātnē pārbūvētas trīs – muižas
koka māja, dzīvojamā māja un saimniecības ēka t.s. vannu māja.

Vienlaikus ar ēkām pārbūvēta arī jaunās pils kompleksa teritorija – labiekārtojuma izmaiņas notikušas pils
parādes pagalmā, vēsturiskajā augļu dārzā un saimniecības pagalma ziemeļu daļā. 

Lai  gan  iepriekš  minētie  pārbūves darbi  realizēti  saskaņā ar  2016.  gada  28.  jūnijā  Siguldas  novada
būvvaldē akceptētu būvprojektu, visi projektā paredzētie darbi nav veikti. 

Jau  būvdarbu  sākuma  posmā  no  iecerēto  būvdarbu  realizācijas  apjoma  tika  izslēgta  saimniecības
pagalma centrālā un arī dienvidu daļa. Šādai apjomu izslēgšanai no kopīgā projekta bija divi iemesli –
pirmkārt, kavējās saimniecības pagalma dienvidu galā savulaik uzbūvētās transformatoru apakšstacijas
demontāža, bet otrkārt,  mainījās pasūtītāja vēlmes attiecībā uz saimniecības pagalma dienvidu daļas
izmantošanu.

Kultūrvēsturiskā teritorijā mazvērtīgu uzslāņojumu demontāža bieži vien vainagojas ar to, ka ļauj ieraudzīt
objektu it kā citām acīm un paver plašas, līdz tam pat neprognozētas un neprognozējamas iespējas. Tieši
tā noticis ar saimniecības pagalma ziemeļu galu, kas pēc ūdenstorņa un bijušās katlu mājas un ar to
saistīto  būvju  demontāžas,  kā  arī  pēc  vairāku  jaunu  mūra  pazeminājumu un  atvērumu izveidošanas
kompleksu ietverošajā mūra žogā kļuvis par pievilcīgu, atpūtai labi piemērotu vietu, kura ļauj pulcēt lielāku
skaitu (apmēram 100 līdz 200) apmeklētāju uz koncertiem vai citiem pasākumiem.

Pasūtītājs, novērtējot iepriekš minēto, nolēmis saimniecības pagalma centrālajā daļā, kurā iepriekš bija
plānotas tikai taciņas un zāliens ar ziedošo krūmu grupām, izveidot cietā seguma laukumu, kas būtu
piemērots daudzfunkcionālai izmantošanai. 

Laukumā plānots reizumis vajadzības gadījumā novietot kādu pagaidu būvi – nojumi vai telti, zem kuras
pulcēt skatītājus brīvdabas koncertā vai kādā citā pasākumā.

Saimniecības pagalma dienvidu daļa plānota, ap lielu brīvu zāliena laukumu veidojot pastaigu celiņus, kas
pieslēdzami pie jau izbūvētajiem parādes pagalma un vēsturiskā augļu dārza celiņiem.

Šajā sējumā iekļautais būvprojekts izstrādāts cietā seguma laukuma un celiņu izbūvei Siguldas jaunās
pils kompleksa saimniecības pagalma centrālajā un dienvidu daļā.  Būvprojekts  izstrādāts saskaņā ar
Siguldas novada domes sastādītu projektēšanas uzdevumu. Šī būvprojekta risinājumi veidoti saskanīgi ar
nesenā pagātnē realizētajiem Siguldas jaunās pils kompleksa pārbūves risinājumiem.

Būvprojekts nokomplektēts 5 (piecos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas SIA „Arhitektes
Ināras  Caunītes  birojs”,  otrs  eksemplārs  nodots  būvatļaujas  saņemšanai  Siguldas  novada  domes
Būvvaldē, trešais eksemplārs nodots atļaujas saņemšanai Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, bet
ceturtais un piektais eksemplārs nodots pasūtītājam.
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Galvenie rādītāji

Būvju galvenais lietošanas veids 2112 0101 (ielas, ceļi, laukumi ar cieto segumu).

Zemes īpašuma kopējā platība   25,8665 ha

Zemes gabala kopējā platība                      31 201 m2  

Labiekārtojamā platība gruntsgabalā saskaņā ar projektu                                     3 454,3 m2   

Kopējā izbūvējamo celiņu un laukumu platība saskaņā ar projektu                              1 154,4 m2 

1. kārtā izbūvējamo celiņu un laukumu platība saskaņā ar projektu                       832,1 m2

2. kārtā izbūvējamo celiņu un laukumu platība saskaņā ar projektu                       322,3 m2

Autostāvvietas projektējamajā teritorijā nav plānotas, jo iebraukšana pils kompleksa teritorijā nav atļauta. 
Autotransporta iebraukšana teritorijā pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos, kas saistīti ar piegādi, apkopi 
un apsaimniekošanu. 

Paredzamais būvniecības atkritumu daudzums,

kas saskaņā ar Siguldas novada domes saistošajiem noteikumiem

jānodod pārstrādei                                                     ~20 m3

Siguldas jaunās pils kompleksa saimniecības pagalma centrālās un dienvidu daļas pārbūves būvprojekts 
paredz:

 Paplašināt līdz šim plānoto saimniecisko darbību kompleksa teritorijā, paredzot:

 daudzfunkcionālai izmantošanai piemērota cietā seguma laukuma izbūvi;

 plaša pievadceļa izbūvi iepretī iepriekš veikto būvdarbu laikā izbūvētajiem 
vārtiem;

 nozāģēt tūju rindu, kura savulaik kā cērpjams dzīvžogs iestādīta starp parādes 
pagalmu – augļu dārzu un saimniecības pagalmu, bet, ilgstoši nekopta, šobrīd 
kļuvusi vizuāli nepievilcīga un lūzienbīstama;

 būvniecībā pielietot dabīgus būvmateriālus;

 pārbūves darbus veikt, lietojot tradicionālas darbu metodes, kā arī videi un cilvēkiem draudzīgus 
materiālus;

 pārbūves darbu gaitā stingri kontrolēt darbu kvalitāti.

Būvprojekta izstrāde balstīta uz pasūtītāja sastādīto projektēšanas uzdevumu un iepriekš būvdarbu gaitā 
autoruzraudzības kārtībā gūto pieredzi, kā arī uz būvdarbu veicēja iesniegtā izpilduzmērījuma datiem.

Pie mūra žoga austrumu sienas bloķētās palīgēkas pārbūvei izstrādājams atsevišķs projekts.

Teritorijas labiekārtojums, satiksmes organizācija

Tāpat kā iepriekš saskaņotajā būvprojektā Siguldas pils kompleksa parādes pagalmā transporta kustība
nav plānota. Parādes pagalmā plānots pārvietoties tikai ar vieglo apkopes transportu (max. pieļaujamā 
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slodze – 2,5 t). Atbilstoši noteiktajai slodzei sagatavojama un izbūvējama gan celiņu un laukumu gultne,
gan arī celiņu un laukumu segums.

Tuvākā autostāvvieta, kas paredzēta darbinieku, apmeklētāju un tūristu vajadzībām, atrodas Pils ielas
malā aptuveni 100 metrus uz dienvidaustrumiem no Siguldas pils kompleksa. 

Apkopes un apsaimniekošanas transporta  piebraukšana pils  kompleksam tiek saglabāta  tā  austrumu
malā pa ceļu starp mūra žogu un dīķi. Nesenā pagātnē veikto būvdarbu laikā žoga austrumu malas vidū
mūrī  jau  agrāk  ierīkotie  vārti  paplašināti  saskaņā  ar  savulaik  2016.  gadā  saskaņoto  būvprojektu  un
2017.gadā izstrādātajām būvprojekta izmaiņām.

Tā kā Siguldas pils kompleksa teritorija ir pieejama velosipēdistiem, arī pārbūvējamajā kompleksa saim-
niecības pagalma daļā paredzētas velosipēdu novietnes.

Teritorijā plānots novietot arī soliņus un atkritumu urnas.

Celiņu plānojuma izmaiņas
Kā jau iepriekš minēts, pils kompleksa saimniecības pagalmā paredzēts izveidot lielāku (18m x 24m) cietā
seguma laukumu koncertu  un citu  pasākumu rīkošanai.  Laukums izveidojams saimniecības  pagalma
centrālajā daļā – iepretī 2017. / 2018. gadā atjaunotajai saimniecības ēkai.
Piekļuve šim laukumam paredzēta no tā rietumu un austrumu pusē plānotajiem celiņiem. Abos laukuma
galos, kā arī nedaudz rietumu pusē paredzēti nelieli zāliena laukumi ar ziedošo krūmu stādījumiem.

Līdz šim neizmantotā teritorijā uz dienvidiem no saimniecības pagalmu sadalošā pievedceļa un pagalma
dienvidu galā bijušās, tagad jau demontētās transformatoru apakšstacijas vietā paredzēta pietiekami liela
vienlaidus zāliena vieta.  

Saimniecības pagalma austrumu malā pie mūra žoga iepretī celiņam, kas rietumu-austrumu virzienā ved
no  parādes  pagalma-augļu  dārza,  paredzēts  neliels  laukumiņš,  uz  kurā  plānota  keramikas  cepļa
būvniecība.

Visiem celiņiem un laukumiem tāpat kā iepriekš saskaņotajā projektā paredzēts Elastopave segums.
Plānoti 2 (divām) atšķirīgām slodzēm piemēroti celiņi. Celiņu seguma konstrukcija atšķiras gan ar nesošā
slāņa biezumu, gan arī ar Elastopave seguma biezumu. 
Gājējiem un periodiskai vieglā un apkopes transporta kustībai paredzēto celiņu (slodze līdz 2,8 tonnām)
nesošā slāņa biezums – 15 cm, dinamiskā slāņa (skalotas šķembas) biezums – 5 cm, Elastopave slāņa
biezums – 4 cm.
Celiņiem, pa  kuriem plānota  piegādes un apkalpošanas transporta  kustība  (slodze virs  3,5  tonnām),
nesošā slāņa biezums – 25 cm, dinamiskā slāņa (skalotu šķembu) biezums – 5 cm, Elastopave slāņa
biezums – 5 cm. Salizturīgā (smilšu) slāņa biezums abiem celiņu tipiem vienāds -30 cm. 

Esošie stādījumi un plānotās stādījumu izmaiņas
Tūju rinda 
Vēsturiskā  augļu  dārza  austrumpusē  augošajā  tūju  rindā  ir  vairāki  1.5  līdz  5  m gari  pārrāvumi,  kur
patlaban nenoskaidrotu cēloņu dēļ koki nozāģēti samērā sen. 2018. gada pavasarī, atkārtoti apsekojot
tūju rindu, tika konstatēts, ka 58 m garajā rindā bija saglabājušās 55 dažāda lieluma (resnuma) un dažāda
veselīguma tūjas un atrodami vismaz 6 tūju celmi. 
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Blīvākajos posmos tūjas savulaik stādītas 30-60 cm attālumos, kas atbilst zemam, regulāri cērpamam
dzīvžogam, kas sugai nedabīgā sablīvējuma dēļ nevar būt ilglaicīgs.
Rindas dienvidgalā, būvējot transformatoru apakšstaciju, tūjas bijušas izzāģētas 10 m garā posmā; aiz tā
palikušas 2 tūjas, kam vienā pusē nemaz vairs nav skuju, un 4.5 m tālāk 3 relatīvi veselīgi koki.
No  55  uzskaitītajām tūjām relatīvi  veselīgākā  stāvoklī  bija  26  (ieskaitot  3  tūjas  pašā  dienvidgalā  aiz
transformatoru apakšstacijas). 
Viens stumbrs bez zariem un skujām, 4 tūjas nošķiebušās (iespējams, apcirstas saknes, nepieļaujami
tuvu rokot  elektrokabeļa  tranšeju).  Vairākas tūjas  apzāģētas  2-3 m augstumā, atstājot  1  taisnā leņķī
atstāvošu zaru; pārējiem kokiem dažādas plaisas, iecirtumi, lūzuši zari, apkaltušas galotnes. Viena tūja
rindas ziemeļu galā nolūzusi pavisam nesen.
Vairāki bojājumi (arī relatīvi veselīgākajām tūjām) varētu būt  nepamanīti, jo sablīvētā stādījuma dēļ kokus
no visām pusēm nav iespējams apskatīt.

Tūju rinda sākotnēji stādīta, lai veidotu zemu (h=1.5 līdz 1.7 m) cirptu dzīvžogu, taču tas nav realizēts.
Šobrīd pat relatīvi labāko, veselīgāko tūju saglabāšana ir problemātiska. Pēc bojāto koku nozāģēšanas
šīm tūjām var atklāties jauni, pagaidām neredzami bojājumi, kā arī atstātās tūjas sākotnēji ļoti sablīvētā
stādījuma dēļ var zaudēt stabilitāti.
Jebkura  dažu  atstāto  tūju  zāģēšana  pēc  jauno  stādījumu  iekārtošanas  būs  risks  sabojāt  jaunos
stādījumus. 
Realizējot  Siguldas  jaunās  pils  kompleksa  saimniecības  pagalma  dienvidu  daļas  pārbūvi,  tūju  rinda
nozāģējama,  saglabājot  3  atsevišķi  stāvošās  tūjas  aiz  nesenā  pagātnē  demontētās  transformatoru
apakšstacijas. 
Jaunie stādījumi pēc projekta veidojami bez papildus riska.
Mežroze pie palīgēkas 
Pie palīgēkas uz plānotā celiņa vietas atrodas liels mežrožu krūms, ko konkrētajā vietā nav iespējams
saglabāt,  bet  apjoma  un  vecuma  dēļ  ir  problemātiski  pārstādīt  citur.  Krūms  nozāģējams  un  celms
izfrēzējams.

Jaunie stādījumi
Relatīvi  šaurajā  zāliena  joslā  ap  daudzfunkcionālai  izmantošanai  paredzētā  cietā  seguma  laukumu
paredzētas nelielas zemu stādījumu grupas. 
Stūrī  uz ziemeļrietumiem no šī laukuma paredzēta grupa no 3 'Nidiformis'  šķirnes Parastajām eglēm.
Eglēm dienvidpusē  paredzēta  Dorenbosa  sniegogu grupa  (lillā  ogas),  bet  austrumpusē,  aiz  soliņa  –
Japānas spirejas šķirne 'Bumalda'.
Zālienā laukuma dienvidrietumu pusē arī paredzēta Japānas spireju grupa – šķirne 'Froebeli', kam lapas
plaukst tumši sarkanas.
Šī  laukuma  dienvidpusē  starp  laukumu  un  pievadceļu  paredzētas  3  grupas  Japānas  spireju,  šķirne
'Anthony Waterer'.

Saimniecības pagalma dienvidu daļā jaunie stādījumi paredzēti galvenokārt zonā starp pastaigu celiņu un
mūra žogu, kā arī robežjoslā ar parādes pagalmu un vēsturiskā augļudārza teritoriju.

Pie mūra žoga uz dienvidiem no velosipēdu novietnes paredzēta 3 Olveida forsītiju grupa, tālāk, iepretī
šķērsceliņa pieslēgumam – 3 Parastie  filadelfi  jeb „jasmīni”,  starp  3 soliņiem celiņa malā un žogu –
Dorenbosa sniegogas. Tālāk dienvidu virzienā paredzēti 2 Pieclapiņu mežvīni, kas stādāmi apmēram 3 m
viens no otra un 0.3-0.5 m no mūra žoga, lai vītos pa mūri. Trešais Pieclapiņu mežvīns paredzēts pie
žoga iepretī 3 saglabājamām tūjām.
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Lielā  zāliena  dienvidu  galā,  kur  savienojas  rietumu  un  austrumu  malas  celiņš,  paredzētas  divas
kompaktas krūmu grupas – Fizokarpi un Parastie ceriņi. 

Daudzas koku un krūmu sugas, kam nosaukums latviešu valodā sākas ar vārdu parastais, Latvijā nav ne
parastās, ne vietējās, bet šādus nosaukumus savulaik tām piešķīruši tie pagātnes botāniķi, kas pirmie tās
zinātniski aprakstījuši. Piemēram, Parastie ceriņi savaļā aug plašā areālā no Karpatiem līdz Balkāniem.
Tā ir pirmā no ceriņu sugām, ko iepazina Ziemeļeiropā, un pirmais to 18.gs. aprakstījis zviedru botāniķis
K.Linnejs. 

Starp parādes pagalmu – augļu dārzu un saimniecības pagalmu paredzēta samērā blīva stādījumu josla,
kur dominēs skuju koki Sibīrijas baltegles, Zaļās duglāzijas un Maķedonijas priedes. 
Šīs skuju koku joslas austrumpusē jeb saimniecības pagalma rietummalā paredzētas divas kompaktas
Parasto filadelfu grupas, viena Rievainās rozes ‘Zilga’ grupa un divas Maijrozīšu grupas. Dienvidgalā uz
saimniecības  pagalma  pusi  no  3  saglabājamām  tūjām  paredzēta  Forsītiju  ‘Maluch’  grupa,  bet  uz
rietumpusi Japānas krūmcidoniju grupa, kas atgādinātu, ka šajā pusē atradies muižas augļu dārzs.
Rietumpusē no duglāzijām un balteglēm paredzēta viena Parūkkoku (kas nav koki, bet krūmi ar zilgani
sarkanīgām  lapām  un  parūkveida  ziedkopām)  un  viena  forsītiju  ‘Maluch’  grupa.  Uz  dienvidiem  no
šķersceliņa, kas savienos parādes pagalmu – augļu dārzu un saimniecības pagalmu, pie  Maķedonijas
priedēm paredzēta Maijrozīšu grupa, Vilnaino irbeņu grupa un tai blakus Lemuāna filadelfu grupa.

Izmaiņas inženierkomunikāciju plānojumā

Elektroapgāde

Šobrīd Siguldas pils kompleksa elektriskās barošanās avots - transformatoru apakšstacija ir mainījusi at -
rašanās vietu. Tagad apakšstacija atrodas ārpus pils kompleksa teritorijas –uz dienvidaustrumiem aiz ak -
mens mūra žoga.

Papildus  pils  kompleksa  saimniecības  pagalma teritorijā  paredzēta  1  (viena)  jauna  elektro  sadale  ar
elektroenerģijas  skaitītāju,  kas  paredzēts  iekšējai  elektroenerģijas  patēriņa  uzskaitei  saimniecības
pagalma centrālajā daļā uzstādāmajā pagaidu būvē – nojumē vai teltī. Jaunā elektrosadale uzstādāma
mūra žoga tuvumā iepretī plānotā laukuma dienvidu galam.

Teritorijas apgaismojuma gaismekļu izvietojums saglabājams tāds, kāds tas realizēts nesen notikušās pils
kompleksa pārbūves rezultātā.

Vides aizsardzības pasākumi

Visi būvniecības atkritumi jāapsaimnieko un jānodod pārstrādei saskaņā ar Siguldas novada domes sais -
tošajiem noteikumiem.

Pārbūves  darbos  galvenokārt  plānots  lietot  videi  draudzīgus  materiālus.  Celiņu  un  laukumu segumu
virsējo kārtu paredzēts veidot no granīta šķembām, par saistvielu lietojot sintētisku polimēru materiālu -
poliuretānu. Tāpat kā līdz šim tiks lietoti aukstas reakcijas saistvielu komponenti, kas ir mazāk kaitīgi, jo
tiem ķīmiskās reakcijas laikā nav tvaika izgarojumu. Beidzoties reakcijai,  poliuretāns ir  ķīmiski  inerts,
nerada nekādus izgarojumus un kaitīgas vielas. Būvdarbu laikā stingri ievērojamas ražotāja norādes at -
tiecībā uz individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu.

Nav plānots, ka būvdarbu gaitā varētu rasties videi bīstami atkritumi.
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Vides pieejamība

Riteņkrēsla lietotājam no autostāvlaukumam līdz pils kompleksam ir samērā līdzens ceļš un arī pils kom -
pleksa teritorijā līdz ieejām ēkās ceļš plānots ar viegli pārvaramiem kritumiem.

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI

1. Izmēri projektā doti metros un milimetros (skatīt piezīmes konkrētai lapai), augstuma atzīmes - metros,
ja nav norādītas citas mērvienības.

2. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvdarbu uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar
visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus.

3.  Visus  izmērus  un  mērķēdes,  pirms  konkrēto  būvdarbu  uzsākšanas  vai  pasūtījuma  izdarīšanas,
pārbaudīt. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.

4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizā -
cijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi,  pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, saskaņojot ar
būvprojekta autoru.

5. Mezglu vai detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem,
kas tiks pielietoti būvē.

2018. gada 6. jūlijā

        

arhitekte     Ināra Caunīte
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TERITORIJAS SADAĻA
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PIELIKUMI
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