
Informācija

‘’Kulta ēka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai’’ projekta priekšlikums,

Jelgavas novadā, Salgales pagastā, (kadastra nr. 54780030115), izstrādāts pēc SIA
“SILABITES pasūtījuma, balstoties uz ''Silababītes'' darba uzdevumu un uz

vispārējiem saistošajiem apbūves noteikumiem Jelgavas novada teritorijā un

Latvijas republikā.

Būvprojekta izstrādātājs

SIA "JK BUILDING" reģ.nr. 44103094392, Beātes iela 49, Valmiera, LV-4201

Objekta apraksts 
 

 Esošajā teritorijā neatrodas neviena ēka. Projektētā ēka pēc reljefa nedaudz

izcelta virs esošā zemes līmeņa. Paredzēts veikt nelielus zemes darbus, lai

nodrošinātu nepieciešamo vertikālo planējumu ap ēku. Pēc planēšanas darbiem

paredzēt atjaunot esošo zālāju.

Iebrauktuve zemesgabalā provizoriski paredzēta no Valsts reģionālā autoceļa P93

Jelgava-Iecava pieejoša grants seguma ceļa.

Kulta ēka apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai plānota kā publiska būve. Būves

lietošanas veids - 1272 (kulta ēka). Ēkai projektēti divi virszemes stāvs ar

kopējo stāvu platību 607,08 m2 (tai skaitā āra platība 77,75 m2). Ēkas

gabarītizmēri 28,1  x 21,3m, tās kopējais augstums (kore) 8,413m.

1.stāvā projektētas divas ceremoniju zāles ar atsevišķām ieejām, vējtveriem,

sanmezgliem, korpusā aiz mazās ceremoniju zāles projektēta krematorijas telpa,

kas paredzēta speciālām krāsnīm mirušu cilvēku kremēšanai. Krāsnis kremēšanas

procesā nav kaitīgas apkārtējai videi. Analoga krāsns šobrīd darbojas Valmierā,

kurai ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Ēkas vidējā korpusā projektēts

ofiss, atpūtas telpa, gaitenis, kabinets, telpa, kurā mirušos sagatavo

kremācijai, darbinieku sanmezgls un dušas telpa. Lielajai ceremoniju zālei

projektēts muzikantu balkons ēkas otrajā stāvā. Ēkai paredzētas četras izejas -

D-01, D-02, FS-1 un FS-2, kā arī divi transporta vārti V-1.

Ēkai projektēts līmēta koka nesošās konstrukcijas, kuras apšūtas ar 150mm

sendviču tipa fasādes paneļiem, tonis RAL7016 un RAL9010. Fasādes paneļi no

iekšpuses apšūti ar cembrit

Jumta segums - 195mm jumta sendviča panelis, tonis RAL 7016.

Ēkas starpsienas mūrētas ar gāzbetona blokiem.

IESPĒJA IZTEIKT VIEDOKĻUS UN
PRIEKŠLIKUMUS

Publiskā apspriešana notiek laikā no

01.09.2021.- 01.10.2021.rakstiskas atsauksmes

iesniegt Jelgavas novada būvvaldē.

IEPAZĪTIES AR MATERIĀLIEM PAR
PLĀNOTO BŪVI IESPĒJAMS:

1. JELGAVAS NOVADA BŪVVALDES
PORTĀLĀ
2.PIE BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJA SIA
SILABABĪTES, T. +371 26183850

KULTA ĒKAS APBEDĪŠANAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI PUBLISKĀ APSPRIEŠANA
JELGAVAS NOVADA SALGALES PAGASTĀ

SKATS NO AUTOCEĻA JELGAVA - IECAVA
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