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PILOTTERITORIJAS ARHITEKTONISKI-TELPISKĀS REKOMENDĀCIJAS,
M1:5000

3. pielikums
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APZĪMĒJUMI

'LIFE Ekosistēmu pakalpojumi' projekta
(LIFE13 ENV/LV/00839)
pilotteritorijas robeža

Dabisks meža biotops -
ES aizsargājams biotops
9010 veci vai dabiski boreāli meži

Īpaši aizsargājamas sugas -
priežu sveķotājkoksngrauža Notharina
Punctata  darbības pēdas

Sabiedriskā transporta pieturas vietas

Autostāvlaukumi

Gājēju pārejas

P
Saulrieta taka ar plānotu koka laipu un
margām

Esošas koka dēļu laipas

Esošas margas

Esošas taka ar mulčas segumu vai
iestaigāta taka - saglabājamas

Esoša mazas nozīmes iestaigāta taka

Esošas koka dēļu kāpnes

Zemes gabala kadastra robežas

Likvidējami objekti

Prototipa - Dabas dizaina parka
teritorija

Galvenās ieejas/izejas pilotteritorijā

Sekundāras nozīmes ieejas/izejas
pilotteritorijā

Maznozīmīgas ieejas/izejas
pilotteritorijā

Plānotas galvenās koka laipu/kāpņu
noejas uz pludmali

Plānojamas koka laipas (atsevišķos
posmos iesegums no koksnes atlieku
maisījuma

BK

Dabas parka 'Piejūra' Z robeža

Rekreācijas noslodze priekškapā
(skat. II SĒJUMU)

Plānojami stādījumus papildinoši
pagaidu klūgu pinuma žogi (h0,5-1,0m)
(skat. II SĒJUMU)

Plānojama stādījumu josla embrionālās
kāpas  (skat. II SĒJUMU)

Plānojami patstāvīgi žogi (h0,8-1,2m)
(skat. II SĒJUMU)

PIEZĪMES
1. Kartoshēmu skatīt kopā ar I, II un III SĒJUMU.
2. Kartoshēmā attēlotās takas, laipas, kāpnes, soliņi,
margas, gājēju pārejas, sabiedriskā transporta
pieturas attēlotas shematiski (platumi, garumi
neatbilst mērogam).

3. Katrai telpai izstrādājams individuāls labiekārtojuma
plāns un atsevišķs izvērtējums, paredzot
piemērotāko taku veidu, iesegumu un organizāciju,
kā arī detalizējot likvidējamās takas.

4. Kartoshēmā attēlotajām takām, laipām, laukumiem,
ceļam un citiem objektiem ir rekomendējošs formāts.

5. Priekškāpas veidošanos un atjaunošanos veicinošo
pasākumu pilotteritorija 100 m garš krasta posms
(skat. II SĒJUMU), realizējams Prototipa - Dabas
dizaina parka ietvaros.

Eirovelo 13

Skat. 5.piezīmi
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Plānojamas gājēju pārejas

Plānojamas takas un ceļš (pie
Katrīnbādes) no koksnes atlieku maisījuma


