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20.07.2017. Nr.11–02/3509 

Uz 30.06.2017 iesniegumu b/n 

(reģ.30.06.2017 Nr.4891) 

 

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa” 

aig@aigsia.lv 

 

Par objekta “Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi Kokneses 

pagastā, Kokneses novadā” būvprojekta izmaiņām 

 

1. Iesniedzējs: 

SIA “Arhitektoniskās izpētes grupa”, reģ.Nr.40003041528, adrese: Arsenāla iela 3, Rīga. 

2. Paredzētā darbības vieta: 

Kokneses pilsdrupas un to teritorija (kadastra apzīmējums – 3260 013 0507 001) Kokneses 

pagastā, Kokneses novadā. 

3. Iesniedzēja prasījums: 

Izsniegt atļauju Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbiem, 

būvprojekta izmaiņām. 

 

4. Konstatētie apstākļi: 

4.1. Objekts ir valsts nozīmes arhitektūra piemineklis “Kokneses pilsdrupas” (valsts aizsardzības 

Nr.6160), kā arī valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis “Kokneses viduslaiku pils un 

senpilsēta” (valsts aizsardzības Nr.118). 

4.2. Dokumentācija izskatīta Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas (turpmāk – 

Inspekcija) Būvniecības ieceru izvērtēšanas komisijas 05.07.2017 sēdē un konstatēts: 

4.2.1. 17.06.2016 Inspekcija Iesniedzējam ir nosūtījusi lēmumu Nr.11-03/1900, atbalstot 

“Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservāciju un labiekārtojuma darbus saskaņā ar 02.06.2016 

iesniegto dokumentāciju ar nosacījumiem, kas risināmi autoruzraudzības kārtībā: 6.1. ar zemes 

reljefa pārveidojumiem saistītu darbu laikā jānodrošina arheoloģiskā izpēte (uzraudzība un/vai 

izrakumiem); 

6.2. vēsturisko bruģi atjaunot atbilstoši arheoloģiskās izpētes secinājumiem; saglabājamas 

oriģinālās bruģa konstrukcijas; 

6.3. akas namiņu pēc iespējas atjaunot tā, lai tas nebūtu dominējošais elements”. 

Vienlaicīgi Iesniedzējs informēts, ka Inspekcijas atļaujas saņemšanai iesniedzama Noteikumu 

Nr.474 53.punktā minētā informācija: 



 

 

D.Toc - Macāne, 67229272 

daiga.tocmacane@mantojums.lv 

 

53.3. darbu izpildītājs (uzņēmējs) (fiziskai personai – vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-

pasta adrese (ja tāda ir), juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, e-pasta adrese (ja 

tāda ir)); 

53.4. uzņēmēja norīkots darbu vadītājs (vārds, uzvārds, amats, sertifikāta vai restaurācijas 

apliecības numurs, tālruņa numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir)); 

53.5. īpašnieka norīkota par darbu uzraudzību atbildīgā persona (vārds, uzvārds, adrese, tālruņa 

numurs, e-pasta adrese (ja tāda ir)). 

4.2.2. 30.06.2017 iesniegtajā dokumentācijā uzrādīta projekta sadalīšana kārtās, pret ko 

Inspekcijai nav iebildumu.  

 

5. Lēmuma pamatojums: 

5.1. Uz objektu attiecas likuma “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”, kā arī no tā izrietošo 

Ministru kabineta 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.474 “Noteikumi par kultūras pieminekļu 

uzskaiti, aizsardzību, izmantošanu, restaurāciju un vidi degradējoša objekta statusa piešķiršanu” 

(turpmāk – Noteikumi Nr.474) prasības. 

5.2. Noteikumu Nr.474 56.punkts nosaka, ka kultūras pieminekļa restaurācijas, rekonstrukcijas, 

remonta un konservācijas darbus drīkst veikt tikai kompetenta speciālista vadībā. Fizisko un 

juridisko personu kompetenci apliecina attiecīga licence vai sertifikāts restaurācijas darbu 

veikšanai. 

 

6. Lēmums: 

Piekrist objekta “Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi 

Kokneses pagastā, Kokneses novadā” būvprojekta izmaiņām, kas paredz projekta sadalīšanu 

kārtās, paturot spēkā Inspekcijas lēmuma Nr.11-03/1900 (17.06.2016) nosacījumus. 

 

Saskaņošanas vai rakstiska atzinuma gadījumā Inspekcija patur vienu iesniegtās dokumentācijas 

eksemplāru. 

 

Inspekcijas vadītāja vietniece K.Kukaine 

(*paraksts) 

 

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 





Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Kokneses pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi. Izmaiņu būvprojekts

APRAKSTS PAR PROJEKTA DALĪŠANU KĀRTĀS
1 . I E V A D S
1.1.VISPĀRĪGI

Valsts kultūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbu un
labiekārtošanas darbu būvprojekts izstrādāts SIA "Arhitektoniskās izpētes grupa"
projektu grupā 2016.gadā saskaņā ar Kokneses novada domes pasūtījumu (pasūtījuma
Nr. 2.1.-6.2./18). Būvprojekta akcepts būvvaldē Nr.249, 27.06.2016. MBP stadijai;
projektēšanas nosacījumi izpildīti 09.01.2017.

Atbilstoši Pasūtītāja lūgumam (pasūtījuma Nr.2017-032, datums 25.05.2017.),
akceptētais būvprojekts sadalīts 8 kārtās, katrai kārtai nodrošinot atsevišķu
būvlaukumu.

2 . P R O J E K T A  K Ā R T A S
2.1. 1. KĀRTA

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 1. kārtas darbi – 

“Mūra sienu galu “A” (sienai G) un “D” (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas
darbi” (lokālā tāme Nr.8).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā
būvprojekta realizācijas.

2.2. PĀRĒJAIS PROJEKTS
Pārējā būvprojekta realizācija – 2.kārtas, 3.kārtas, 4.kārtas, 5.kārtas, 6.kārtas, 7.kārtas
un 8.kārtas darbi nav savstarpēji saistīti, un ir veicami netkarīgi no Būvprojekta 1.
kārtas darbiem. 

2. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 2. kārtas darbi – 

“Mūra sienu galu “B” (sienai G) un “C” (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas
darbi” (lokālā tāme Nr.8).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā
būvprojekta realizācijas.

3. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 3. kārtas darbi, kuros ietilpst:

* Mūra sienas “G” ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi (lokālā tāme Nr.2)
[Pērses puse];

* Mūra sienas “A” dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi (lokālā tāme Nr.4)
[Daugavas puse];

* Labiekārtošanas darbi (lokālā tāme Nr.9).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā
būvprojekta realizācijas.
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Arhitektoniskās izpētes grupa, SIA Kokneses pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi. Izmaiņu būvprojekts

4. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 4. kārtas darbi – 

“Mūra sienas “G” dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi” (lokālā tāme Nr.3)
[pagalma puse].

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā
būvprojekta realizācijas.

5. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 5. kārtas darbi – 

“Mūra sienas “A” ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi (daļa darbu no
lokālās tāmes Nr.5)” [pagalma puse].

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā
būvprojekta realizācijas.

6. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 6. kārtas darbi – 

“Mūra sienas “A” ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi (daļa darbu no
lokālās tāmes Nr.5)” [pagalma puse].

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā
būvprojekta realizācijas.

7. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 7. kārtas darbi – 

“Mūra sienas “F” ziemeļu un dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi” (lokālā
tāme Nr.6).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā
būvprojekta realizācijas.

8. KĀRTA.

No būvprojekta atsevišķi izdalīti 8. kārtas darbi – 

“Mūra sienu “E”, “I” un “ZA” fasāžu konstrukciju konservācijas darbi” (lokālā tāme
Nr.7).

Šo darbu uzsākšana, veikšana un nodošana iespējama neatkarīgi no pārējā
būvprojekta realizācijas.

Būvprojekta vadītājs, Arhitekts: Artūrs Lapiņš
 (sert. Nr. 10-0758)

2017. gada 9. jūnijs
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Projekts: Kokneses viduslaiku pilsdrupu konservācijas un labiekārtošanas darbi
Adrese: “Kokneses pilsdrupas”, Kokneses novads
Pasūtītājs: Kokneses novada dome
Projekta stadija Būvprojekts - IZMAIŅAS
Sējuma Nr. 1.1. ĢP, DOP, BA.  

Ģenerālplāns, Darbu organizēšanas projekts, Būvdarbu apjomu saraksts

IZMAIŅU RASĒJUMU SARAKSTS

Lapas Nr. Lapas nosaukums Izmaiņas
datums

Izmaiņas
nr.

GP 0-01 Ģenerālplāns. Vispārīgie rādītāji. Rasējumu saraksts 02.06.2017. 2

DOP 1-01-1 Būvdarbu ģenerālplāns.  1.kārtas darbi 02.06.2017. 2
DOP 1-01-2 Būvdarbu ģenerālplāns.  2.kārtas darbi 02.06.2017. 2
DOP 1-01-3 Būvdarbu ģenerālplāns.  3.kārtas darbi 02.06.2017. 2
DOP 1-01-4 Būvdarbu ģenerālplāns.  4.kārtas darbi 02.06.2017. 2
DOP 1-01-5 Būvdarbu ģenerālplāns.  5.kārtas darbi 02.06.2017. 2
DOP 1-01-6 Būvdarbu ģenerālplāns.  6.kārtas darbi 02.06.2017. 2
DOP 1-01-7 Būvdarbu ģenerālplāns.  7.kārtas darbi 02.06.2017. 2
DOP 1-01-8 Būvdarbu ģenerālplāns.  8.kārtas darbi 02.06.2017. 2





1.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienu galu “A” (sienai G) un “D” (sienai A) 

fasādes konstrukciju konservācijas darbi





APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_____.gada ____ . _________

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%),  EUR 0,00

Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Kopējās objekta

Nr.p.k. Tāmes Nr. Objekta izmaksu nosaukums izmaksas

  /EUR/

1 1 Kopējie būvdarbi  (1.kārtas darbi) 0,00

Kopā : 0,00

PVN 21% : 0,00

Kopā ar PVN: 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758



 KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00

Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta  2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tai skaitā

  1.kārtas darbi

1 1 Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOPĀ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Virsizdevumi (  %)

Peļņa (  %)

Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0,00

Kopā bez PVN 21% 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758

Lokālās 
tāmes Nr.

Tāmes 
izmaksa (EUR)

Darbietilpība 
(c/h)Darba alga 

(EUR)
Materiāli 
(EUR)

Mehān., instr.īre, 
amortizācija 

(EUR)

Mūra sienu galu A (sienai G) un D (sienai A) fasādes 
konstrukciju konservācijas darbi



Lokālā tāme Nr. 1

Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi
OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa'' BP DOP daļa

Tāmes izmaksas EUR 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

DOP 1-01

1 Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu t/m 45,00

'Beakert'' inventāra žogs vai ekvivalents t/m 45,00

2 Nožogojuma aizklāšana ar plēvi m2 99,00

PVC plēve m2 108,90

3 Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku) t/m 22,00

4 Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana kompl 1,00

5 Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana kompl 1,00

6 Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana kompl 1,00

7 Ofisa konteinera uzstādīšana, īre mēn. 1,00

8 Būvgružu konteinera īre 8.5 m3  (1 mēn.) gab 1,00

9 kompl 1,00

10 Biotualetes uzstādīšana, īre mēn. 1,00

11 Vieta javas sagatavošanai kompl 1,00

12 Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana kompl 1,00

13 Zemes nosegšana zem sastatnēm un parējā darba zonā m2 30,00

PVC plēve m2 33,00

14 Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas teritorija 1,00

15 Būvlaukuma uzturēšana 1 mēn. būvlaukums 1,00

KOPĀ Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja 
uzstādīšana (~55m)



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 8

Mūra sienu galu A (sienai G) un D (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa

SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Sienas gali ''A''; ''D'' AR3-01; AR3-07

AD2

1 m2 95,00

2 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno raksturu m2 95,00

Kaļķu java m3 10,45

3 m2 95,00

l 23,75

SAS (sastatnes)

4 Sastatņu montāža, demontāža m2 195,00

inventāra sastatņu īre m2 195,00

5 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 2,00

6 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 195,00

aizsargtīkls m2 214,50

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo 
labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas 
stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdums ūdenī vai 
ekvivalents



2.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienu galu “B” (sienai G) un “C” (sienai A) 

fasādes konstrukciju konservācijas darbi





APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_____.gada ____ . _________

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%),  EUR 0,00

Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Kopējās objekta

Nr.p.k. Tāmes Nr. Objekta izmaksu nosaukums izmaksas

  /EUR/

1 1 Kopējie būvdarbi  (2.kārtas darbi) 0,00

Kopā : 0,00

PVN 21% : 0,00

Kopā ar PVN: 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758



 KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00

Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta  2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tai skaitā

  2.kārtas darbi

1 1 Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOPĀ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Virsizdevumi (  %)

Peļņa (  %)

Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0,00

Kopā bez PVN 21% 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758

Lokālās 
tāmes Nr.

Tāmes 
izmaksa (EUR)

Darbietilpība 
(c/h)Darba alga 

(EUR)
Materiāli 
(EUR)

Mehān., instr.īre, 
amortizācija 

(EUR)

Mūra sienu galu A (sienai G) un D (sienai A) fasādes 
konstrukciju konservācijas darbi



Lokālā tāme Nr. 1

Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi
OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa'' BP DOP daļa

Tāmes izmaksas EUR 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

DOP 1-01

1 Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu t/m 45,00

'Beakert'' inventāra žogs vai ekvivalents t/m 45,00

2 Nožogojuma aizklāšana ar plēvi m2 99,00

PVC plēve m2 108,90

3 Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku) t/m 25,00

4 Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana kompl 1,00

5 Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana kompl 1,00

6 Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana kompl 1,00

7 Ofisa konteinera uzstādīšana, īre mēn. 1,00

8 Būvgružu konteinera īre 8.5 m3  (1 mēn.) gab 1,00

9 kompl 1,00

10 Biotualetes uzstādīšana, īre mēn. 1,00

11 Vieta javas sagatavošanai kompl 1,00

12 Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana kompl 1,00

13 Zemes nosegšana zem sastatnēm un parējā darba zonā m2 34,00

PVC plēve m2 37,40

14 Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas teritorija 1,00

15 Būvlaukuma uzturēšana 1 mēn. būvlaukums 1,00

KOPĀ Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja 
uzstādīšana (~55m)



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 8

Mūra sienu galu A (sienai G) un D (sienai A) fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa

SASTĀDĪTS: Esošajās tirgus cenās Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Sienas gali ''B''; ''C'' AR3-01; AR3-07

AD2

1 m2 83,00

2 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno raksturu m2 83,00

Kaļķu java m3 9,13

3 m2 83,00

l 20,75

SAS (sastatnes)

4 Sastatņu montāža, demontāža m2 240,00

inventāra sastatņu īre m2 240,00

5 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 2,00

6 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 240,00

aizsargtīkls m2 264,00

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo 
labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes virsmas 
stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdums ūdenī vai 
ekvivalents



3.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienas “G” ziemeļu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (Pērses puse);

Mūra sienas “A” dienvidu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (Daugavas puse);

Labiekārtošanas darbi





APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_____.gada ____ . _________

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%),  EUR 0,00

Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Kopējās objekta

Nr.p.k. Tāmes Nr. Objekta izmaksu nosaukums izmaksas

  /EUR/

1 1 Kopējie būvdarbi  (3.kārtas darbi) 0,00

Kopā : 0,00

PVN 21% : 0,00

Kopā ar PVN: 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758



 KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00

Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta  2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tai skaitā

  3.kārtas darbi

1 1 Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 9 Labiekārtošanas darbi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOPĀ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Virsizdevumi (  %)

Peļņa (  %)

Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0,00

Kopā bez PVN 21% 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758

Lokālās 
tāmes Nr.

Tāmes 
izmaksa (EUR)

Darbietilpība 
(c/h)Darba alga 

(EUR)
Materiāli 
(EUR)

Mehān., instr.īre, 
amortizācija 

(EUR)

Mūra sienas “G” ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas 
darbi

Mūra sienas “A” dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas 
darbi



Lokālā tāme Nr. 1

Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa'' BP DOP daļa

Tāmes izmaksas EUR 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

DOP 1-01

1 Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu t/m 40,00

'Beakert'' inventāra žogs vai ekvivalents t/m 40,00

2 Nožogojuma aizklāšana ar plēvi m2 88,00

PVC plēve m2 96,80

3 Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku) t/m 105,00

4 Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana kompl 1,00

5 Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana kompl 1,00

6 Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana kompl 1,00

7 Ofisa konteinera uzstādīšana, īre mēn. 3,00

8 Būvgružu konteinera īre 8.5 m3  (3 mēn.) gab 1,00

9 kompl 1,00

10 Biotualetes uzstādīšana, īre mēn. 3,00

11 Vieta javas sagatavošanai kompl 1,00

12 Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana kompl 2,00

13 Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas teritorija 1,00

14 Būvlaukuma uzturēšana 3 mēn. būvlaukums 1,00

KOPĀ Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja 
uzstādīšana (~85m)



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 2

Mūra sienas “G” ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa
SASTĀDĪTS:Esošajās tirgus cenās Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Siena G, Ziemeļu fasāde AR3-01;3-02

AD1

1 m2 1,76

2 m2 1,76

Kaļķu java m3 0,19

3 m2 1,76

l 0,44

AD2

4 m2 189,44

5 m2 189,44

Kaļķu java m3 20,84

6 m2 189,44

l 47,36

BD2

7 m2 141,68

8 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana m2 141,68

Kaļķu java m3 15,58

9 m2 141,68

Vāji hidrauliska  kaļķu grants java m3 7,79

10 m2 141,68

l 35,42

BD3

11 m2 0,65

m2 0,65

12 m2 0,65

l 0,16

BK4

13 Ķieģeļu mūra attīrīšana m2 4,57

Mūra kodola attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra kodola papildināšana līdz kodola ārējai plaknei 
saglabajot mūra nelīdzeno raksturu

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot 
silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra 
nelīdzeno raksturu

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot 
silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra pāršuvošana ar vāji hidraulisku  kaļķu grants javu, 
toni pieskaņojot katra labojuma vietā veidojot dziļi 
ierautu šuvi

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot 
silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Kaltu akmens detaļu attīrīšana,esošā stāvokļa 
konservācija izmantojot tonētā mākslīgā akmens 
sastāvu AQUQ ''Petra'' vai ekvivalentu

Tonēts mākslīgā akmens sastāvs AQUQ ''Petra'' vai 
ekvivalents

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot 
silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents



Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

14 m2 4,57

m3 0,46

Kaļķu java m3 0,50

15 m2 4,57

l 1,14

EZ1

16 vietas 64

Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm) kompl 64

EW2

17 vieta 25

Antiseptizētēts priedes koka aizbāznis gab 25

JJ1

18 Mūra augšdalas izlidzinašana ar kritumu m2 20,00

Kaļķu java m3 1,10

19 m2 20,00

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 22,00

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 2,00

velēna m2 20,00

LA1

20 Laboratoriskās izpētes veikšana paraugs 2

SAS

21 Sastatņu montāža, demontāža m2 438,51

inventāra sastatņu īre m2 438,51

22 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 1,00

23 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 438,51

aizsargtīkls m2 482,36

24 kompl 8,00

Zāliena iesegšana uz sienām AR3-00

25 m2 174,00

laukakmeņi m3 4,18

baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-10% m3 1,91

26 Mūra augšdalas izlīdzināšana ar kritumu m2 174,00

Kaļķu java m3 9,57

27 m2 174,00

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 191,40

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 17,40

velēna m2 174,00

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Ķieģeļu mūra remonts , papildināšana, pāršuvošana ar 
ierautu šuvi

lielizmēra sarkanie māla pilnķieģeļi, piem., Lode 
“Sencis” vai ekvivalenti

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot 
silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Balsta stieņa (nerūsējošais tērauds d16mm) ar slīpiem 
slipetiem galiem iestrādāšana mūra šuvē; to iedzenot 
urbumā 1/3 no konsoles garuma

Sastatņu koka vietu attīrīšana, dziļuma uzmērīšana, 
aiztapošana ar tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., 
pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla 
ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā

Sastatņu papildus atbalsta vietu izveide no koka sijām 
mūra sienās esošajās ailās, t.sk. Materiāli

Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseguma 
ieklāšanas, pārmūrējot kustīgās daļas (~0,3 m 
augstumā kodolam un akmeņu čaulai)

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., 
pamatnes sagatavošana (ģeotekstila un māla 
ieklāšana); apjoms dots plaknes projekcijā



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 4

Mūra sienas “A” dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa
SASTĀDĪTS:Esošajās tirgus cenās Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Siena A, Dienvidu fasāde AR3-01;3-04

AD2

1 m2 191,11

2 m2 191,11

Kaļķu java m3 21,02

3 m2 191,11

l 47,78

BD1

4 m2 5,72

5 m2 5,72

Kaļķu java m3 0,63

6 m2 5,72

l 1,43

BD2

7 m2 284,26

8 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana m2 284,26

Kaļķu java m3 31,27

9 m2 284,26

Vāji hidrauliska  kaļķu grants java m3 15,63

10 m2 284,26

l 71,07

BD3

11 m2 4,85

m2 4,85

12 m2 4,85

l 1,21

BK4

13 Ķieģeļu mūra attīrīšana m2 5,33

14 m2 5,33

m3 0,53

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno 
raksturu

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu 
ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Čaulas mūrējuma atjaunošana papildinot to līdz ārējai 
fasādes plaknei saglabājot mūra  raksturu

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu 
ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra pāršuvošana ar vāji hidraulisku  kaļķu grants javu, toni 
pieskaņojot katra labojuma vietā veidojot dziļi ierautu šuvi

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu 
ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Kaltu akmens detaļu attīrīšana,esošā stāvokļa konservācija 
izmantojot tonētā mākslīgā akmens sastāvu AQUQ ''Petra'' 
vai ekvivalentu

Tonēts mākslīgā akmens sastāvs AQUQ ''Petra'' vai 
ekvivalents

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu 
ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Ķieģeļu mūra remonts , papildināšana, pāršuvošana ar 
ierautu šuvi

lielizmēra sarkanie māla pilnķieģeļi, piem., Lode “Sencis” vai 
ekvivalenti



Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Kaļķu java m3 0,59

15 m2 5,33

l 1,33

EZ1

16 vietas 83

Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm) kompl 83

EW2

17 vieta 45

Antiseptizētēts priedes koka aizbāznis gab 45

JJ1

18 Mūra augšdalas izlidzinašana ar kritumu m2 15,50

Kaļķu java m3 0,85

19 m2 15,50

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 17,05

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 1,55

velēna m2 15,50

LA1

20 Laboratoriskās izpētes veikšana paraugs 2

SAS

21 Sastatņu montāža, demontāža m2 678,92

inventāra sastatņu īre m2 678,92

22 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 1,00

23 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 678,92

aizsargtīkls m2 746,81

24 kompl 7,00

25 m2 308,00

laukakmeņi m3 7,39

baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-10% m3 3,39

26 Mūra augšdalas izlidzinašana ar kritumu m2 308,00

Kaļķu java m3 16,94

27 m2 308,00

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 338,80

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 30,80

velēna m2 308,00

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu 
ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Balsta stieņa (nerūsējošais tērauds d16mm) ar slīpiem 
slipetiem galiem iestrādāšana mūra šuvē; to iedzenot 
urbumā 1/3 no konsoles garuma

Sastatņu koka vietu attīrīšana, dziļuma uzmērīšana, 
aiztapošana ar tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes 
sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots 
plaknes projekcijā

Sastatņu papildus atbalsta vietu izveide no koka sijām mūra 
sienās esošajās ailās, t.sk. Materiāli

Zāliena iesegšana uz sienām AR3-00                 (sienas 
«A» un «D»)

Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseguma ieklāšanas, 
pārmūrējot kustīgās daļas (~0,3 m augstumā kodolam un 
akmeņu čaulai)

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes 
sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots 
plaknes projekcijā



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 9

Labiekārtošanas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa Tāmes izmaksas, EUR: 0,00
SASTĀDĪTS:Esošajās tirgus cenās

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Pagalms AR 1-01; AR4-01

1 m3 26,88

2 Pamatnes šķembošana, blietēšana m2 56,00

šķembas fr 0...63mm b=170mm m3 9,52

šķembas fr. 16...22mm b=80mm m3 4,93

3 Granīta apaļakmenu bruģa ieklāšana m2 56,00

Granīta apaļakmenu bruģis d150-200mm m2 56,00

Smilts m3 18,48

Java m3 0,20

4 Bruģa restaurācija m2 122,00

Smalkas šķembas m3 1,22

5 m2 54,19

6 m3 3,12

7 Pamatnes šķembošana, blietēšana m2 24,00

šķembas fr. 16...22mm b=80mm m3 2,11

8 Blietētu izsiju iesegums m2 24,00

9 t.m. 24,00

Imptignētas plankas 100x200x3000 t.m. 24,00

10 m3 3,70

Antiseptizēti priedes kokmateriāli evelēti m3 4,07

Montāžas palīgmateriāli kompl 1,00

11 gab 24,00

gab 24,00

12 Retināta lapegles dēļu klāja ieklāšana m2 26,00

Sibīrijas lapegles dēļi 125/h50 ēvelēti m2 28,60

Montāžas palīgmateriāli kompl 1,00

13 Dēļu klāja eļļošana m2 26,00

Lineļļa l 9,10

14 m2 4,02

Ūdensdrošs laminēts saplāksnis b=12mm m2 4,42

15 m3 0,40

Antiseptizēti priedes kokmateriāli ēvelēti m3 0,44

Montāžas palīgmateriāli kompl 1,00

16 m3 0,73

Dekoratīvā koka latas m3 0,80

Bruģa gultnes izrakšana, līdzināšana, 
blietēšana

Arheoloģiskā izpēte, rekonstrukcijas 
vajadzībām lidz ~1m dziļumam, akas un 
akas namiņa mūra papildināšana līdz 
pagalma bruģa atzīmei

Izsiju seguma gultnes izrakšana, 
līdzināšana, blietēšana

Imprignētu planku montāža akmens detaļu 
eksponēšanai

ZA stūra telpas platforma AR6-01; AR6-
03; BK6-01; BK6-02; BK6-03

Plaformas koka konstrukciju izgatavošana, 
montāža

Platformas konstrukciju stiprināšana pie 
esošā mūra

Tērauda vītņstieņi ielīmēti akmenī ar Hilti 
būvķīmiju

Konstrukciju augšējās daļas apšūšana ar 
ūdensdrošu laminētu saplāksni

Margu koka konstrukciju izgatavošana, 
montāža

Platformas apšūšana ar dekoratīvajā koka 
latām



Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Montāžas palīgmateriāli kompl 1,00

17 Jauna impregnēta pakāpiena uzstādīšana gab 1,00

gab 1,00

18 Durvju ailes izdrupumu piemūrēšana m2 0,20

Java m3 0,02

19 Dēļu durvju montāža gab 1,00

kompl 1,00

20 m2 2,80

Pakāpieni m2 2,80

21 kompl 1,00

22 m3 0,57

23 Pamatnes šķembošana, blietēšana m2 4,38

šķembas fr. 16...22mm b=80mm m3 0,39

24 m2 4,40

25 Jauna dolomīta pakāpiena uzstādīšana gab 1,00

Jauna dolomīta pakāpiens 220x300x1000 gab 1,00

26 Pamatnes šķembošana, blietēšana telpā m2 24,79

šķembas fr. 16...22mm b=80mm m3 2,18

27 m2 24,79

28 Redzamo metāla elementu krāsošana kompl 1,00

Krāsa tumši pelēka (RAL 7022) kompl 1,00

29 m2 20,00

30 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana m2 20,00

Kaļķu java m3 2,20

31 m2 20

Vāji hidrauliska  kaļķu grants java m3 1,10

32 m2 20

l 5,00

33 Grunts piebēršana m3 17,00

Grunts m3 17,00

34 m2 20,00

Jauna impregnēta pakāpiens 
250x250x1200 (priedes koka bluķis)

Slēdzamas dēļu durvis (dēļi dažāda 
platuma, satapoti) ar kaltām lentveida virām, 
kastes slēdzeni ar 3 atslēgām

Trūkstošo dolomītakmens pakāpienu 
izgatavošana pec analogiem, ieklāšana

Esošo dolomītakmens pakāpienu 
retsaurācija - līmeņošana, nostiprināšana, 
bojājumu protezēšana (~8,8 m2)

Izsiju seguma gultnes izrakšana, 
līdzināšana, blietēšana

Blietētu izsiju (arh.izrakumu) iesegums 
celiņam

Blietētu izsiju (arh.izrakumu) iesegums telpā

Sienu «I» un «ZA» konservācija 
platformas vajadzībām  (bijušās mūra 

velves balsta vietas nostiprināšana 
platformas koka konstrukciju 

balstīšanai)

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa 
kompresoru, iepriekšējo labojumu un zemas 
saķeres javas izkalšana

Mūra pāršuvošana ar vāji hidraulisku  kaļķu 
grants javu, toni pieskaņojot katra labojuma 
vietā veidojot dziļi ierautu šuvi

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana 
izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju 
AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī vai 
ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA 
''Porosil ZTS'' šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Marga priekšpils DA malā AR6-10; AR6-
11; BK6-11

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa 
kompresoru, iepriekšējo labojumu un zemas 
saķeres javas izkalšana



Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

35 m2 20

Vāji hidrauliska  kaļķu grants java m3 1

36 m2 20

l 5

37 Mūra čaulas paaugstināšana m2 12,00

laukakmeņi m3 0,29

m3 0,13

38 Mūra augšdalas izlidzināšana ar kritumu m2 50,00

Kaļķu java m3 2,75

39 m2 87,50

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 96,25

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 8,75

velēna m2 87,50

40 gab 54

kompl 27

kompl 27

41 m3 3,00

Antiseptizēti priedes kokmateriāli ēvelēti m3 3,30

Montāžas palīgmateriāli kompl 1,00

42 Redzamo metāla elementu krāsošana kompl 1,00

Krāsa tumši pelēka (RAL 7022) kompl 1,00

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Mūra pāršuvošana ar vāji hidraulisku  kaļķu 
grants javu, toni pieskaņojot katra labojuma 
vietā veidojot dziļi ierautu šuvi

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana 
izmantojot silīcija bāzes virsmas stiprinātāju 
AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī vai 
ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA 
''Porosil ZTS'' šķīdums ūdenī vai ekvivalents

baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-
10%

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, 
t.sk., pamatnes sagatavošana (ģeotekstila 
un māla ieklāšana); apjoms dots plaknes 
projekcijā

Margu metāla zemes skrūvju montāža 
gruntī

Margu metāla zemes skrūves KRINNER 
KSF F  76x800-R, ar stata pamatni “Post 

Bearer Sword-R” vai ekviv.

Margu metāla zemes skrūves KRINNER 
KSF F  76x1000-R, ar stata pamatni “Post 

Bearer Plane-R” vai ekviv.

Margu koka konstrukciju izgatavošana, 
montāža



4.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienas “G” dienvidu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (pagalma puse)





APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_____.gada ____ . _________

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%),  EUR 0,00

Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Kopējās objekta

Nr.p.k. Tāmes Nr. Objekta izmaksu nosaukums izmaksas

  /EUR/

1 1 Kopējie būvdarbi  (4.kārtas darbi) 0,00

Kopā : 0,00

PVN 21% : 0,00

Kopā ar PVN: 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758



 KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00

Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta  2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tai skaitā

  4.kārtas darbi

1 1 Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOPĀ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Virsizdevumi (  %)

Peļņa (  %)

Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0,00

Kopā bez PVN 21% 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758

Lokālās 
tāmes Nr.

Tāmes 
izmaksa (EUR)

Darbietilpība 
(c/h)Darba alga 

(EUR)
Materiāli 
(EUR)

Mehān., instr.īre, 
amortizācija 

(EUR)

Mūra sienas “G” dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas 
darbi



Lokālā tāme Nr. 1

Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa'' BP DOP daļa

Tāmes izmaksas EUR 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

DOP 1-01

1 Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu t/m 45,00

'Beakert'' inventāra žogs vai ekvivalents t/m 45,00

2 Nožogojuma aizklāšana ar plēvi m2 99,00

PVC plēve m2 108,90

3 Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku) t/m 50,00

4 Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana kompl 1,00

5 Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana kompl 1,00

6 Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana kompl 1,00

7 Ofisa konteinera uzstādīšana, īre mēn. 2,00

8 Būvgružu konteinera īre 8.5 m3  (2 mēn.) gab 1,00

9 kompl 1,00

10 Biotualetes uzstādīšana, īre mēn. 2,00

11 Vieta javas sagatavošanai kompl 1,00

12 Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana kompl 1,00

13 Zemes nosegšana zem sastatnēm un parējā darba zonā m2 90,00

PVC plēve m2 99,00

14 Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas teritorija 1,00

15 Būvlaukuma uzturēšana 2 mēn. būvlaukums 1,00

KOPĀ Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja 
uzstādīšana (~55m)



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 3

Mūra sienas “G” dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa

SASTĀDĪTS:Esošajās tirgus cenās Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Siena G, Dienvidu fasāde AR3-01;3-03

AD1

1 m2 0,74

2 m2 0,74

Kaļķu java m3 0,08

3 m2 0,74

l 0,19

AD2

4 m2 70,47

5 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno raksturu m2 70,47

Kaļķu java m3 7,75

6 m2 70,47

l 17,62

BD2

7 m2 50,23

8 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana m2 50,23

Kaļķu java m3 5,53

9 m2 50,23

Vāji hidrauliska  kaļķu grants java m3 2,76

10 m2 50,23

l 12,56

BD3

11 m2 0,42

Tonēts mākslīgā akmens sastāvs AQUQ ''Petra'' vai ekvivalents m2 0,42

12 m2 0,42

l 0,11

BK4

13 Ķieģeļu mūra attīrīšana m2 9,24

14 m2 9,24

Mūra kodola attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo 
labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra kodola papildināšana līdz kodola ārējai plaknei saglabajot 
mūra nelīdzeno raksturu

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes 
virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī vai 
ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdums 
ūdenī vai ekvivalents

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo 
labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes 
virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī vai 
ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdums 
ūdenī vai ekvivalents

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, iepriekšējo 
labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra pāršuvošana ar vāji hidraulisku  kaļķu grants javu, toni 
pieskaņojot katra labojuma vietā veidojot dziļi ierautu šuvi

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes 
virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī vai 
ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdums 
ūdenī vai ekvivalents

Kaltu akmens detaļu attīrīšana,esošā stāvokļa konservācija 
izmantojot tonētā mākslīgā akmens sastāvu AQUQ ''Petra'' vai 
ekvivalentu

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes 
virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī vai 
ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdums 
ūdenī vai ekvivalents

Ķieģeļu mūra remonts , papildināšana, pāršuvošana ar ierautu šuvi



Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

m3 0,92

Kaļķu java m3 1,02

15 m2 9,24

l 2,31

EZ1

16 vietas 48

Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm) kompl 48

EW2

17 vieta 15

Antiseptizētēts priedes koka aizbāznis gab 15

JJ1

18 Mūra augšdalas izlidzinašana ar kritumu m2 19,00

Kaļķu java m3 1,05

19 m2 19,00

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 20,90

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 1,90

velēna m2 19,00

LA1

20 Laboratoriskās izpētes veikšana paraugs 1

SAS

21 Sastatņu montāža, demontāža m2 429,89

inventāra sastatņu īre m2 429,89

22 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 1,00

23 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 429,89

aizsargtīkls m2 472,88

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

lielizmēra sarkanie māla pilnķieģeļi, piem., Lode “Sencis” vai 
ekvivalenti

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija bāzes 
virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī vai 
ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdums 
ūdenī vai ekvivalents

Balsta stieņa (nerūsējošais tērauds d16mm) ar slīpiem slipetiem 
galiem iestrādāšana mūra šuvē; to iedzenot urbumā 1/3 no 
konsoles garuma

Sastatņu koka vietu attīrīšana, dziļuma uzmērīšana, aiztapošana ar 
tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes 
sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots 
plaknes projekcijā



5.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienas “A” ziemeļu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (pagalma puse)





APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_____.gada ____ . _________

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%),  EUR 0,00

Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Kopējās objekta

Nr.p.k. Tāmes Nr. Objekta izmaksu nosaukums izmaksas

  /EUR/

1 1 Kopējie būvdarbi  (5.kārtas darbi) 0,00

Kopā : 0,00

PVN 21% : 0,00

Kopā ar PVN: 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758



 KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00

Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta  2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tai skaitā

  5.kārtas darbi

1 1 Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOPĀ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Virsizdevumi (  %)

Peļņa (  %)

Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0,00

Kopā bez PVN 21% 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758

Lokālās 
tāmes Nr.

Tāmes 
izmaksa (EUR)

Darbietilpība 
(c/h)Darba alga 

(EUR)
Materiāli 
(EUR)

Mehān., instr.īre, 
amortizācija 

(EUR)

Mūra sienas «A»  ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas 
darbi



Lokālā tāme Nr. 1

Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa'' BP DOP daļa

Tāmes izmaksas EUR 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

DOP 1-01

1 Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu t/m 45,00

'Beakert'' inventāra žogs vai ekvivalents t/m 45,00

2 Nožogojuma aizklāšana ar plēvi m2 99,00

PVC plēve m2 108,90

3 Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku) t/m 111,00

4 Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana kompl 1,00

5 Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana kompl 1,00

6 Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana kompl 1,00

7 Sadzīves konteinera uzstādīšana, īre mēn. 2,00

8 Ofisa konteinera uzstādīšana, īre mēn. 2,00

9 Būvgružu konteinera īre 8.5 m3  (2 mēn.) gab 1,00

10 kompl 1,00

11 Biotualetes uzstādīšana, īre mēn. 2,00

12 Vieta javas sagatavošanai kompl 1,00

13 Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana kompl 1,00

14 Zemes nosegšana zem sastatnēm un parējā darba zonā m2 150,00

PVC plēve m2 165,00

15 Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas teritorija 1,00

16 Būvlaukuma uzturēšana 2 mēn. būvlaukums 1,00

KOPĀ Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja 
uzstādīšana (~55m)



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 5

Mūra sienas «A»  ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa
SASTĀDĪTS:Esošajās tirgus cenās Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Siena A, Ziemeļu fasāde AR3-01;3-05

AD2

Skat. 6.kārtas darbi

BD1

1 m2 1,27

2 m2 1,27

Kaļķu java m3 0,14

3 m2 1,27

l 0,32

BD2

4 m2 26,39

5 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana m2 26,39

Kaļķu java m3 2,90

6 m2 26,39

Vāji hidrauliska  kaļķu grants java m3 1,45

7 m2 26,39

l 6,60

BD3

8 m2 0,06

m2 0,06

9 m2 0,06

l 0,02

BK4

10 Ķieģeļu mūra attīrīšana m2 175,58

11 m2 175,58

m3 17,56

Kaļķu java m3 19,31

12 m2 175,58

l 43,90

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Čaulas mūrējuma atjaunošana papildinot to līdz ārējai fasādes 
plaknei saglabājot mūra  raksturu

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī 
vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra pāršuvošana ar vāji hidraulisku  kaļķu grants javu, toni 
pieskaņojot katra labojuma vietā veidojot dziļi ierautu šuvi

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī 
vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Kaltu akmens detaļu attīrīšana,esošā stāvokļa konservācija 
izmantojot tonētā mākslīgā akmens sastāvu AQUQ ''Petra'' vai 
ekvivalentu

Tonēts mākslīgā akmens sastāvs AQUQ ''Petra'' vai 
ekvivalents

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī 
vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Ķieģeļu mūra remonts , papildināšana, pāršuvošana ar ierautu 
šuvi

lielizmēra sarkanie māla pilnķieģeļi, piem., Lode “Sencis” vai 
ekvivalenti

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī 
vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents



Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

EZ1

13 vietas 77

Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm) kompl 77

EW2

Skat. 6.kārtas darbi

JJ1

Skat. 6.kārtas darbi

SAS (sienai «A»)

14 Sastatņu montāža, demontāža m2 572,04

inventāra sastatņu īre m2 572,04

15 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 1,00

16 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 572,04

aizsargtīkls m2 629,24

SAS (sienai «B»)

17 Sastatņu montāža, demontāža m2 80,00

inventāra sastatņu īre m2 80,00

18 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 1,00

19 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 80,00

aizsargtīkls m2 88,00

20 m2 35,00

laukakmeņi m3 0,84

baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-10% m3 0,39

21 Mūra augšdalas izlidzinašana ar kritumu m2 35,00

Kaļķu java m3 1,93

22 m2 35,00

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 38,50

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 3,50

velēna m2 35,00

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Balsta stieņa (nerūsējošais tērauds d16mm) ar slīpiem 
slipetiem galiem iestrādāšana mūra šuvē; to iedzenot urbumā 
1/3 no konsoles garuma

Zāliena iesegšana uz sienām AR3-00                      (sienai 
«B» un sienas «C» austrumu gala izvirzījumam)

Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseguma ieklāšanas, 
pārmūrējot kustīgās daļas (~0,3 m augstumā kodolam un 
akmeņu čaulai)

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes 
sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots 
plaknes projekcijā



6.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienas “A” ziemeļu fasādes konstrukciju
konservācijas darbi (pagalma puse)





APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_____.gada ____ . _________

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%),  EUR 0,00

Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Kopējās objekta

Nr.p.k. Tāmes Nr. Objekta izmaksu nosaukums izmaksas

  /EUR/

1 1 Kopējie būvdarbi  (6.kārtas darbi) 0,00

Kopā : 0,00

PVN 21% : 0,00

Kopā ar PVN: 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758



 KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00

Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta  2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tai skaitā

  6.kārtas darbi

1 1 Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOPĀ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Virsizdevumi (  %)

Peļņa (  %)

Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0,00

Kopā bez PVN 21% 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758

Lokālās 
tāmes Nr.

Tāmes 
izmaksa (EUR)

Darbietilpība 
(c/h)Darba alga 

(EUR)
Materiāli 
(EUR)

Mehān., instr.īre, 
amortizācija 

(EUR)

Mūra sienas «A»  ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas 
darbi



Lokālā tāme Nr. 1

Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa'' BP DOP daļa

Tāmes izmaksas EUR 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

DOP 1-01

1 Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu t/m 45,00

'Beakert'' inventāra žogs vai ekvivalents t/m 45,00

2 Nožogojuma aizklāšana ar plēvi m2 99,00

PVC plēve m2 108,90

3 Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku) t/m 75,00

4 Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana kompl 1,00

5 Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana kompl 1,00

6 Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana kompl 1,00

7 Sadzīves konteinera uzstādīšana, īre mēn. 2,00

8 Ofisa konteinera uzstādīšana, īre mēn. 2,00

9 Būvgružu konteinera īre 8.5 m3  (2 mēn.) gab 1,00

10 kompl 1,00

11 Biotualetes uzstādīšana, īre mēn. 2,00

12 Vieta javas sagatavošanai kompl 1,00

13 Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana kompl 1,00

14 Zemes nosegšana zem sastatnēm un parējā darba zonā m2 150,00

PVC plēve m2 165,00

15 Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas teritorija 1,00

16 Būvlaukuma uzturēšana 2 mēn. būvlaukums 1,00

KOPĀ Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja 
uzstādīšana (~55m)



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 5

Mūra sienas «A»  ziemeļu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa

SASTĀDĪTS:Esošajās tirgus cenās Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Siena A, Ziemeļu fasāde AR3-01;3-05

AD2

1 m2 268,15

2 m2 268,15

Kaļķu java m3 29,50

3 m2 268,15

l 67,04

BD1

Skat. 5.kārtas darbi

BD2

Skat. 5.kārtas darbi

BD3

Skat. 5.kārtas darbi

BK4

Skat. 5.kārtas darbi

EZ1

Skat. 5.kārtas darbi

EW2

4 vieta 33

Antiseptizētēts priedes koka aizbāznis gab 33

JJ1

5 Mūra augšdalas izlidzinašana ar kritumu m2 41,00

Kaļķu java m3 2,26

6 m2 41,00

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 45,10

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 4,10

velēna m2 41,00

SAS

7 Sastatņu montāža, demontāža m2 572,04

inventāra sastatņu īre m2 572,04

8 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 1,00

9 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 572,04

aizsargtīkls m2 629,24

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno 
raksturu

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu ūdenī 
vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Sastatņu koka vietu attīrīšana, dziļuma uzmērīšana, 
aiztapošana ar tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes 
sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots 
plaknes projekcijā



7.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienas “F” ziemeļu un dienvidu fasādes
konstrukciju konservācijas darbi





APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_____.gada ____ . _________

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%),  EUR 0,00

Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Kopējās objekta

Nr.p.k. Tāmes Nr. Objekta izmaksu nosaukums izmaksas

  /EUR/

1 1 Kopējie būvdarbi  (7.kārtas darbi) 0,00

Kopā : 0,00

PVN 21% : 0,00

Kopā ar PVN: 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758



 KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00

Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta  2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tai skaitā

  7.kārtas darbi

1 1 Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOPĀ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Virsizdevumi (  %)

Peļņa (  %)

Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0,00

Kopā bez PVN 21% 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758

Lokālās 
tāmes Nr.

Tāmes 
izmaksa (EUR)

Darbietilpība 
(c/h)Darba alga 

(EUR)
Materiāli 
(EUR)

Mehān., instr.īre, 
amortizācija 

(EUR)

Mūra sienas «F» ziemeļu un dienvidu fasādes konstrukciju 
konservācijas darbi



Lokālā tāme Nr. 1

Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa'' BP DOP daļa

Tāmes izmaksas EUR 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

DOP 1-01

1 Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu t/m 45,00

'Beakert'' inventāra žogs vai ekvivalents t/m 45,00

2 Nožogojuma aizklāšana ar plēvi m2 99,00

PVC plēve m2 108,90

3 Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku) t/m 13,00

4 Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana kompl 1,00

5 Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana kompl 1,00

6 Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana kompl 1,00

7 Sadzīves konteinera uzstādīšana, īre mēn. 1,00

8 Ofisa konteinera uzstādīšana, īre mēn. 1,00

9 Būvgružu konteinera īre 8.5 m3  (1 mēn.) gab 1,00

10 kompl 1,00

11 Biotualetes uzstādīšana, īre mēn. 1,00

12 Vieta javas sagatavošanai kompl 1,00

13 Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana kompl 1,00

14 Zemes nosegšana zem sastatnēm un parējā darba zonā m2 26,00

PVC plēve m2 28,60

15 Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas teritorija 1,00

16 Būvlaukuma uzturēšana 1 mēn. būvlaukums 1,00

KOPĀ Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja 
uzstādīšana (~55m)



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 6

Mūra sienas «F» ziemeļu un dienvidu fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa

SASTĀDĪTS:Esošajās tirgus cenās Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Siena F, Ziemeļu un Dienvidu fasāde AR3-01;3-06

AD2

1 m2 10,06

2 m2 10,06

Kaļķu java m3 1,11

3 m2 10,06

l 2,52

BD2

4 m2 34,85

5 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana m2 34,85

Kaļķu java m3 3,83

6 m2 34,85

Vāji hidrauliska  kaļķu grants java m3 1,92

7 m2 34,85

l 8,71

BK4

8 Ķieģeļu mūra attīrīšana m2 1

9 m2 1

m3 0,10

Kaļķu java m3 0,11

10 m2 1

l 0,25

EZ1

11 vietas 7

Balsta stienis (nerūsējošais tērauds d16mm) kompl 7

EW2

12 vieta 9

Antiseptizētēts priedes koka aizbāznis gab 9

JJ1 sk.AR3-00

SAS

13 Sastatņu montāža, demontāža m2 151,16

inventāra sastatņu īre m2 151,16

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Kustīgo akmeņu pārmūrēšana saglabājot mūra nelīdzeno 
raksturu

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu 
ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra pāršuvošana ar vāji hidraulisku  kaļķu grants javu, toni 
pieskaņojot katra labojuma vietā veidojot dziļi ierautu šuvi

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu 
ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Ķieģeļu mūra remonts , papildināšana, pāršuvošana ar ierautu 
šuvi

lielizmēra sarkanie māla pilnķieģeļi, piem., Lode “Sencis” vai 
ekvivalenti

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot silīcija 
bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' šķīdumu 
ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Balsta stieņa (nerūsējošais tērauds d16mm) ar slīpiem 
slipetiem galiem iestrādāšana mūra šuvē; to iedzenot urbumā 
1/3 no konsoles garuma

Sastatņu koka vietu attīrīšana, dziļuma uzmērīšana, 
aiztapošana ar tēstu antiseptizētu priedes koka aizbāzni



Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR
14 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 2,00

15 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 151,16

aizsargtīkls m2 166,28

Zāliena iesegšana uz sienām AR3-00

16 m2 8,00

laukakmeņi m3 0,19

baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-10% m3 0,09

17 Mūra augšdalas izlidzinašana ar kritumu m2 8,00

Kaļķu java m3 0,44

18 m2 8,00

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 8,80

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 0,80

velēna m2 8,00

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseguma ieklāšanas, 
pārmūrējot kustīgās daļas (~0,3 m augstumā kodolam un 
akmeņu čaulai)

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes 
sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms dots 
plaknes projekcijā



8.KĀRTAS DARBI -

Mūra sienu “E”, “I” un “ZA” fasāžu konstrukciju
konservācijas darbi





APSTIPRINU

(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)

Z.v.

_____.gada ____ . _________

Būvniecības KOPTĀME

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Izpildītājs: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''

Tāmes kopējās izmaksas (ar PVN 21%),  EUR 0,00

Kopējā normatīvā darbietilpība, c/h 0

Kopējās objekta

Nr.p.k. Tāmes Nr. Objekta izmaksu nosaukums izmaksas

  /EUR/

1 1 Kopējie būvdarbi  (8.kārtas darbi) 0,00

Kopā : 0,00

PVN 21% : 0,00

Kopā ar PVN: 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758



 KOPSAVILKUMA APRĒĶINS

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Par kopējo summu, EUR 0,00

Kopējā darbietilpība, c/h 0,00

Tāme sastādīta  2016.gada 10.jūnijā, papildināta 19.oktobrī

Nr.p.k. Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums

Tai skaitā

  8.kārtas darbi

1 1 Būvlaukuma iekārtošana, uzturēšana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 7 Mūra sienu E, I un ZA fasādes konstrukciju konservācijas darbi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KOPĀ: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Virsizdevumi (  %)

Peļņa (  %)

Darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) 0,00

Kopā bez PVN 21% 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr. 20-3506

Pārbaudīja:                                                     Būvproj. vad.: A. Lapiņš 

                                                                           sertf.Nr. 10-0758

Lokālās 
tāmes Nr.

Tāmes 
izmaksa (EUR)

Darbietilpība 
(c/h)Darba alga 

(EUR)
Materiāli 
(EUR)

Mehān., instr.īre, 
amortizācija 

(EUR)



Lokālā tāme Nr. 1

Būvlaukuma sagatavošanas, uzturēšanas darbi

OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa'' BP DOP daļa

Tāmes izmaksas EUR 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

DOP 1-01

1 Teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu t/m 45,00

'Beakert'' inventāra žogs vai ekvivalents t/m 45,00

2 Nožogojuma aizklāšana ar plēvi m2 99,00

PVC plēve m2 108,90

3 Teritorijas norobežošana ar norobežojošo lentu (uz darbu laiku) t/m 55,00

4 Būvtāfeles izgatavošana, uzstādīšana kompl 1,00

5 Darba drošības un pirmās palīdzības zīmju uzstādīšana kompl 1,00

6 Evakuācijas zīmju un ieejas objektā apzīmējumu uzstādīšana kompl 1,00

7 Sadzīves konteinera uzstādīšana, īre mēn. 1,00

8 Ofisa konteinera uzstādīšana, īre mēn. 1,00

9 Būvgružu konteinera īre 8.5 m3  (1 mēn.) gab 1,00

10 kompl 1,00

11 Biotualetes uzstādīšana, īre mēn. 1,00

12 Vieta javas sagatavošanai kompl 1,00

13 Būvmateriālu nokraušanas laukuma ierīkošana kompl 1,00

14 Zemes nosegšana zem sastatnēm un parējā darba zonā m2 34,00

PVC plēve m2 37,40

15 Teritorijas sakārtošana pēc darbu pabeigšanas teritorija 1,00

16 Būvlaukuma uzturēšana 1 mēn. būvlaukums 1,00

KOPĀ Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Pagaidu elektrības pieslēgums, elektrosadales un skaitītāja 
uzstādīšana (~55m)



OBJEKTS: Kokneses pilsdrupu konservācija un labiekārtojums

PASŪTĪTĀJS: Kokneses novada dome

Lokālā tāme Nr. 7

Mūra sienu E, I un ZA fasādes konstrukciju konservācijas darbi

Pamatojums: SIA ''Arhitektoniskās izpētes grupa''' BP AR daļa

SASTĀDĪTS:Esošajās tirgus cenās Tāmes izmaksas, EUR: 0,00

Vienības izmaksas EUR Kopā uz visu apjomu EUR

Nr.p.k. Darba nosaukums Mēra Daudzums laika norma darba samaksas darba alga materiāli mehānismi kopā darbietilpība darba alga materiāli mehānismi Summa

vienība c/h likme (EUR/h) c/h EUR

Zāliena iesegšana uz sienām AR3-00, AR 3-01

1 m2 88,00

laukakmeņi m3 2,11

baltkaļķa grants java ar cementa piedevu 6-10% m3 0,97

2 Mūra augšdalas izlidzinašana ar kritumu m2 88,00

Kaļķu java m3 4,84

3 m2 88,00

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 96,80

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 8,80

velēna m2 88,00

Siena E, I, ZA fasāde AR3-00, AR 3-,01

BD2

4 m2 125,00

5 Kustīgo akmeņu pārmūrēšana m2 125,00

Kaļķu java m3 13,75

6 m2 125

Vāji hidrauliska  kaļķu grants java m3 6,88

7 m2 125

l 31,25

JJ1

8 Mūra augšdalas izlidzinašana ar kritumu m2 30,00

Kaļķu java m3 1,65

18 m2 30,00

ģeotekstils “Tipptex” vai ekvivalents m2 33,00

māls, sajaukts ar salmiem, b=100mm m3 3,00

velēna m2 30,00

SAS

20 Sastatņu montāža, demontāža m2 60,00

inventāra sastatņu īre m2 60,00

21 Sastatņu zemējuma ierīkošana kompl 1,00

22 Aizsargtīkla uzstādīšana m2 60,00

aizsargtīkls m2 66,00

Kopā: Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Materiālu,būvgružu transporta izdevumi % 0,00 0,00

Tiešās izmaksas kopā Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sastādīja:                                                           E.Pētersons

                                                                           sertf.Nr 20-3506

Mūra augšdaļas atjaunošana pirms ieseguma ieklāšanas, 
pārmūrējot kustīgās daļas (~0,3 m augstumā kodolam un 
akmeņu čaulai)

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes 
sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms 
dots plaknes projekcijā

Mūra virsmas attīrīšana, izmantojot gaisa kompresoru, 
iepriekšējo labojumu un zemas saķeres javas izkalšana

Mūra pāršuvošana ar vāji hidraulisku  kaļķu grants javu, 
toni pieskaņojot katra labojuma vietā veidojot dziļi ierautu 
šuvi

Mūra virsmas nostiprināšana, retušēšana izmantojot 
silīcija bāzes virsmas stiprinātāju AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdumu ūdenī vai ekvivalentu

Silīcija bāzes virsmas stiprinātājs AQUA ''Porosil ZTS'' 
šķīdums ūdenī vai ekvivalents

Horizontālas virsmas ieklāšana ar velēnu, t.sk., pamatnes 
sagatavošana (ģeotekstila un māla ieklāšana); apjoms 
dots plaknes projekcijā


