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TEHNISKIE NOTEIKUMI 

 



Reģ.Nr.41503064220

TI

Lapas: 1

1.

1:500

Sertificēts ģeodēzists

Lapa:

Mērogs:

Pasūtījums:

Pasūtītājs:

Pasūtījuma ID numurs:

Plāna nosaukums:

Topogrāfisko plānu izstrādāja: Tālr. 29774667

Marka:

Topogrāfiskais plāns

Tālr. 29774667, e-pasts : arturs@geos.lv

http://www.geos.lv

A.Kratovskis

A.Kratovskis

Valdes priekšsēdētājs

Sertificēts ģeodēzists Artūrs Kratovskis Sert.Nr.AC000000072

SIA ''KANDAVAS CEĻI''

18.05.2017.

28.04.2017.

Z

D

R
A

KOMUNIKĀCIJA

ELEKTRĪBAS KABEĻI

SIA "LATTELECOM"

ORGANIZĀCIJA

A/S "SADALES TĪKLS" 

TELEFONA KABEĻI

SASKAŅOTS DATUMS UZVĀRDS PIEZĪMES

KANDAVAS PILSĒTAS EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ UZRĀDĪTO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU

ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

paraksts

paraksts

R.Veigulis

SIA "ELFA" APGAISMOJUMS paraksts V.Pīpiņš

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" paraksts

Dz.Kreicbergs

VSIA ZMNI

e-pasts 
A.Apinis

x=329850

y=431500

 "Silavas", Cēre, Cēres pag.,

Kandavas nov., LV-3122

"

S

i

l

a

v

a

s

"

G.Krūklis Nr. 37.9-10/32/0706

 Nr.762e16.05.2017.

17.05.2017.

15.05.2017.

15.05.2017.

15.05.2017.

5. Pazemes komunikācijas apsekotas dabā un saskaņotas ar

6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes

kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla

precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.

7.Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši Ministru kabineta

2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 "Augstas detalizācijas

topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes

PASKAIDROJUMI

3. Horizontāles parādītas pa  0.5 m.

Valsts zemes dienesta izsniegtās Kadastra informācijas sistēmas 

izmantojot LatPos bāzes staciju tīkla korekcijas.

ekspluatējošām organizācijām.

noteikumi" 1.pielikumam.

2. Latvijas normālo augstumu sistēma - LAS-2000,5

datnes nosaukums - 360513.edoc (02.05.2017.)

Izmantota LatPos bāzes stacija:

Ierīkotie atbalstpunkti:

8. Uzmērīšana veikta ar GPS instrumentu pēcapstrādes režīmā,

GPS divfrekvenču instruments Topcon HiPer Plus

1. LKS-92 TM koordinātu sistēma, m.k. = 0.999657

4. Uzmērīšana veikta 2017.gada 29.aprīlī  0.26 ha platībā.

GPS1 x=329814.930 y=431462.126 H=94.413
GPS2 x=329853.188 y=431488.101 H=95.376

TALS x=345708.168 y=414728.454 H=93.825
TKMS x=313969.185 y=449024.820 H=72.457
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BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETAS FOTO FIKSĀCIJA 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

IEVADS 

Būvniecības ieceres dokumentācija „STĀVLAUKUMA SEGUMA PĀRBŪVE ĪPAŠUMĀ „UPĪTES” CĒRĒ, 

CĒRES PAG., KANDAVAS NOVADĀ” izstrādāts pēc Kandavas novada domes pasūtījuma, pamatojoties uz 

noslēgto līgumu. Būvniecības ieceres dokumentācija izstrādāta auto stāvlaukumam ar asfaltbetona segumu, 

kas atrodas: 

- valsts vietējās nozīmes autoceļa V1435 Līgas-Zentene-Rideļi km 5.5 nodalījuma joslā (apzīmējums 

kadastrā 90440050137),  

- īpašumā „Upītes” Cēre, Cēres pag., Kandavas novads (apzīmējums kadastrā 90440050133)  

- īpašumā „Silavas", Cēre, Cēres pag., Kandavas novads (apzīmējums kadastrā 90440050129) 

Atbilstoši MK 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” tā ir II būvju 

grupai atbilstoša inženierbūve. 

Projektēšanas darbi izpildīti pamatojoties Projektēšanas uzdevumu, saskaņā ar Latvijas likumiem, 

noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei ir izmantoti: 

 Inženiertopogrāfiskais plāns M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, Latvijas normālo augstumu 

sistēmā, kuru izstrādāja SIA „Silene GeoSystems” sert. mērnieks A. Kratovskis (sert. Nr. AC0000000072). 

Būvprojektu izstrādāja - SIA “Kandavas ceļi”, Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.1831-R. 

Būvprojekta vadītājs – Ingus Briedis, LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-00024. 

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

Darbi veicami atbilstoši Ceļu specifikācijas 2017 prasībām. 

Būvniecības darbus veikt saskaņā ar būvprojektu. Koordinātu sistēma: LKS-92, augstumu atzīmes: 

Latvijas normālo augstumu sistēmā, epohā 2000,5 (LAS-2000,5).  

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību 

un nostiprināšanu. Komunikāciju aizsargjoslās rakšanas darbus dziļāk par 0.3m veikt bez mehānismiem. 

Būvdarbu laikā ievērot sekojošu darbu secību :  

 sagatavošanas darbi; 

 zemes darbi; 

 segas konstrukciju izbūve; 

 satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana; 

 apzaļumošana, labiekārtošana; 

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos (ja nav norādīta cita 

mērvienība) 

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli 

(kas doti blīva veida) un papildus darbi, kas nav minēti šajā saraksta, bet bez kuriem nebūtu iespējama 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšanai pilnā apjomā. 
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ESOŠĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS 

Īpašumā „Upītes” Cēre, Cēres pag., Kandavas novada teritorijā esošais laukums ir ar grants 

segumu, kam nav nodrošināta ūdens atvade, kā rezultātā segums pārmitrinās un ir apgrūtinātā tā lietošana. 

Daļa laukuma ir bez seguma, auto tiek novietoti zaļajā zonā. Laukumam nav satiksmes organizācijas 

tehnisko līdzekļu, kā rezultātā auto novietošana nav organizēta atbilstoši standartiem. 

Laukumam ir divi pieslēgumi valsts vietējas nozīmes autoceļam V1435 Līgas-Zentene-Rideļi. 

BŪVPROJEKTA RISINĀJUMS 

Būvprojekta pamatuzdevums: 

- Izbūvēt laukumu ar asfaltbetona segumu – 320 m
2
; 

- Nodrošināt lietus ūdens atvadi no laukuma; 

- Izveidot vienu pieslēgumu autoceļam V1435 Līgas-Zentene-Rideļi 

- Uzstādīt satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus 

- Stāvlaukumā paredzēt 11 vietas vieglajam auto un 1 vietu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 

Vertikālais plānojums 

Vertikālais plānojums projektēts, balstoties uz laukuma esošajam augstuma atzīmēm, nodrošinot 

piekļuvi esošajām ēkām. Laukuma projektētais šķērskritums 0.5 – 2.5%, nodrošinot lietus ūdeņu novadi 

zaļajā zonā. Pieslēgumā pie a/c V1435 Līgas-Zentene-Rideļi 2.3m garumā projektētais šķērskritums ir 4 %  

Detalizētu vertikālo un horizontālo plānojumu skat. ras. GP-1 „Ģenrālplāns”; TS-2 „Raksturīgo 

punktu nospraušana” 

Seguma konstrukcija 

Projektētā segas konstrukcija – Segums uz esošā laukuma: 

o Asfaltbetons AC11 surf            h=6 cm 

o Esošā seguma atjaunošana un profilēšana  

Nesaistītu minerālmateriālu mais. (0/45, N-IVklase) ,     h=5-20cm 

o Esošai grants segums 

o Esoša salizturīgā kārta                                                    

o Esoša zemes klātne (EV2 > 45MPa) 

Projektētā segas konstrukcija – Segums pieslējumā (pilna segas konstrukcija): 

o Asfaltbetons AC11 surf            h=6 cm 

o Nesaistītu minerālmateriālu mais. (0/45, N-IVklase) ,     h=20cm 

o Salizturīgā kārta – Smilts (k.f. >1m/dnn)                         hmin=25cm 

o Esoša zemes klātne (EV2 > 45MPa) 

Kopā ∑ 51 cm 

Prasības materiāliem un izpildītajiem būvdarbiem atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2017”  

Segas konstrukciju skat. ras. TS-1 „Šķērsgriezumi”. 

Pamata nesošās kārtas 
biezumu hmin 20 cm  

(0/45 + esošā grants)!!! 
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Inženierkomunikācijas  

Esošo komunikāciju tīklu pārbūve nav paredzēta. Būvdarbu zona atrodas esošo komunikāciju 

aizsargjoslās SIA „ELFA” – apgaismojums, kabelim paredzēts uzstādīt dalītu aizsargcauruli PP D=10cm. 

Laukumā esošai kanalizācijas skatakai paredzēta akas lūkas regulēšana un lūkas nomaiņa pret „peldoša 

tipa” D1000 (40t) 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību. 

Komunikāciju aizsargjoslās rakšanas darbus dziļāk par 0.3m veikt bez mehānismiem. 

Inženierkomunikāciju šķērsojumu vietas skat. ras. ĢP-1 „Ģenerālplāns”  

Labiekārtošana 

Būvprojekta ietvaros paredzēts apzaļumot būvdarbos skarto teritoriju. Apzaļumošanai izmantojama 

noņemtā augu zeme vai vajadzības gadījumā pievesta, h=10cm, kas apsējama ar daudzgadīga zālāja 

sēklām.  

Apzaļumojamās teritorijas skat. ras. ĢP-1 „Ģenerālplāns” 

Satiksmes aprīkojums 

Būvprojektā paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes un horizontālos apzīmējumus. Ceļa zīmes 

uzstādāmas atbilstoši LVS. 

Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu skat. ras. ĢP-1 „Ģenerālplāns” 

VIDES AIZSARDZĪBA 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā: 

o Būvuzņēmējam jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo apkārtējo vidi 

blakus teritorijā. Jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. 

kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem 

iedzīvotājiem, autovadītājiem u.t.t.; 

o Liekā grunts un demontētie betona elementi jāaizved uz Būvuzņēmēja atbērtni. 

o Būvgruži jāaizved uz sertificētu atkritumu apsaimniekošanas poligonu. 

DARBA AIZSARDZĪBA 

Būvuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības prasības atbilstoši Darba aizsardzības likumam un 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 (Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības 

prasības”, veicot būvdarbus, MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” u.c.     

Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc 

būvdarbu veicējam, kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai 

nepieļautu atkāpes no likumdošanas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un 

tehniskā kārtībā esošu tehniku, ko lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.  

Izstrādāja:                                            I. Briedis  
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2. 
ARHITEKTŪRAS DAĻA  



Pasūtītājs:

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

BID ĢP-1 1:250 ĢP-1-1

Lapa

1/1

I.Briedis

SIA "Kandavas ceļi"

PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU SISTĒMA LAS-2000,5
2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA
3. VISI VEICAMIE DARBI IZBŪVĒJAMI ATBILSTOŠI "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS 2017"
4. BŪVDARBU LAIKĀ IEVĒROT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMUS.
5. PIRMS IZBŪVES IZSAUKT INŽENIERKOMUNIKĀCIJU ĪPAŠNIEKUS, LAI PRECIZĒTU TO
IEBŪVES VIETAS UN DZIĻUMUS

12.2017

ĢENERĀLPLĀNS

Kandavas novada dome

Stāvlaukuma seguma pārbūve īpašumā

„Upītes” Cērē, Cēres pag., Kandavas novadā

I.Briedis AC-12-2017

VIETA SKAŅOJUMIEM

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas

visas nepieciešamās daļas atbilstoši

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem

(vārds un uzvārds)

(sertifikāts nr.)

(datums)
(paraksts)

12.2017

Ingus Briedis

3-00024



Griezums 1 -1

1/1

MĒROGS 1:100

a/c V1435

Līgas - Zentene - Rideļi

km 5.5 kr.p

18.30

2.300.50
94.83

4.0%

2.0%

94.73

94.4020.37

5.00 6.00 5.00

2.0%

2.0%

5.0%

Salizturīga kārta                                       h=25cm

Minerālmateriālu maisījums 0/45             h=20cm

Esošā grunts

Karstais asfaltbetons AC11 surf              h=6cm

Esošais laukuma grants segums

Minerālmateriālu maisījums 0/45             h=5-20cm

Esošā grunts

Karstais asfaltbetons AC11 surf              h=6cm

Esošais laukuma grants segums

Minerālmateriālu maisījums 0/45             h=5-20cm

Esošā grunts

Minerālmateriālu maisījums 0/32s            h=6cm

NOGĀZES NOSTIPRINĀTAS AR AUGU ZEMI,
APSĒTAS AR ZĀLĀJA SĒKLĀM. H=10cm

PIEZĪMES:

1. Materiālu un izpildīto darbu kvalitātes kontrole atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".

2. Griezumu vietas skatīt rasējumā GP-1 "Ģenerālplāns".

3. Visi izmēri doti metros, kritumi - procentos, ja nav norādīts citādi.

4. Būvdarbu laikā ievērot visu virszemes un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

5. Komunikāciju aizsargjosās (1 m attālumā) rakšanas darbus ar mehānismiem atļauts veikt

līdz 30 cm dziļumam.

0,70

2.5%

PROJEKTA APZĪMĒJUMI:

- Raksturīgās vietas augstuma atzīme

- Šķērskrituma vērtība

- Izmēri

- Esošais reljefs

0.00

Pasūtītājs:

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

Šķērsgriezums

BID TS-1 1:100 TS-1-1

Lapa

1/1

12.2017I.BriedisI.Briedis AC-12-2017

Kandavas novada dome

Stāvlaukuma seguma pārbūve īpašumā

„Upītes” Cērē, Cēres pag., Kandavas novadā

SIA "Kandavas ceļi"



Pasūtītājs:

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

BID TS-2 1:250 TS-2-1

Lapa

1/1

I.Briedis 12.2017

Kandavas novada dome

Stāvlaukuma seguma pārbūve īpašumā

„Upītes” Cērē, Cēres pag., Kandavas novadā

I.Briedis AC-12-2017

Raksturīgo punktu nospraušana

PIEZĪMES

1. LKS-92 KOORDINĀTU SISTĒMA. LATVIJAS NORMĀLO AUGSTUMU
SISTĒMA LAS-2000,5

2. VISI IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTA CITA MĒRVIENĪBA

SIA "Kandavas ceļi"
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3. 
DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 



Pasūtītājs:

Būvprojekts:

Rasējums:

Stadija Marka Mērogs

Būvprojekta vadītājs Projektēja Datums Projekta Nr.

BID 1:250

Lapa

1/1

I.Briedis 12.2017

Kandavas novada dome

Stāvlaukuma seguma pārbūve īpašumā

„Upītes” Cērē, Cēres pag., Kandavas novadā

I.Briedis AC-12-2017

DOP-1DOP

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

PIEZĪMES:
-Iespējamo elektrības pieslēguma vietu saskaņot ar AS "Sadales Tīkls" vai izmantot mobilo
elektroģeneratoru.
-Iespējamo sanitārā mezgla pieslēguma vietu saskaņot ar pasūtītāju vai izmantot mobilās iekārtas.
-Iespējamo materiālu krautnes vietu un vietu vagoniņam saskaņot ar Pasūtītāju un zemes īpašniekiem
iepriekš par to vienojoties.
-Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos
satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421
„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus.

SIA "Kandavas ceļi"
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DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS, VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Vispārējs apraksts: 

Darba aizsardzības plāna izstrādē izmantots Darba aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.92 

(Rīgā 2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības prasības”, veicot būvdarbus, MK noteikumi Nr.359 

“Darba aizsardzības prasības darba vietās” u.c.     

Darba aizsardzības plāna izstrāde veikta pirmajā stadijā, kas projekta sagatavošanas posmā ietver pasākumus 

no projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai un sniedz pamatnosacījumus otrās stadijas darba aizsardzības 

plāna izstrādē, kas projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. Būvdarbu veicējam otrās 

stadijas darba aizsardzības plāns jāizstrādā un jāietver darba veikšanas projektā. 

 

Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 

1) ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu; 

- Nav 

2) virszemes un pazemes inženierkomunikācijas; 

- Atbilstoši būvprojekta inženierizpētes materiāliem, ģenerālplānam, izbūves plānam. 

3) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, 

materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi); 

- Satiksmi objekta zonā slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.”  

4) būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un kuras 

nojaucot vai pārbūvējot, nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi; 

- Nav 

5) grunts raksturojums (norāda sastāvu, piesārņotību, stabilitāti, vecas šahtas vai citus pazemes šķēršļus); 

- Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem. 

6) nojaucamo būvju tehniskās dokumentācijas esība (var būt pasūtītāja iesniegtā informācija); 

- Nav 

 

Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības 

pasākumi. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu atsevišķu būvdarbu veicējs ir 

tiesīgs pieprasīt. 

Projektā paredzēto darbu realizācija dabā ir saistīta ar dažādiem riska faktoriem, kas maksimāli ir samazināmi, 

veicot pareizus darba aizsardzības pasākumus, par kuru instruktāžu, ievērošanu un tehniskajām pārbaudēm atbildīgās 

personas ir darba devējs un darba aizsardzības speciālists.  
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Galveno riska faktoru un darba aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Fizikālie faktori:  

Paaugstināts troksnis, vispārējā vibrācija, plaukstas un 

rokas vibrācija, mikroklimats, gaisa temperatūra u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu. 

Veikt daba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja 

nepieciešams veikt remontu vai jauna aprīkojuma 

iegādi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Ergonomiskie faktori:  

Smags darbs, fiziska piepūle, smaguma pārvietošana. 

Vienveidīgas atkārtojošas kustības, monotons darbs. 

Darbs piespiedu pozā (stāvus, tupus, sēdus, 

saliecoties) 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. Pārtraukumos 

dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus. 

Psiholoģiskie un emocionālie faktori: 

Darba laiks (laika trūkums, virsstundas). Sliktas 

attiecības ar kolēģiem, vadību. Darbs komandējumos. 

Darbs izolācijā. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos relaksācijas vingrojumu 

veikšanai). 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes.  

Ķīmiskie faktori: 

Krāsas, lakas, betona un asfaltbetona papildvielas, 

koksnes antiseptiskie līdzekļi, metināšanas aerosoli 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par ķīmisko vielu un maisījumu 

ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 

lietošanu). 

Iegādājoties ķīmiskas vielas un maisījumus, no 

pārdevēja pieprasīt ķīmisko vielu datu drošības lapas, 

kā arī iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ķīmiskās 

vielas un maisījumu datu drošības lapā minētajām 

drošības prasībām un nodrošināt to pieejamību. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, ķīmiski 

izturīgiem cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) 

un kontrolēt to izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 
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Putekļi: 

Koka, metāla, silīcija dioksīdu putekļi, azbesta putekļi 

u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt 

nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā 

apmācīt nodarbinātos par putekļu ietekmi uz veselību 

un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, 

darba apģērbu izvēli un lietošanu). 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, cimdiem, 

respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to 

izmantošanu. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības 

pārbaudēm. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt 

pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

Bioloģiskie faktori: 

Mikroorganismi un vīrusi. Ērces un citi kukaiņi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērču 

encefalītu. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par ērču un  

dzīvnieku koduma ietekmi uz veselību un pareizu 

aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un 

lietošanu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem 

aizsardzības līdzekļiem (tai skaitā darba apģērbu, sejas 

maskām, apaviem, cimdiem un repelentiem - vielām, 

kas atbaida dzīvniekus un kukaiņus). 

Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam 

apsekot plānoto darba zonu un noteikt nepieciešamos 

drošības pasākumus. 

Traumatisma faktori: 

Ceļu satiksmes negadījumi. Darbs augstumā (no 1,5m) 

un augstkāpēju darbs (no 5m). Darbs tranšejā, 

apbēršanas risks. Paklupšanas un pakrišanas iespējas, 

krītoši priekšmeti. Neuzmanīga rīcība. Strādāšana ar 

bojātu darba aprīkojumu, iekārtu vai instrumentu.  

Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm. 

Nodrošināt, lai objektā būtu nodarbinātais, kurš 

apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot to darīt. 

Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 

Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem 

aizsardzības līdzekļiem (cimdiem pret mehānisku 

iedarbību, atbilstošiem darba apaviem ar prettrieciena 

izturīgu purngalu, aizsargbrillēm, ķiveri u.c.) 

Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par darba 

drošības prasībām, veicot darbus būvobjektā, kā arī 

pareizu aizsardzības līdzekļu izvēli un to lietošanas 

nepieciešamību. 
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Vides aizsardzības riska faktoru un aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Augsnes kārtas bojāšana:  

 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot 

planēšanas darbus būvlaukumā, noņemama derīgā 

augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai 

izmantošanai. 

Augošu koku bojāšana un neparedzētu stādījumu 

ierīkošana:  

 

Jāievēro darbu tehnoloģija augošu koku tuvumā 

(rakšanas darbu attālumi, aizsargvairogu uzstādīšana 

u.c), kas jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Troksnis, smakas, vibrācijas:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo minēto faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, 

gājējiem, autobraucējiem u.c. (piemēram, raudzīties, lai 

tehnika ir atbilstošā darba kārtībā, ievērot atbilstošu 

tehnoloģiju darbu veikšanā u.c.) 

Vielu noplūde:  

 

Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežo bīstamu vielu noplūdi dabā, kas saindētu vai 

iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Tāpat 

nedrīkst pieļaut gruntsūdeņu piesārņošanu. 

Ja notikusi noplūde, jāveic visi iespējamie pasākumi 

negadījuma seku novēršanai. 

Jāseko tehnikas stāvoklim, nepieļaujot eļļas vai 

degvielas noplūdes. 

Rūpnieciskie un sadzīves notekūdeņi:  

 

Jāseko līdzi būvlaukumā radušos notekūdeņu 

piesārņojuma pakāpei. Pirms ievadīšanas kanalizācijas 

tīklā tie attīrāmi, ja piesārņojuma pakāpe pārsniedz 

pieļaujamo. 

Ūdens atvade:  

 

Nav pieļaujama ūdens novadīšana no būvlaukuma 

pašteces ceļā nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās 

novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz 

darbu veikšanas projektā. 

 

Tabulās uzrādīti galvenie riska faktori un vispārīgi to aizsardzības pasākumi.  Būvuzņēmējam, atbilstoši 

būvprojektā paredzētajiem darbiem, izvērtēt, kāda tehnika un darba tehnoloģija tiks izmantota konkrētos apstākļos 

objektā un paredzēt atbilstošus drošības pasākumus sastādot otrās stadijas aizsardzības plānu, veikt papildinājumus un 

korekcijas atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un normatīviem. 
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Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ. 

Ķīmiskie faktori:  

 

Atkarībā no ķīmiskām vielām un to ietekmes uz 

organismu visbiežāk sastopama saindēšanās, ķīmiskie 

apdegumi, elpceļu kairinājums, elpošanas sistēmas 

slimības (piemēram krāsošanas, betonēšanas, 

asfaltēšanas, aizsarglīdzekļu pielietošanas 

(impregnēšanas) darbos u.c) 

Putekļi:  

 

Elpošanas orgānu saslimšanas - iesnas, faringīts 

(rīkles iekaisums), bronhīts 

 

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 

1) Iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas. Piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības 

automašīnām. 

- Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

2) Pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums. Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas 

laukumi, noliktavas; 

-Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot būvobjekta 

zemesgabala robežās vai uz zemes ārpus būvobjekta robežām, kas iepriekš saskaņots ar pasūtītāju un zemes 

īpašnieku. Veicot iepriekš minētās darbības nodrošināt piekļuvi visiem īpašumiem, kā arī netraucēt transporta un gājēju 

pārvietošanos. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus.  

3) Transporta un gājēju ceļi. 

-Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes 

organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba 

vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

 

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa. 

-Projektā paredzēto veicamo darbu aizsardzības pasākumus būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji 

jāsaskaņo, nodalot konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu 

rīkojot būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

-Aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

-Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas un 

izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot par 

arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies 

vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku 

un ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības 

prasībām. 
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-Projekta sagatavošanas koordinators: Koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem 

darba aizsardzības prasību izpildi. Izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar 

paaugstinātu risku. Sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām. 

-Projekta izpildes koordinators: Koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par 

tehniskajiem vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot 

to izpildei nepieciešamo laiku. Saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai 

nodrošinātu, ka darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba 

aizsardzības plāna izpildi. Veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, 

ņemot vērā paveiktos darbus un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas). Organizē darbuzņēmēju (arī 

to darbuzņēmēju, kas vienā un tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu 

nodarbinātos un novērstu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu 

saskaņā ar Darba aizsardzības likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos. Saskaņo darbuzņēmēju 

paredzētos darba aizsardzības pasākumus un pārbauda to izpildi. Veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu 

nepiederošu personu uzturēšanos būvlaukumā. 

 

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir: 

1) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti šādam riskam: apbēršana ar grunti zemes nogruvumos; 

applūdināšana ar ūdeni; noslīkšana; nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma; iegrimšana nestabilā 

gruntī; 

2) Darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauti speciālai uzraudzībai; 

3) Darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonā; 

4) Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai 

nojaukšanu. 

-Veicot šos darbus, veikt visus iepriekš minētos un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajai 

likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Vispārīgi norādījumi:  

1) Veicot būvdarbus, veikt iepriekš minētos un citus pasākumus, kas aprakstīti darba aizsardzības plānā un 

ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 

2) Veicot būvdarbus, izpildīt visā būvprojektā noteiktos norādījumus par darbu izpildi un kvalitātes 

prasībām atbilstoši likumdošanai, specifikācijām, standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem. 

3) Būvdarbu veicējam izvērtēt būvprojektā paredzētos darbus, lai izvēlētos atbilstošu būvniecībā 

izmantojamo tehniku, kas atbilst noteikta darba veikšanai un ir atbilstošā tehniskā kārtībā. 

4) Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā 

paredzēt papildus darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, 

virsūdeņu vai grunts ūdeņu strauja  pieplūšana u.c.). 

5) Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Sadarbība starp būvdarbu veicēju un būvējamā stāvlaukuma īpašnieku. 

Būvprojektā paredzētie veicamie darbi būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji jāsaskaņo, nodalot 

konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu, rīkojot būvsapulces 

un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

1) sagatavošanas darbi; 

2) zemes darbi; 

3) konstrukciju izbūve; 

4) segas konstrukciju izbūve; 

5) apzaļumošana un labiekārtošana. 

6) satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības 

organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā 

jānodrošina iespēja piekļūt pārbūves posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem 

iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas. 

Iespējamo būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietu pirms būvdarbu uzsākšanas 

saskaņot ar pasūtītāju un zemes īpašnieku, ko izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti precizējama. 

Visus novietotos būvmateriālus, iekārtas u.c norobežot, novietot un nostiprināt tā, lai nebūtu iespējama to 

nokrišana, apgāšanās vai cita veida apdraudējums gājējiem, transportam u.c.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas, vai brīdī, kad pagaidu materiālu nokraušanas vietas vairs nav nepieciešamas, veikt 

teritorijas sakopšanu tās sākotnējā izskatā. 
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Darba veikšanas un darba aizsardzības pasākumi. 

Darba uzraudzība veicama regulāri, kad vien notiek būvdarbi. Par darba drošību un ugunsdrošību būvlaukumā 

atbild atbildīgais darbu vadītājs. 

Visu būvniecības laiku nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams 

nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus. 

Lai veicot būvdarbus nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu 

atbilstību prasībām.  

Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības likumā noteiktie darba aizsardzības vispārīgie 

principi. 

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamība brīvi 

piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu krautnes vietām u.c. 

Pirms darbu uzsākšanas darba devējam jāorganizē nodarbināto instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem 

darbā ar elektroierīcēm un jāveic apmācības ugunsdzēšamo aparātu izmantošanā. 

Visiem materiāliem, iekārtām un jebkurām lietām, kas, atrodoties objektā, var radīt risku nodarbināto drošībai un 

veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Tāpat jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, 

piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. 

Būvdarbu laikā ņemt vērā esošo apbūvi un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 

 
Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc būvdarbu 

veicējam kā arī citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu atkāpes no 

likumdošanas, tai skaitā pareizas darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un tehniskā kārtībā esošu tehniku, ko 

lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.  

 

 

Izstrādāja:                                                        I. Briedis 
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IZVĒRTĒJUMS PAR BŪVES IZMANTOŠANAS PIEĻAUJAMĪBU BŪVDARBU LAIKĀ VAI PĒC 

BŪVDARBU PABEIGŠANAS PIRMS BŪVES NODOŠANAS EKSPLUATĀCIJĀ, 

IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI 

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamos darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas, 

pirms būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

 

1.Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām.  

Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar pasūtītāju un valsts akciju 

sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi”. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt pieguļošajām ēkām un teritorijām, kā arī jāveic pasākumi, kas 

nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

 

2. Stāvlaukuma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Satiksmes organizēšana un stāvlaukuma lietošana pieļaujama pa jaunizbūvēto segumu, kuram izbūvētās 

visas būvprojektā paredzētās konstruktīvās kārtas atbilstoši ,,Ceļu specifikācijas 2017’’ noteiktajiem kritērijiem.  

Pieļaujama satiksmes organizēšana un stāvlaukuma lietošana pa izbūvēto nesošo pamata virskārtu. Pirms 

asfaltbetona seguma izbūves zemāk esošai konstruktīvajai kārtai (kas tika izmantota satiksmes organizēšanai) 

jāatbilst ,,Ceļu specifikācijas 2017’’ noteiktajiem kvalitātes kritērijiem.  

Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to precizējot darbu 

veikšanas projekta izstrādes laikā. 

 

3. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba 

uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana ēkām un zemes īpašumiem 

būvdarbu laikā. 

Būvniecības objekta teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi 

privātīpašumiem. 

Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā, nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms 

minēto darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai 

ierobežota piekļuve savam īpašumam. 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar 

īpašniekiem par zemes nomas noteikumiem. 

 

Izstrādāja:                                                       I. Briedis 
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4. 
IEKĀRTU, KONSTRUKCIJU UN BŪVIZSTRĀDĀJUMU 

KOPSAVILKUMS, BŪVDARBU APJOMI 



Izmaksu 

pozīcija

Specifik. 

Nr
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena EUR

Kopējā 

izmaksa EUR

1 2 VISPĀRĒJA NODAĻA

1.1 2.9 Digitālā uzmērīšana ar izpilddokumentācijas sagatavošana kompl. 1

1.2 2.3 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā kompl. 1

2 3 DAŽĀDI DARBI

2.1 3.1 Laukuma uzmērīšana un nospraušana kompl. 1

2.2 3.2 Esošā asfaltbetona seguma demontāža, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni m ² 30

2.3 3.2 Esošā betona sola un galda demontāža, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni kompl. 1

2.4 3.5 Koku zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni gab. 2

2.5 3.5 Krūmu zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni m ² 12

2.6 3.5 Esošo celmu lašana gab. 1

2.7 7.1 Dalītas kabeļu aizsargcaurules uzstādīšana, PP D=110 m 30

2.8 Esošas kanalizācijas skatakas tīrīšana, Jauna vāka uzstādīšana (40t), augstuma regulēšana gab. 1

3 4 ZEMES KLĀTNE

3.1 4.2 Liekās grunts noņemšana, aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni m ³ 24

3.2 4.6 Apzaļumošana ar augu zemu (apsēta ar zālāja sēklām), h=10cm  m ² 175

4 5 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS

4.1 5.1 Salizturīgās kārtas būvniecība hmin=25 cm biezumā m ³ 35

4.2 5.2 Nesaistītu minerālmateriālu mais. ( 0/45,  N-IVklase) pamata nesošās kārtas būvniecība, h=20cm m ² 132

4.3 5.2 Esošā seguma atjaunošana ar nesaistītu minerālmateriālu mais. ( 0/45,  N-IVklase) , h=5-20cm m ² 220

4.4 5.4 Nesaistītu minerālmateriālu mais. ( 0/32s,  N-IV klase) nomaļu uzpildīšana, h=6cm m ² 65

5 4 AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS

5.1 6.2 Karstā asfalta dilumkārtas AC 11surf būvniecība, h=6cm m ² 313

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Darbības sfēra Stāvlaukuma seguma pārbūve

STĀVLAUKUMA SEGUMA PĀRBŪVE ĪPAŠUMĀ „UPĪTES” CĒRĒ, CĒRES PAG., KANDAVAS NOVADĀ

Novads Kandavas novads, Cēre

Ceļa nosaukums V1435 Līgas - Zentene - Rideļi, 5. 5.5 k. p. 

                           



Izmaksu 

pozīcija

Specifik. 

Nr
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena EUR

Kopējā 

izmaksa EUR

6 7 SATIKSMES APRĪKOJUMS

6.1 7.3 Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 1

6.2 7.3 Ceļa zīmju stabu uzstādīšana gab. 1

6.3 7.8 Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu (nr.920 10 cm platumā) m ² 5

6.4 7.8 Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplastu (nr.942) gab. 1

Kopā:

PVN 21%

Pavisam kopā:

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām Būvniecības ieceres daļām

Būvuzņēmējs:___________________  

Pasūtītājs:______________________        

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā.

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m
2

) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.

3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.

4. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu 

tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā,tai skaitā jāievērtē būvniecības kalendārais laika periods.

PIEZĪMES:
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