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KVALITĀTES PRASĪBAS  SNV INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAI 

UN BŪVNIECĪBAI 

Veicamie pasākumi Apraksts 

1. Materiālu izvēle 

 
 SNV infrastruktūras objektu konstrukciju pamatmateriāls ir koks – 

pārsvarā mizots apaļkoks, kā arī dažādām konstrukcijām nepieciešamā 

izmēra zāģmateriāli – brusas, dēļi, u. c..  

 Rakšanai zemē  izmanto ozola, lapegles  vai priedes kokmateriālus. 

Atsevišķu objektu būvei pieļaujama apses dēļu izmantošana (piem., 

purva taku segumā), kuru  biezums nav mazāks par 4 cm.  

 Jumtu segumiem (izņemot torņu jumtus) drīkst izmantot plēstas apses 

un priedes skaidas, apses un skuju koku jumta dēlīšus,  zāģētus, 

ēvelētus skuju koku dēļus un citus dabiskus materiālus. 

 Kaltajiem objektu nosaukumiem paredzētās horizontālās un vertikālās 

virsmas no masīvkoka ozola dēļiem, informatīvās norādes un 

informatīvās plāksnītes izgatavojamas no mitrumizturīgā saplākšņa. 

 Koka konstrukcijās nav pieļaujama sauskaltušu koku vai no tiem 

izgatavotu zāģmateriālu izmantošana. 

 Elementu savienošanai izmantojamas koka skrūves, bultskrūves un 

naglas, vēlams, cinkotas vai ar citu pretkorozijas pārklājumu, vai arī no 

nerūsošā tērauda vai misiņa.  

 

2.Materiāla apstrāde  Zāģmateriālus jāapstrādā, lai mazinātu virsmas raupjumu. 

Konstrukcijas, kuras paredzēts lietot sēdēšanai, atbalstam un kuru 

lietošana saistīta lietotāja tiešiem pieskārieniem, ir jānoēvelē vai 

jānoslīpē, lai mazinātu savainošanas iespējas.   

 Koka elementi, kas pakļauti tiešai un ilgstošai saules un mitruma 

iedarbībai (jumtu segumi, norādes, soli, galdi),  jāapstrādā ar 

impregnēšanas līdzekļiem, ko atkārto  ne retāk kā reizi 2 gados. 

Horizontālās galdu un solu virsmas pirms sezonas jāatjauno, slīpējot vai 

notīrot un atkārtoti noklājot ar antiseptiķi.  

 Zemē rokamo skujkoku pazemes daļas jāapstrādā ar antiseptiķi uz 

bitumena bāzes (vai jāapdedzina).  

 Kaltie uzraksti vairakkārt jāpiesūcina ar koksnes aizsardzības līdzekli. 

Kokmateriālu apstrādē nedrīkst izmantot lakas, eļļas krāsas un citus 

neelpojošus pārklāšanas materiālus. 

 Objektu nosaukumi, uzraksti jāveido uz ozolkoka materiāliem, iekaļot  

10–50 mm dziļumā. Krāsotie uzraksti un logo pakāpeniski jānomaina ar 

kaltiem. 

 

 

3.LVM un 

Mammadaba 

atpazīstamība 

 

 Vietu un objektu nosaukumos, virzienu norādēs tiek izmantoti LVM un 

Mammadaba logo, informācijas stendos papildus logo tiek sniegta īsa 

informācija par LVM un Mammadaba.  



 Katra LVM mežsaimniecība izvēlas savu SNV infrastruktūras 

iekārtojuma stilu un elementu (galdu, solu, tualešu, nojumju u. c.) 

dizainu. Dizaina paraugu apkopojums dots  RT un SNV 

apsaimniekošanas vadlīniju  projekta  nodevuma  3. PIELIKUMĀ.- 
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4.Vietu un objektu 

nosaukumi, virzienu 

norādes 

 

 Informatīvo zīmju uzstādīšana pie valsts autoceļiem (autoceļu joslā) 

tiek veikta saskaņā ar  Ceļu satiksmes likumu,  Ministru kabineta 

2005.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.402 „Noteikumi par reklāmas 

objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, 

kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu 

izvietošana” un Latvijas Valsts Standarta (LVS) prasībām ceļazīmju 

izgatavošanai un uzstādīšanai. 

 Informatīvo norāžu uzstādīšanu pie LVM ceļiem notiek saskaņā ar šīm 

vadlīnijām. 

 Informatīvajām norādēm un vietu nosaukumiem: 

 SNV ar apmeklētāju skaitu gadā  mazāk kā 500 cilvēki :  

izmanto saplāksni un virpoto stabu 10-20 cm diametrā 

 SNV ar apmeklētāju skaitu gadā vairāk kā 500 cilvēki   : 

izmanto ozola dēļus ar frēzētajiem uzrakstiem un ozola  vai 

priedes stabus (15–20 cm diametrā). Vēlams izmantot stumbrus 

ar izaugumiem, puniem, zaru žāklēm.  

 Norādes un vietu nosaukumus noformē kopā ar LVM Logo  

 Paraugi par norādēm atrodami seit -
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 Stabu nostiprināšanai jāizmanto krustveida stiprinājumi zemē. Šādu 

stiprinājumu, kā arī kokā iestrādātas metāla skavas vai stieples, var 

izmantot norāžu stabiem un informatīvām plāksnēm vietās, kur objekti 

tiek pastiprināti bojāti. Šāds konstrukcijas risinājums samazina iespēju 

stabus izšūpot un izraut no grunts, kā arī novērš iespēju, ka spēcīgas 

vētras varētu izgāzt lielos informācijas stendus.  

 Papildu stabilitātei, stabu bedres aizrokot, starp bedres sienām un baļķi 

jāsaber akmeņi.  

5.Taku, maršrutu 

marķēšana 

 

 Taku un maršrutu marķēšanai izmanto apzāģētus vai virpotus, 

impregnētus koka stabiņus (10 - 12 cm diametrā), pie kuriem 

piestiprināti vai uzkrāsoti maršruta apzīmējumi ar LVM logo. Koka 

stabiņi tiek ierakti zemē (min. 50 cm dziļumā). Stabiņu virszemes daļa 

– 80 – 100 cm. 

6.Informācijas 

stendi, planšetes 

 

 Stendu informatīvajām planšetēm paredzētās virsmas atkarībā no 

konstruktīvā risinājuma izgatavojamas no apaļkoka stabiem ar dēļu 

vairogu un zāģētu dēlīšu jumtiņu. Stendu nostiprināšanu skatīt vadlīniju 

nodaļā  «Vietu un objektu nosaukumi, virzienu norādes». 

 Stenda informāciju  jādrukā uz līmplēves, kas aizsargāta pret UV 

starojumu. Apdrukātā līmplēve jāuzlīmē uz 9–10 mm laminēta 
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mitrumizturīga saplākšņa ar pārlaidumu (5–7 cm), ko stiprībai pielīmē 

saplāksnim arī no otras puses.   

 Drošības noteikumu informāciju SNV apmeklēšanai (skatu torņi, 

platformas) sagatavo latviešu, krievu un angļu valodās.   

Informācijas stendu 

saturs 

 

 Īss teksts ar informāciju  par objektu/vietu/teritoriju (ne vairāk kā 25% 

no apdrukājamā laukumu – AL). 

 Karte/shēma (pārvietošanas maršruti, ceļi/celiņi, apskatāmo objektu 

izvietojums, karte pieskaņota situācijai dabā) (20–30%  AL). 

 Informācija par apskatāmajiem objektiem (saistoša, vēsturiska – 20 – 30 

% AL). 

 Īpašās norādes (ierobežojumi, aizliegumi, rekomendācijas) (max. 5% 

AL). 

 Informācija par LVM (Mammadaba) 5% AL. 

 Kopsavilkums angļu valodā (10 % AL). 

 QR kods. 

7.Atpūtas vietas 

(galdi, soli, 

atkritumu tvertnes, 

ugunskura vietas, 

nojumes, tualetes) 

 

 Būvējot jaunu SNV ar nojumi  vai  tiltu ar laidienu virs 10 m  –pirms 

izveidošanas būvniecības ieceri saskaņo ar būvvaldi, ievērojot LR 

būvnormatīvus. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti –  

 Paskaidrojuma raksts (saskaņā ar MK 2014. gada 2. septembra noteikumiem 

Nr. 529(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50),  

 Objekta vizuālo risinājumu, bet novietošanas gadījumā – 

ražotāja būvizstrādājuma tehnisko dokumentāciju un grafisko 

dokumentu ar ēkas fasādi;  

 Situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; 

M 1:500; M 1:1000) uz zemes robežu plāna, kurā norādīta 

paredzētā objekta piesaiste zemes gabalā un tā ārējie izmēri; 

 Galdus, solus veido no masīvkoka. Galda  un  solu kājas, jāierok zemē. 

 Galda virsma – pusbaļķi, vai no bieza dēļa (ne mazāk kā 10 cm 

biezumā), malējie dēļi apzāģēti no trim pusēm, ceturto atstājot dabisku 

(noņemot mizu).  

 Sols ar vai bez atzveltnes. Atzveltnes balsti iegremdēti pamatbaļķos. 

 Nojume – ne lielāka par 25 m2 . Stabus, kuri paredzēti nesošajām 

konstrukcijām, jāierok zemē vismaz 50 cm dziļumā un jānoenkuro. 

Papildu stabilitātei balsta baļķiem apakšā piestiprināt šķērskokus, ja 

nepieciešams. 

 Lai SNV veidoto aprīkojumu varētu identificēt, tam jābūt marķētiem  

neredzamā vietā. 

 Ugunskura vietai jābūt apliktai ar ieraktiem akmeņiem, izklātai ar 

nedegošu materiālu – smilti, granti, vēlams aprīkot ar katlu turētāju. 

 Attālums – ne tuvāk par 1,5 m no koka aprīkojuma elementiem. 

8.Atpūtas vietas, kas 

plānotas 

apmeklētājiem ar 

īpašām vajadzībām  

 

 Iespēja pārvietoties starp lapeni, ugunskura vietu un citiem 

labiekārtojuma elementiem  pa cietu, līdzenu segumu (stāvvietām, 

takām, celiņiem). 

 Lapene – bez sliekšņa (vai nav lielāks par 1,5 cm, ar noapaļotām 

malām), ar līdzenu, cietu segumu, līdz galdam brīva vieta vismaz 1 m 

(manevrēšanai ar ratiņkrēslu), galds 0,8 – 0,9m augsts, ar brīvu pieeju 



daļā, kas vērsta pret ieeju (nav sola), lai ar  ratiņkrēslu brīvi var 

aizsniegt  galdu. 

 Taka ar  koka segumu, ja paredzētas apmeklētājiem  ratiņkrēslos 

(platums vismaz 1,2 m ar 5 cm augstām apmalēm; bez spraugām, ja 

seguma dēļi gareniski, spraugas 3–5 cm, ja seguma dēļi šķērseniski). 

 Atsevišķu takas nogāžu posmu slīpums ne lielāks par 1:20. 

 Bīstamākajās vietās (pie ūdens, pie nogāzēm) jāierīko margas. 

 Ik pēc 200–300 m manevrēšanas laukumiņi 2x2 – 3x2 m ar soliņu un 

margām. 

9.Laipas, tilti 

 
 Gājēju tiltu būvniecība notiek saskaņā ar LR būvnormatīvu prasībām un 

vietās, kur tas nepieciešamas, un būvniecībai tiek izstrādāti būvprojekti.  

 Gājēju tiltiem balsta konstrukcijas jāveido no ozola, pārējie elementi  –  

no impregnētiem priedes zāģmateriāliem.  

 Ezera laipām balsta konstrukcijas jāveido no ozola  vai lapegles 

stabiem, pārējie elementi no impregnētiem priedes zāģmateriāliem 

 Pamatkonstrukcijas – vertikālie balsti un sijas – apaļkoki, sākot no 100 

mm diametrā, tāpat arī šķērskoki. Izmantojamie materiāli sīkbaļķu – 

kārtis. Visa konstrukcija skrūvēta un naglota, šķērskoki un margas 

iedziļinātas vertikālajos balstos 20 mm.  

 Klājs no gropētiem priedes dēļiem 40 mm. Purva laipām pieļaujams 

izmantot apses dēļus. Laipu platums 0,6 – 1,2 m. Laipām vismaz ik pēc 

300 m paredzēt izmainīšanās vietu.  

 Bīstamās vietās laipām uzstāda margas (laipa augstāka par 0,5 m virs 

zemes, atrodas ūdens, slīkšņu vai stāvu nogāžu malā). 

10.Kāpnes 

 
 Kāpņu konstrukcijas pamatā divas paralēlas nesošās brusas.  

  Materiāls – ozols, lapegle vai impregnēta priede.  

 Kāpņu platums vismaz 70 cm. Pakāpiena platums 25 –30 cm platumā, 

bet augstums – ne lielāks par 18 cm.  

 Viena laiduma garums – ne vairāk par 6 m. Ja kāpņu posms garāks par 

20 m, veido ar margām ierobežotu atpūtas platformu ar solu. 

Minimālais platformas lielums 1,5 x 1m. Pakāpieni – pāršķelti 

apaļkoka baļķīši vai dēļi.  

11.Skatu platformas 

un torņi 

 

 Skatu torņus un platformas būvē saskaņā ar tehnisko projektu un LR 

spēkā esošajiem būvnormatīviem. 

 Izmantojamais pamatmateriāls – koks. 

 Torņa konstrukcijām jānodrošina iespēja veikt regulāru visu būves daļu 

apsekošanu. Jāparedz iespēja uzeju tornī noslēgt. 

12.Auto stāvlaukumi  Auto stāvlaukumus būvē saskaņā ar tehnisko projektu un spēkā 

esošajiem būvnormatīviem. Izmantojamais, ar auto stāvlaukumu 

saistītās infrastruktūras pamatmateriāls – koks. 

13. Objektu 

likvidēšana, 

demontāža 

 

 Ja objekts nolietojies, tā paredzamais ekspluatācijas termiņš beidzies 

vai objekts zaudējis savu nozīmi 

 Ja objekts būvēts saskaņā ar tehnisko projektu vai būvvaldes 

saskaņojumu, tā nojaukšanai tiek izstrādāts tehniskais projekts, ko 

saskaņo ar būvvaldi. 

 


