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KVALITĀTES PRASĪBAS  TŪRISMA VIETU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAI UN 

BŪVNIECĪBAI 

Veicamie pasākumi Apraksts 

1. Materiālu izvēle 

 
• Tūrisma vietu infrastruktūras objektu konstrukciju pamatmateriāls ir  

dziļi impregnēts  skuju koks – pārsvarā nepieciešamā izmēra 

zāģmateriāli – brusas, dēļi, u. c..  

•  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 vai  zāģētus, ēvelētus skuju koku dēļus.  

• Kaltajiem objektu nosaukumiem paredzētās horizontālās un vertikālās 

virsmas no masīvkoka ozola dēļiem, 

•  Informatīvās un brīdinājuma zīmes izgatavojamas no mitrumizturīgā 

saplākšņa. 

• Koka konstrukcijās nav pieļaujama no sauskaltušiem kokiem  izgatavoti 

zāģmateriāli. 

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. 

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.  

• Informatīvo zīmju un kalto uzrakstu izgatavošanu un izvietošanu veic 

saskaņā ar Norādījumi informatīvo zīmju izvietošanai P:\Darba 

grupas\INFO_ BRIDIN ziimes_Planšetes 
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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 un brīdinājuma zīmju paraugi un norādījumi  to 

izvietošanai atrodami šeit - P:\Darba grupas\INFO_ BRIDIN 

ziimes_Planšetes 

5.Taku, maršrutu 

marķēšana 

 

• Prasības skatīt pielikumā  procedūras 4.pielikumā – “Kvalitātes prasības 

taku marķēšanai” 

6.Informācijas 

stendi, planšetes 

 

• Stendu informatīvajām planšetēm izgatavo saskaņā ar vienoto projektu 

kataloguS:\Administracija\Publiskie dokumenti\TV INFRA PROJ 

KATALOGS\TURISMA INFRASTRUKTURAS PROJEKTU 

KATALOGS 

• Stenda informāciju  drukā uz līmplēves, kas aizsargāta pret UV 

starojumu. Apdrukātā līmplēve jāuzlīmē uz 9–12 mm laminēta 

mitrumizturīga saplākšņa ar pārlaidumu (5–7 cm), ko stiprībai pielīmē 

saplāksnim arī no otras puses.   

• Drošības noteikumu informāciju tūrisma vietu 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  skatu torni ar augstumu līdz 10 m, skatu platformu, lapeni 

(nojume), tualeti,  kāpnes, laipu, gājēju tiltu ar laidienu līdz 10m, auto 

stāvlaukumu, informācijas stendu– būvniecību  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; 

• Tūrisma vietas infrastruktūru ierīko saskaņā vienoto projektu katalogu - 

S:\Administracija\Publiskie dokumenti\TV INFRA PROJ 

KATALOGS\TURISMA INFRASTRUKTURAS PROJEKTU 

KATALOGS 
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• Lai TŪRISMA VIETU veidoto aprīkojumu varētu identificēt, tam jābūt 

marķētiem  neredzamā vietā. 

8.Atpūtas vietas, kas 

piemērotas 

personām ar kustību 

traucējumiem, 

riteņkrēslu un ratiņu 

lietotājiem, 

 

• Tūrisma vietu  pielāgošanu veic  saskaņā ar NVO “Apeirons”  

ieteikumiem tūrisma infrastruktūras, produktu un pakalpojumu 

pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas ir tūrisma vietu 

apsaimniekošanas plānu neatņemama sastāvdaļa un saskaņā ar vienoto 

projektu katalogu - S:\Administracija\Publiskie dokumenti\TV INFRA 

PROJ KATALOGS\TURISMA INFRASTRUKTURAS PROJEKTU 

KATALOGS  

• Autostāvvietai jābūt 3.5 m platai un 5 m garai ar cietu segumu. 

Stāvvietu iezīmē ar noturīgu un skaidri saprotamu apzīmējumu, ka tā 

paredzēta personām ar invaliditāti. 

• Piekļuve dabas objektiem. \\lvm.lv\public$\Strukturvienibas\LVM 

MS\MK\Administracija\Publiskie dokumenti\TV INFRA PROJ 

KATALOGS\TURISMA INFRASTRUKTURAS PROJEKTU 

KATALOGS\11. LAIPA PURVA UN MEZA 

•  Pārskatāmā attālumā (30-50m) ierīko 2 m garu un 1.8 m platu 

samainīšanās vietu. Posmā, kur slīpums pārsniedz 8% vēlams uzstādīt 

margu vismaz vienā pusē 0.7 m augstumā no ceļa seguma. Maksimālais 

slīpums, kuru droši var pārvarēt ar palīdzību ir 15%, bet ne garākā 

posmā kā 10 m.  

• Takas nobeigumā jāierīko skatu laukums, kur nostāties ar riteņkrēslu. 

Laukuma izmēri vismaz 3x3 m. Laukumu vēlams labiekārtot ar soliem. 

No laukuma jābūt saskatāmai unikālajai dabas vērtībai šajā objektā.  

• Galds –. Pie galda jāparedz vieta 0.9 m platumā, kur nostāties ar 

riteņkrēslu. Daļai solu jābūt ar atzveltni. 

• Tualetes izmēri saskaņā ar vadlīnijām infrastruktūras izveidei cilvēkiem 

ar īpašām vajadzībām un vienoto projektu katalogu 

S:\Administracija\Publiskie dokumenti\TV INFRA PROJ 

KATALOGS\TURISMA INFRASTRUKTURAS PROJEKTU 

KATALOGS\22. TUALETE CIV 

9.Laipas, tilti 

 
• Gājēju tiltu ar laidienu virs 10 m, būvniecība notiek saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīvu prasībām un vietās un būvniecībai tiek izstrādāti 

būvprojekti.  

• Gājēju tiltu ar laidienu līdz 10 m un laipu būvniecībai izmanto vienoto 

projektu katalogu : S:\Administracija\Publiskie dokumenti\TV INFRA 

PROJ KATALOGS\TURISMA INFRASTRUKTURAS PROJEKTU 

KATALOGS 

• 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 veido  vadoties no vienotā projektu kataloga 

S:\Administracija\Publiskie dokumenti\TV INFRA PROJ 

KATALOGS\TURISMA INFRASTRUKTURAS PROJEKTU 

KATALOGS\16. KAPNES NOGAZEI 

•  Ja kāpņu posms garāks par 20 m, veido ar margām ierobežotu atpūtas 

platformu ar solu. Minimālais platformas lielums 1,5 x 1m.  
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11.Skatu platformas 

un torņi 

 

• Skatu torņus un skatu 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. Transporta 

kustību ierobežojošie  

šķēršļi 

•        Šķēršļu izvietošanu plāno un realizē saskaņā vadlīnijām transporta 

kustības ierobežošanai LVM apsaimniekotā meža zemē; 

 Šķērslis ir uz brauktuves vai ārpus tās, saskaņā ar LVM apstiprinātām 

prasībām izbūvēta konstrukcija transporta kustības ierobežošanai ( izņemot 

Tūrisma vietas, kur konstrukcijas veido saskaņā ar konkrētās vietas 

infrastruktūras dizainu) 

•       Par Šķēršļiem izmanto vārtus vai barjeras, kā arī zemē vertikāli 

ieraktu vienu  vai vairākus stabus. Stabus izmanto vietās, kur barjeras 

gadījumā, tā būtiski ietekmētu gājēju plūsmu. 

•      Vārti –  paredzēti uzstādīšanai LVM objektos, lai nodrošinātu ceļu 

slēgšanu transportlīdzekļiem un nodrošinātu pret tā patvaļīgu atvēršanu 

vai aizvēršanu 

•      Barjera – paredzēta uzstādīšanai LVM teritorijā  ārpus meža 

autoceļiem, lai nodrošinātu pret transportlīdzekļu iebraukšanu vietās, 

kur tas aizliegts, kā arī, lai brīdinātu par iespējamiem riskiem, kas 

saistīti ar bīstamām vietām. 

•       Stabi -  paredzēti uzstādīšanai LVM teritorijā, lai nodrošinātu pret 

transportlīdzekļu iebraukšanu vietās, kur tas aizliegts, kā arī, lai 

brīdinātu par iespējamiem riskiem, kas saistīti ar bīstamām vietām. 

• Vienā objektā var lietot vairākus šķēršļu veidus, pēc vajadzības. 

  LVM teritorijā jau izvietoto šķēršļu marķēšana: 

•        Marķē visus šķēršļus, kuri  izvietoti uz brauktuvēm un 

stāvlaukumos  tūrisma  vietās, kā arī  uz dabiskajām brauktuvēm,  ārpus 

meža autoceļiem; 

• Marķēšanai  lieto atstarotājus no mitrumizturīgā finiera, kas aplīmēts ar 

atstarojošo līmplēvi (2.atstarojošā materiāla klase) sarkanā krāsā; 

Atstarotāja diametrs 50 mm; biezums 6.5 mm. 

• 1.2.Atstarotāja stiprināšanas vietā izveido iegremdējumu atbilstoši 

diametram un biezumam. Stiprina ar  6 X 60 mm, nerūsējošā tērauda 

koka skrūvi. 

• 1.3.Uz konstrukcijām brauktuvēs, atstarotājus stiprina abās 

konstrukcijas pusēs, lai tie būtu redzami abos kustības virzienos; 

• 1.4.Atsevišķos gadījumos (piem., konstrukcijas elementa forma, 

izmēri), kad nav iespējams izmantot atstarotāju, izmanto  atstarojošu 

sarkanu krāsu. Krāsu uzklāj,  kā 10 cm platu joslu. 

• Atstarotājus vai  krāsu joslas izvieto tā: 

•  uz konstrukcijām brauktuvēs tā, lai būtu vismaz divi  atstarojošie 

elementi uz horizontālās konstrukcijas, 0,5 m attālumā uz katru pusi no 

vidus ass. 

•  uz stāvlaukumu norobežojumiem tā, lai būtu vismaz viens elements  uz  

horizontālās konstrukcijas. To nostiprina konstrukcijai pa vidu. 



• 1.6. Šķēršļu vertikālos elementus un Stabus marķē tā,  lai marķējums 

būtu redzams no abām pusēm. Stabus marķējot, marķējumu nostiprina 

ne zemāk, kā 5 cm no gala.  

• 1.7. Vietās , kur jau  pastāv pazīmes ka  šķērsli apbrauks, marķējumu 

stiprina arī  horizontālo elementu galos. 

• Uz dabiskās brauktuves, mainot esošu šķērsli, jaunu uzstāda atbilstoši 

LVM apstiprinātajai specifikācijai Nr. 25;31;32 

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. 

 


