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I Paskaidrojošā nodaļa 

 
1. Ievads 

 Ģeotehniskos izpētes darbus Koknesē, Paugu ielā  2014. gada martā veica SIA 
“I.A.R.” ģeotehnikas nodaļas vadītāja-ģeologa G. Robalta vadībā. 

Ģeotehniskās izpētes mērķis – vispārējo teritorijas ģeotehnisko un 
hidroģeoloģisko apstākļu noskaidrošana. 

Laukumā paredzēts izveidot atkritumu pārstrādes laukumu. Būves ģeotehniskā 
kategorija I, būvlaukuma dabas apstākļu sarežģītības pakāpe I. 

 
Izpildīto izpētes darbu veidi un apjomi šādi: 
- veikta ģeotehnisko izstrādņu instrumentālā piesaiste; 
- nourbti 2 ģeotehniskie urbumi 3,0 m dziļumā, kopmetrāžā 6.0 tek.m; Urbšana 

veikta ar rokas urbšanas iekārtu; 
- pēc darbu beigām visos urbumos piemērīti gruntsūdens parādīšanās un 

nostāšanās līmeņi, veikta urbumu likvidācija. Gruntsūdens nostāšanās līmeņi 
piemērīti pēc 6 h. 
 
Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem: 

1. LBN 005-99   Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 
2. LBN 207-01   Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes 
3. LBN 003-01   Būvklimatoloģija 
4. LVS 437:2002  Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija 
 
 

2. Vispārējās ziņas un ģeoloģiskie apstākļi 
 
Izpētes laukums izvietots Koknesē Paugu ielā 1D. 
Ģeomorfoloģiski izpētes teritorija un tuvākā apkārtne ietilpst Viduslatvijas 

nolaidenumā.  
Izpētes laukums neapbūvēts, pašlaik laukuma centrālajā daļā novietota 

melnzemes kaudze.  
Pamatnes ģeoloģisko griezumu līdz izpētītajam 3,0 m dziļumam veido kvartāra 

nogulumi (Q): eluviālās gruntis (augsne) un zem tām limnoglaciālās un glaciālās 
gruntis : mālsmilts, putekļainas smiltis un smilšmāli. 

 
3. Grunšu  ģeotehniskais raksturojums 

 
Ģeotehnisko urbumu izvietojums parādīts grafiskā 1.pielikuma. 
Laukuma ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi atspoguļoti  

ģeotehniskajos griezumos zīmējumā Ģ-1. 
Ģeotehnisko urbumu apraksts dots 3. teksta pielikumā. 
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Grunšu ģeotehniskais raksturojums pamatots ar urbšanas un laboratorisko 
testēšanu datiem. 

Normatīvie un aplēstie grunšu fizikāli-mehānisko īpašību rādītāji doti 1. tabulā.  
 

    Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz izpētes dziļumam pārstāv šādi ģeotehniskie 
elementi (ĢTE): 

 
Augsne (ĢTE-2) –irdena, labi humusēta, konstatēta abos izpētes urbumos, slāņa 
biezums 0,25 -0,55m.  
Grunts vāja, stipri saspiežama, dinamiski nenoturīga, tiksotropa, kūkumojoša. 
Augsnes kārtu jāizņem un jānomaina ar smalku vai vidēji rupju smilti.  

 
Putekļaina irdena (ĢTE-6’’’)  ūdenspiesātināta konstatēta urbumā №2 dziļuma 
intervālā 1,10-1.40 m, slāņa biezums 0,3 m.  

 
Grunts blīvums ‘’ρ’’, g/cm3    
 ūdenspiesātināta    1.89 
Porainības koeficients ‘’e’’   0.85  
Deformācijas modulis ‘’E’’, MPa   
 mitra      8-9 
 ūdenspiesātināta    6-7 

Grunts dinamiski nenoturīga, tiksotropa, kūkumojoša. 
 
Putekļaina vidēji blīva (ĢTE-6’’) , mitra un ūdenspiesātināta, vietām ar organisko 
vielu piejaukumu, konstatēta urbumā №2   dziļumu intervālos 1.1-1.9m, 2.5-3.2m, 
slāņa biezums 0.7-0.8 m; urbumā №3 dziļumu intervālā 1.1-2.5m, slāņa biezums 
1.4m; urbumā №4 dziļumu intervālā 1.25-2.3m, slāņa biezums 1.05m 
Grunts dinamiski nenoturīga, tiksotropa, kūkumojoša. 

 
Mālsmilts (ĢTE-145) ar plānām putekļainas smilts ūdenspiesātinātām 
starpkārtiņām, konstatēta urbumā №1 un 2   dziļumu intervālos 0,25-0,70m un 0,55 
-1,10 m, slāņa biezums 0.45 - 0.55 m;  
Grunts vāja, stipri saspiežama, dinamiski nenoturīga, tiksotropa, kūkumojoša. 

 
Morēnas smilšmāls (ĢTE-193-7) ar plānām putekļainas smilts ūdenspiesātinātām 
starpkārtiņām, konstatēta abos urbumos. Pirmā urbumā konstatētā mālsmilts ir ar 
lielākiem nestspējas rādītājiem. 2. urbumā morēnas smilšmāla nestspēju samazina 
lielāka ūdenspiesātināto starkārtu klātbūtne. 
 
Grunts vāja, stipri saspiežama, dinamiski nenoturīga, tiksotropa, kūkumojoša. 
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4. Hidroģeoloģiskie apstākļi 

 
Hidroģeoloģiskos apstākļus nosaka laukuma līdzenais reljefs un vāji filtrējiošo 

grunšu klātbūtne ģeoloģiskajā griezumā.  
Gruntsūdens piesaistīts dabīgā saguluma mālaino grunšu masīvā esošajām 

ūdenspiesātinātajām starpkārtiņām.  
Gruntsūdens līmenis lauka darbu laikā, 2014. gada martā piemērīts 0,20 -0,30 m 

dziļumā no zemes virsmas, uz abs.atzīmēm +85,05÷+84,95 m.  
Maksimālie gruntsūdens līmeņi ilgstošu intensīvu lietusgāžu, vai intensīvas 

biezas sniega segas kušanas gadījumos laukums uz pašreizējām augstuma atzīmēm 
var applūst. Kā arī virsējā daļā esošās gruntis ir ar zemām filtrācijas īpasībām, kas 
veicina lāmu veidošanos.  

Ilglaicīgi gruntsūdens līmeņa novērojumi laukumā netika veikti. 
 

5. Slēdziens 
 

1. Izpētes laukuma būvniecības apstākļi viendabīgi, bet ne visai labvēlīgi laukuma 
izveidei. 
 

2. Pamatnes ģeoloģisko griezumu veido kvartāra nogulumi – augsne un zem tām 
dabīgā saguluma limnoglaciālie smilšainie un glaciālie nogulumi ar pazeminātām 
nestspējas īpašībām. 

 
3. Pirms laukuma konstrukcijas veidošanas vajadzīga laukuma paaugstināšana, 

veidojot uzbērumu atbilstoši plānotās būves specifikācijām. 
 
4. Konstrukcijas parametru aprēķini jāveic, ievērojot projektējamās slodzes un grunšu 

fizikāli mehānisko īpašību rādītājus (skat.1. tabulu teksta beigās). 
 
5. Gruntsdens līmenis piemērīts 0,20-0,30 m dziļumā no zemes virsmas. 
  
6. Smilšaino grunšu normatīvais sasaluma dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados, ir 

120 cm, (skat. LBN 003-01 2. pielikuma 6. attēlu). 
 

7. Laukuma būvniecības laikā, būtu ieteicams veikt izbūvēto kārtu nestspēju 
pārbaudes (dinamiskā zondēšana, statiskās plātnes tests, dinamiskās plātnes tests). 
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1. tabula

 Cn Cl Cll φn φl φll

2 Augsne irdena:mitra 2,27 0,48 - - - - - - 13

6''' Putekļaina smilts : irdena, 
ūdenspiesātināta 1,92 0,75 - - - 28 26 26 33

145 Mālsmilts - plastiska 0,75 11 3 7 21 18 18 25

187 Mālsmilts smilšmāļs: plūstoš-
sīksti plastisks 1,55 0,85 9 3 6 18 16 16 18-25

1,65

Projektējamā stāvlaukuma izbūve, Paugu ielā Koknesē

Dabīgā saguluma gruntis un augsne

Deformācijas modulis          Egr, MPa pēc nestingo segu projektēšanas 
rokasgrāmatas 1997

GRUNŠU FIZIKĀLI- MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU NORMATĪVIE UN APLĒSES  RAKSTURLIELUMI 

Iekšējās berzes leņķisSaiste, C KPa

Porainības 
koeficients e

Grunts 
blīvums                
ρ, 

g/cm3 

Grunšu nosaukumsĢeotehnisko 
elementu Nr.

Pēc LBN 005-99, LBN 207-01 un LVS 437
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II Teksta pielikumi 
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Projektējamā stāvlaukuma izbūve, Paugu ielā Koknesē 
 
 

 

Urbuma Nr. 1 žurnāls 
Novietojums         Paugu iela 
Absolūtā augstuma atzīme      +85,25 
Datums        17.03.2014.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums   1,20 (+84,05)  17.03.2014.gad 
Gruntsūdens nostāšanās pēc 6 h     0,20 m (+85,05) 
 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts 
Grunts blīvuma, 
konsistences un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 2 85,00 0,25 0,25 
Augsne, labi humusēta ar 
organikas piejaukumu 4-6 %, 
melna 

Irdena, mitra 

2 145 84,55 0,70 0,45 Mālsmilts, putekļaina Plastiska 

3 193-4 82,25 3,00 2,30 
Morēnas smilšmāls ar nelielu 
dolomīta olīšu ieslēgumiem, 
brūns  (Vieglais smilšmāls, 
putekļains) 

Sīksti plastisks (IL 

0,3-0,4 no 1,30 m 
mīksti plastisks (IL 
0,5-0,6 

 
 

Urbuma Nr. 2 žurnāls 
Novietojums         Paugu iela 
Absolūtā augstuma atzīme      +85,25 
Datums        17.03.2014.gads 
Ūdens līmenis un piemērīšanas datums   0,75  17.03.2014.gads 
Gruntsūdens nostāšanās pēc 6 h    0,30 m (+84,95) 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts 
Grunts blīvuma, 
konsistences un 
mitruma pakāpe abs.atz dziļums 

1 2 84,70 0,55 0,55 
Augsne, labi humusēta ar 
organikas piejaukumu 4-6 %, 
melna 

Irdena, mitra 

2 145 84,15 1,10 0,55 
Mālsmilts, putekļaina, no 
1,10 m putekļainās frakcijas 
palielinās 

Plastiska, IL 0,71 

3 6’’’ 83,85 1,40 0,30 Putekļaina smilts ar nelielām 
mālsmilts starpkārtām 

Irdena, 
ūdenspiesātināta 

4 197 83,55 1,70 0,30 

Morēnas smilšmāls 
sarkanbrūns ar 
ūdenspiesātinātām smilts 
starpkārtiņām, vieglais 
smilšmāls putekļains 

Plūstoša 

5 194 82,25 3,00 1,30 Morēnas smilšmāls, brūns, 
vieglais smilšmāls, putekļains 

Mīksti plastisks – 
plūstoši plastisks 
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E N

1 Urbums 1 3,0 85,25 17.03.2014. 588491.224  279302.077 
2 Urbums 2 3,0 85,25 17.03.2014. 588506.139 279252.530   

Koordinātes LKS-92 

Ģeotehnisko  izstrādņu  katalogs

Objekts:                      Projektējamā stāvlaukuma izbūve, Paugu ielā Koknesē

№ 
p.k.

Izstrādņu 
nosaukums

Iz
st

rā
dn

es
 

N
r.

 
Dziļums, m

A
ug

st
um

a 
at

zī
m

e,
 m Darbu 

veikšanas 
datums
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A/S “Ģeoserviss”                      Pasūtītājs:   SIA “I.A.R.” 
Ģeotehniskā laboratorija   Pasūtījuma:   Nr.55 
Piedrujas iela 3-107, Rīga        Objekts: Koknese, Paugu iela 
Tel. 67248039  Datums: 25.03.2014. 
          

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 2014-55 
MĀLAINO GRUNŠU FIZIKĀLO ĪPAŠĪBU NOTEIKŠANAS REZULTĀTI 

 

 
     

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI 

Nr. 
p.k. 

Urb. 
Nr. 

Par. 
Nr. 

Dziļums  
m 

Granulometriskais sastāvs %  daļiņu  ∅ mm    g/cm3 e Km/dnn 
Iom% Oļi Grants Smilts Putekļi Māls 

ρird. ρsabl. eird. esabl. Kird. Ksabl. >10.
0 

10.0
-5.0 

5.0-
2.0 

2.0-
1.0 

1.0-
0.5 

0.5-
0.25 

0.25-
0.10 

0.10-
0.05 

0.05-
0.01 

0.01-
0.005 <0.005 

1. 1 1 0.7-1.0 - - - 0.1 1.6 3.2 6.8 10.8 39.4 11.4 26.7        

2. 2 2 0.7-1.0 - - - - 0.1 0.4 1.6 20.0 51.8 10.2 15.9        

 
 
  Materiāla testēšana veikta :   1.Granulometriskā sastāva noteikšana  GOST 12536 – 79, p.2,p.3 * 
                                                  2.Grunts fizikāli mehāniskās īpašības    GOST 5180-84 p.2, p.4, p.5*  
                                                  3.Filtrācijas koeficienta noteikšana  GOST 25584 –90 p.2* 
                                                  4.Organisko vielu saturs  LVS  13039-2:2003 
  *     LATAK akreditētās metodes  ( LATAK – T 281 )  
  

                                               Izpildītājs:  inženieris                                   I. Meijere  
Par paraugu kvalitāti atbild piegādātājs 
Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem testēšanas (objektiem) paraugiem 
Testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā nav atļauta  

2014-55/ V13-0  1(1)  
 
 

 
 

Nr. 
p.k. 

Urb. 
Nr. 

 
Par. 
Nr. 

 

Parauga 
ņemšanas 
dziļums, m 

Dabiskais 
mitrums, 

% 

Plūstamība
s 

robeža WL, 

% 

Drupšanas 
robeža WP, 

% 

Plastiskum
a  

skaitlis  
IP, % 

Konsistenc
es rādītājs 

 IL 

Orga- 
nisko 
vielu 

saturs 
% 

1. 1 1 0.7-1.0 15.5 20.5 11.1 9.0 0.49  
2. 2 2 0.7-1.0 20.2 22.0 15.7 6.3 0.71  
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III Grafiskie pielikumi 

 
1. Ģeotehnisko izstrādņu un griezumu līniju novietojums plāns (M 1:500)   1 lapa 
2. Ģeotehniskie griezumi 1-1’        1 lapa 
3. Apzīmējumi          1 lapa 
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PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Ievads 
 

Tehniskais projekts “Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Paugu ielā 1d Koknesē, 

Kokneses pagastā, Kokneses novadā”  izstrādāts pamatojoties uz Kokneses novada domes 

pasūtījumu, arhitektūras un plānošanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem. 

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas standartus. 

Projekts izstrādāts uz SIA “HLD mērniecības birojs” 2014 gada janvāra mēnesī 

uzmērītā topogrāfiskā plāna. 

Ģeoloģisko izpēti veica SIA „I.A.R” 2014. gada martā. 

Tehniskā projekta GT daļas dokumentāciju izstrādāja SIA “Vertex projekti” 

(būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.3591-R) inženieri:  

Tehniskais projekts kalpos par pamatu laukuma būvniecības darbu veikšanai 

 
Esošās situācijas raksturojums 
 

Projektējamā laukuma zemes gabals atrodas Kokneses centrālajā daļā – Paugu ielā 1D. 

Paugu ielas esošais segums asfaltbetons, lietus ūdens atvade vaļēja. 

Teritorijas tuvumā nav esošu sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīklu. 

Esošais reljefs zemes gabalā ir samērā līdzens – augstumu atzīmes Baltijas augstumu 

sistēmā svārstās no 84.00 līdz 85.70m. Zemes gabala vidus daļā šobrīd atrodas uzbērta 

melnzemes kaudze, kas līdz būvdarbu uzsākšanai tiks aizvesta. 

Ģeoloģiskie apstākļi zemes gabalā raksturojami kā samērā sarežģīti. Zemes gabals ir 

līdzens un tajā iegulst vāji filtrējošas gruntis, kas rezultējas ar augstu gruntsūdens līmeni. 

Mālainās un putekļainās gruntis ir ar mazu nestspēju. 

Šobrīd zemes gabalam ir divi pieslēgumi pie Paugu ielas, zem kuriem izbūvētas 

dzelzsbetona caurtekas. Caurtekām ir nepietiekošs nosegums. 

Pa zemes gabala perimetru izveidoti sāngrāvji ar noteci esošajā meliorācijas akā zemes 

gabala dienvidu daļā, pie Paugu ielas. 
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Projekta risinājumi 
 

Visiem projektā paredzētajiem būvniecības un labiekārtošanas darbiem un 

pielietojamiem materiāliem prasības noteiktas atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2014”. 

 
Laukuma plānojums 
 

Šķiroto atkritumu savākšanas vajadzībām plānots izveidot asfaltbetona seguma 

laukumu. Laukums izveidojams 25 m garumā un 14-20 m platumā. Plānots saglabāt abas 

esošās nobrauktuves uz zemes gabalu, no kurām viena kalpos iebraukšanai šķiroto atkritumu 

savākšanas laukumā, bet otra izbraukšanai no laukuma, kā arī piekļūšanai zemes gabalam. 

Esošās dzelzsbetona caurtekas iebrauktuvēs demontējamas un to vietā uzstādāmas 

jaunas PP caurtekas Ø 0.3m. 

Asfaltbetona laukums norobežojams ar ielu betona apmalēm 100.30.15, kas izceltas 

virs seguma līmeņa 12cm. Vertikālais plānojums plānots, kritumus veidojot uz laukuma vidus 

daļu un lietus ūdeni no laukuma novadot uz  uztvērēj gūliju. 

Izbrauktuve no laukuma, atbilstoši pasūtītāja norādījumiem plānota ar nesaistītu 

minerālmateriālu segumu. 

Pa laukuma perimetru izveidojams nožogojums. Nožogojums paredzams no metināta 

cinkota stiepļu žoga, kas pārklāts ar plastikāta slāni. Nožogojuma augstums 1.52m. 

Nožogojuma uzstādīšanai izmantot speciāli tam paredzētus stabus, kas nostiprināti betona 

pamatā. Paredzēti Bekaclip stabi, kas no iekšpuses un ārpuses pārklāti ar mazākais 275 g/m² 

biezu (saliekot kopā abas puses)  cinka slāni un poliestera slāni (mazākais 60 mikronu biezu). 

Plānotie nožogojuma materiāli: 

1. Žoga siets – Betafence PANTANET FAMILY, vai analogs materiāls; 

2. Nožogojuma stabiņi – Betafence Bekaclip, vai analogs materiāls. 

Iebraukšanai un izbraukšanai no teritorijas uzstādāmi divi divviru vārti 1.53m 

augstumā un 6m platumā. Projektā plānoti Betafence NYLOFOR veramie vārti, bet 

būvuzņēmējs var izmantot analogu konstrukciju. Vārtu karkass paredzēts no kvadrātveida 

tērauda profiliem 60x60mm ar piemetinātu NYLOFOR aizpildījumu – sietu. Vārtiem 

paredzēti kvadrātveida šķērsgriezuma stabi 140x140 mm. Eņģes – regulējamas ar iespējamo 

atvērumu 180° laukuma virzienā. Vārtu stabus nostiprināt betona pamatā. Abiem vārtiem 

jābūt aprīkotiem ar integrētu izturīgu slēdzenes sistēmu ar cilindru un rokturi. 

 Gar laukuma ZR daļu atbilstoši Veselības inspekcijas noteikumiem plānoti 

apstādījumi – Thuja occidentalis `Brabant` (Rietumu tūjas šķirne). Apstādījumi veidos blīvu 
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un estētisku dzīvžogu, kas atkritumu savākšanas laukumu norobežos no tuvākās mājas (~47m 

attālumā). 

Laukumā, atbilstoši pasūtītāja uzdevumam, plānota slēgtu atkritumu konteineru 

izvietošana, ko nodrošinās atkritumu apsaimniekošanas operators: 

1. Stikla un iepakojuma mazie atkritumu konteineri (C1100 D) 

1370x1079x1385(h) mm – 9 gab. 

2. Lielgabarīta atkritumu konteineri (7m³ - KC7) 3676x1767x1400(h) mm – 2 

gab. 

3. Elektrotehnikas, bateriju, akumulatoru atkritumu slēdzams konteiners 

6050x2350x2350(h) mm – 1 gab. 

Būvuzņēmējam jāpiegādā un jāuzstāda sekojošs aprīkojums un konteinera tipa būves: 

1. Konteinera tipa sarga ēka ar elektro pieslēgumu 3020x2440x (h)2800mm. 

Konteineram jābūt aprīkotam ar skapīti darba un privātajam apģērbam, 2kW 

elektrisko apkuri, vismaz 2 logi, viens iebūvēts galds, iebūvēts apgaismojums, 

vismaz 2 230V rozetes, ārējās žalūzijas, ventilācija. Apgaismojuma līmenim 

jāatbilst 28.08.2009 MK noteikumiem Nr.359. Elektroapgādes – pieslēguma 

nodrošināšana projektā netiek risināta. Pasūtītājs līdz būves nodošanai 

ekspluatācijā apņemas nodrošināt elektro pieslēgumu konteinera tipa ēkai un 

apgaismojumam; 

2. Bioloģiskā tualete. Izmēri 1200x1200x2350 (h) mm. Tualetei jābūt aprīkotai 

ar:  

a. Rezervuāru ar ventilāciju; 

b. Turētāju papīra ruļļiem; 

c. Grīdu ar pret slīdes pārklājumu; 

d. Iekšēju atslēgu; 

e. Atbilstoši Veselības inspekcijas noteikumiem, pie sienas stiprināms 

roku mazgājamais trauks/iekārta. 

3. Ugunsdzēsības stends ar aprīkojumu (metāla kaste smiltīm, ugunsdzēsības 

spainis, lāpsta cirvis, ugunsdzēsības aparāts) 
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Segas konstrukcija 

Segas konstrukcija aplēsta atbilstoši plānotajai transporta plūsmai, laukumā 

izvietotajām būvēm un balstoties uz ģeoloģiskās izpētes datiem. Konstrukcija aprēķināta pēc 

VSN 46-83 (Krievijas autoceļu standarts) metodikas. 

Asfaltbetona segumu laukuma segas konstrukcija:  

1. karstais asfalts AC-11 surf (S-III klase)                                           4cm, 

2. karstais asfalts AC-22 base (S-IV klase)    7cm, 

3. pamata nesošā virskārta maisījums 0/45 (N-III klase)  10cm, 

4. pamata nesošā apakškārta maisījums 0/63ps (N-IV klase)  15 m, 

5. ģeorežģis Triax TX190L vai analogs 

6. salizturīgais slānis       40cm, 

7. atdaloša neausta ģeotekstila Tipptex BS10 vai analoga slānis 

 

Nesaistītu minerālmateriālu pievedceļa konstrukcija aprēķināta: 

1. nesaistītu minerālmateriālu segums 0/32s (N-III klase)  8cm, 

2. pamata nesošā virskārta maisījums 0/45 (N-III klase)  10cm, 

3. pamata nesošā apakškārta maisījums 0/63pn (N-IV klase)  15 m, 

4. ģeorežģis Triax TX190L vai analogs 

5. salizturīgais slānis       40cm, 

6. atdaloša neausta ģeotekstila Tipptex BS10 vai analoga slānis 

 

Nomale gar Paugu ielu atjaunojama ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 0/32s 

8cm biezumā. 

Visiem segu materiāliem un darbu izpildei prasības noteiktas atbilstoši „Ceļu 

specifikācijas 2014”: 
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Satiksmes organizācija 

Projektā paredzēts uzstādīt I izmēra grupas ceļa zīmes. 301. ceļa zīme paredzama ar 

2.klases gaismu atstarojošu virsmu, bet 206 – ar 1.klases gaismu atstarojošu virsmu. Ceļa 

zīmes uzstādāmas atbilstoši rasējumam GT-1. Ceļa zīmes – nerūsējoša tērauda vairogi uz 

cinkota metāla stabiem ar betona pamatu. 

Ceļa zīmju statņus jānostiprina apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums 

vienam statnim 0.3x0.3x0.7m), statņu apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas nodrošina pret to 

rotāciju ap asi vai izraušanu. Var būt alternatīvs risinājums, kas nodrošina ceļa zīmes 

stabilitāti. 

Ceļa zīmju statņa augšējā galā jāievieto plastmasas vai cita izturīga materiāla aizbāznis, 

kas visā ceļa zīmes kalpošanas laikā novērš ūdens iekļūšanu tajā. 

 

Teritorijas apgaismojums 

Projektā paredzēts izbūvēt laukuma apgaismojumu. Projektēti h=6m  balsti bez 

konsolēm. Projektējamos balstus un apgaismojuma armatūras regulēt pēc vajadzības, 

vienmērīgi kliedējot gaismu starp balstu pārlaidumiem. Apgaismojuma pieslēguma vieta 

projektā netiek risināta. Ielu apgaismojumam paredzēts guldīt AXPK 4x16 markas kabeļus. 

Apgaismojuma kabeli paredzēts guldīt 0.7m dziļumā un visā tā garumā ievērt to aizsargcaurulē.  

 

Veicot montāžas darbus ir jāievēro: 

1. Šo projekta daļu skatīt kopā ar visu tehnisko projektu. 

2. Guldot kabeli, ņemt vērā projektējamās augstuma atzīmes. Kabeļa dziļumam jābūt 

tādam, lai pēc laukuma izbūves tas būtu pieļaujamā dziļumā- ne seklāk kā 0.7 m un ne dziļāks 

kā 1,2m. Kabeļa guldīšanu var veikt pēc planēšanas darbiem, pirms cieto segumu uzklāšanas. 

3. Elektroietaises metāliskās daļas, kuras normāli neatrodas zem sprieguma, bet 

izolācijas bojājuma rezultātā var zem tā nokļūt, attiecīgi sazemēt vai sanullēt atbilstoši spēkā 

esošajos normatīvajos dokumentos izvirzītajām prasībām; Visus darbus veikt saskaņā ar 

“Elektroietaišu izbūves noteikumiem”, ”Elektrisko tīklu aizsardzības noteikumiem” un citiem 

pastāvošiem normatīviem. 

Ārējā apgaismojuma balsti - cinkoti metāla balsti uz betona pamatnes , H=6m bez 

vienzaru konsolēm. 

Ārējā apgaismojuma armatūras – LED prožektors 100W. 
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Lietus kanalizācijas tīkli 

Jaunizbūvējamie lietus ūdens kanalizācijas tīkli tiek projektēti saskaņā ar LR Ministru 

kabineta Noteikumu Nr.162 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 02.05.2000. [1] grozījumiem, LR 

MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un LBN 223-99, LBN 222-99. 

Tehniskajā projektā paredzēts: 

Izbūvēt jaunu D160mm lietus ūdens kanalizācijas sistēmu; 

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

vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietu. Iebūvējot projektētos inženiertīklus, ņemt 

vērā esošo stāvokli, un nepieciešamības gadījumā koriģēt inženiertīklu iebūvēšanas vietu, 

saskaņojot ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt esošo inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Rakšanas 

darbus kabeļu tuvumā (tuvāk par 1m) veikt bez mehānismiem. Nodrošināt kabeļu aizsardzību 

nostiprinot tos pie sijas virs tranšejas. Projekts izstrādāts pamatojoties uz veikto topogrāfisko 

uzmērījumu. 

 
Lietus ūdens kanalizācija  

Lietus ūdens kanalizācijas kolektora diametrs D160mm materiāls –PP, stiprības klase 

T8. Kolektorā uzstādīt plastmasas akas DN560mm.  

Skataku lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta un jāatbilst standartam LVS EN124. 

Lūku slodzes klasei uz braucamās daļas jābūt D400, zaļajā nonā A15. Uz ielu braucamās 

daļas lūkas rāmim jābūt ,,peldošā" tipa. Zem vāka jābūt gumijas starplikai. 

Gūlijas materiāls – plastmasa (560/500), nosēd daļa ir 0.65m vai 70l. Gūliju 

novadcauruļu materiāls – plastmasa, diametrs – 160mm, kritums 1.0%. Gūliju novadcauruļu 

dziļums ir ~0.70m. 

Kanalizācijas caurulēm un veidgabaliem  ir jābūt no viena ražotāja. 

Lietus ūdeni pēc attīrīšanas paredzēts novadīt esošajā grāvju sistēmā no kuras tālāk tas 

tiek uztverts esošajā drenāžas akā. Projektā paredzēts esošās drenāžas akas remonts un 

tīrīšana, kā arī jaunas pārsedzes un ķeta lūkas uzstādīšana. 

Plastmasas caurules diametrs ir D160mm.  

Uz kolektora uzstādīt plastmasas teleskopiskas akas - izmēri pamatne/teleskops – 

560/315mm. 

Projekts paredz optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus. 
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Lietus ūdens daudzuma aprēķins qr (L/s) 

Projektētā lietus ūdens kanalizācijas sistēma apkalpos noteces baseinu 0.0430 ha no 

automašīnu stāvlaukuma, lietus ūdens daudzums no tā ir 3,24l/s.  

Pirms lietus ūdens izlaides esošajā kolektorā jāuzstāda naftas produktu attīrīšanas 

iekārtu ENA ZZ 4 ar ražību – 2.0-4.0L/s no automašīnu stāvlaukuma. 
                                          - no [I] formulas (2), Latvijas būvnormatīvs LBN 223- 99  
                                           “Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” 

                                                              tr – pieņemts 20min. 
 

, kur   Zmid – vidējais noteces baseina virsmu raksturojošais koeficients; 

Parametrus A un n nosaka, izmantojot katrā konkrētajā vietā uzstādītu pašpierakstošu 

lietus mērītāju ilggadēju pierakstu apstrādes rezultātus. Ja tādu datu nav, attiecīgo parametru 

nosaka, izmantojot šādu formulu: 

                                                                         -  
                                                   P=1, vienreizējas lietus aprēķina intensitātes pārsniegšanas periods 
 
                                 

 
 
 
 

Maksimālais lietus ūdens daudzums sekundē no objekta teritorijas ir 3,24 L/s. 

Projektētā lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu sistēma sastāv no smilšu uztvērēja, eļļas 

uztvērēja un paraugu ņemšanas akas. 

Smilšu uztvērējā no lietus ūdeņiem tiek atdalītas cietās daļiņas. Eļļas uztvērējā tiek 

atdalīti naftas produkti un daļēji arī mehāniski emulģētie naftas produkti. 

Paraugu ņemšanas akā paredzēts arī noslēgventīls, ar kura palīdzību nepieciešamības 

gadījumā tiek noslēgta attīrīto notekūdeņu izlaide. 

Attīrīšanas iekārtu rezervuāriem veikt enkurošanu. 

 
Lietus kanalizācijas attīrīšanas iekārtu montāžas instrukcija 

 
1. Būvbedres gultnē jānoblīvē smilts slānis (bez akmeņiem) 30cm biezumā. Uz 

smilts jāuzstāda atdalītāju rezervuāri; 

2. Atdalītāju rezervuāros ieliet ūdeni 20cm augstumā; 

3. No visām atdalītāju rezervuāru pusēm stingri jānoblīvē smilts slānis līdz 

ieplūdes-izplūdes cauruļu līmenim. Uzstādīt uz smilts slāņa paraugu noņemšanas 

aku. Pēc tam veikt ieplūdes, izplūdes un ventilācijas cauruļu montāžu. Paralēli 

apbēršanai ar smiltīm, atdalītāju rezervuārus pakāpeniski piepildīt ar ūdeni; 

qr=zmidxA1.2xF / tr1.2n-0.1       

A=q20x20nx(1+LgP/LgMr)Y 
 

A=73.8x200,72x(1+Lg1/Lg145) =1.54=637.97 

qr=0.32x63.971.2x0.043 / 201.2*0.72-0.1=3.24 L/s 
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4. Veikt atdalītāju rezervuāru apkalpošanas šahtu montāžu. Šahtu montāžu veikt  

precīzi vertikāli un nostiprināt tās. Uzstādīt atdalītāju rezervuāros sensorus. 

Uzstādīt sensoru kabeļu aizsargcauruli; 

5. Turpināt smilts apbērumu ik pa 40cm. Izvairīties no pārāk stipra vibratora 

spiediena ieplūdes-izplūdes cauruļu vietās. Pēc zemes darbu pabeigšanas 

apgrieziet šahtas nepieciešamajā augstumā. Regulējot šahtu augstumu, ievērot 

papildus augstumu no kakliņa aptuveni 100-150mm. 

6. Kad šahtu augstumus noregulēts, uzstādīt uz tās ķeta lūku ar kakliņu. Kakliņam 

ir jābalstās uz blīvēto smilti, nevis uz šahtas. 

7. Uzstādot sistēmu smagā un vidējā transporta kustības vietās, slodzes 

kompensācijas nolūkā uzstādīt dzelzsbetona plātni un uzklāt segumu.  

8. Lai izvairītas no sistēmas “uzpeldēšanas” gruntsūdeņu iedarbībā, atdalītāju 

rezervuārus, kā arī paraugu noņemšanas aku jānostiprina ar enkura troses 

palīdzību. Montējot sistēmu vājā (birstošā) gruntī, atdalītāju rezervuāri jāuzstāda 

uz dzelzsbetona plātnes. Starp atdalītāju rezervuāriem un plātni jāpieber un 

jānoblīvē 20cm biezs smilšu slānis. 

9. Lai attīrīšanas iekārtas sāktu efektīvi darboties, rezervuāri pilnībā jāpiepilda ar 

ūdeni.  
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Vides aizsardzība un darbu organizācija 

 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un 

gaisu blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic 

piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz 

personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 

braucējiem u.t.t.  

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, 

notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un 

jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu 

uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar 

dažādu ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var 

izvirzīt vietējās varas pārstāvji, Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu 

novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvuzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, 

vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir 

jāsaskaņo ar Madonas reģionālās vides pārvaldes pārstāvjiem.  

Būvmateriāli. Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, 

smiltis, šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes 

vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.  

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas 

Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. 

Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 
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Prasības materiāliem un darbu izpildei. 
Būvuzņēmējam darbu izpildes un materiālu kvalitātes prasības noteiktas atbilstoši „Ceļu 

specifikācijas 2014”. 

 
Būvlaukuma norobežošanas sistēma. 

 
Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. Pirms jebkuru 

pastāvīgu darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās vietās, kurās 

paredzēts uzsākt darbus. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma 

lentām u.c. atbilstoši prasībām. Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka barjeras var tikt sabojātas 

(piem. no laika apstākļiem). Lai pastāvīgi nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu 

sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda. 

 

Virsmas līmeņi. 
 

Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu 

atzīmes. Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriģētiem 

virsmas līmeņiem. Līmeņi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai 

tiktu iegūta patiesa virsmas aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 

25 m. Cauruļvadiem līmeņi jāmēra trases garumā ar attālumu 10m no viena punkta līdz otram. 

 
Informācija par būvprojektu. 

 
Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par 

esošajām virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Projektā sniegtā 

informācija neatbrīvo būvuzņēmēju no minētā pienākuma. 

 
Uzmērīšanas darbi. 

 
Visi iemērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā stāvoklī. 

Ierīces, sevišķi mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, kad ir iemesls 

aizdomām par instrumenta stāvokļa izmaiņām. Projektēto inženiertīklu trasējums ir jāiezīmē 

tā, lai marķējums būtu labi saredzams visu būvniecības laiku. Visiem uzstādītajiem piketiem 

un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marķētām atbilstoši to uzdevumiem. Būvniecības 

gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu izstrādei. Būvuzņēmējam 

jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viņš nodomājis izmantot, atrašanās 

vieta un apzīmējums. Projektēto inženiertīklu trasējums ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz 

projekta tehniskajos zīmējumos dotajiem izmēriem. Gadījumos, kad tieši skaitļi nav pieejami, 

būvuzņēmējam jāizdara papildus aprēķini, izmantojot tehniskajos zīmējumos dotos datus. 
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Projektētie inženiertīkli un ar tiem saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai uzraugi var droši 

noteikt darbu atbilstību zīmējumiem. Būves laikā mietiņu vieta regulāri jāpārbauda, lai 

pārliecinātos, ka tie atrodas savās vietās. 

 
Darbu uzsākšana būvobjektā. 

 
Būvuzņēmējam jāveic pieraksti par darbu sākšanu un beigšanu katra atsevišķa īpašnieka 

vai lietotāja īpašumā vai teritorijā, kopā ar datiem par iežogojumu uzstādīšanu un nojaukšanu.  

 
Būvobjekts. 

 
Privātu zemju šķērsošanas gadījumā ar projektētajiem inženiertīkliem būvobjekts uz šīm 

zemēm nozīmē tik, cik ir nepieciešams būvdarbu veikšanai, saskaņā ar spēkā esošiem 

standartiem un reālo situāciju dabā. Attiecībā par zemi, ko lieto Pasūtītājs, būvobjekts nozīmē 

tādu šīs zemes apjomu vai mazāko laukumu, ko uzskata par nepieciešamu saskaņā ar spēkā 

esošiem standartiem un reālo situāciju dabā. Visos citos gadījumos būvobjekts nozīmē tādu 

laukumu vai laukumus kāds ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo 

situāciju dabā, dažādu veidu darbu veikšanai. 

 
Standarti. 

 
Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāvadās no attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā 

esošiem un piemērojamiem standartiem. Ja materiāli, kurus izmanto pamatdarbos, ir aprakstīti 

specifikācijās, tiem jāatbilst specifikāciju noteikumiem, materiāliem jāatbilst noteiktā 

standarta specifikāciju pēdējam izdevumam. Ja materiāli nav atsevišķi minēti specifikācijās, 

būvuzņēmēja sagādātiem materiāliem jābūt tādas kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas 

noteikta attiecīgā standarta specifikācijās.  

 
Tehniskie zīmējumi. 

 
Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānodod pasūtītājam koriģētus tehniskos 

zīmējumus, ar atzīmi “Izpildzīmējumi”.  

 
Materiālu un iekārtu uzglabāšana. 

 
Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību 

un uzglabāšanu darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas 

noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas 

samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai 

jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja. 
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Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri 

bojājošos preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem 

materiāliem. Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par 

attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu. Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas 

būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, esošo virszemes un pazemes 

konstrukciju atrašanās vietas, namu pieslēgumu cauruļvadiem u.t.t.. 

 
Būvuzņēmēja atļaujas un licences līguma darbiem. 

 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu veidu atļauju un licenču saņemšanu būvdarbu veikšanai, 

uz sava rēķina. Būvuzņēmējam jāsaņem arī visas darbu atļaujas un licences saviem 

darbiniekiem. Būvuzņēmējam jābūt attiecīgās licences un sertifikāti, kas apliecina to, ka 

izmantojamais darbaspēks ir pilnībā apmācīts un ka viņiem ir atļauts izpildīt tādu darbu, kādu 

viņi veic. Īpaši svarīgi tas ir pie metināšanas, betonēšanas, elektriskajiem un cauruļu 

ieguldīšanas darbiem. 

 
Blakus esošā īpašuma apsekošana. 
 
Ja var paredzēt kādu zaudējumu blakus esošam īpašumam, pirms jebkādu būvdarbu 

uzsākšanas būvuzņēmējam jāziņo pasūtītājam par minētās blakus esošā īpašuma teritorijas 

kopīgu apsekošanu. 

 
Pagaidu darbi.  

 
Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu 

būt nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu 

cilvēkus un dzīvniekus. Bez tam būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, 

visiem darbiem, kas saistīti ar drenāžas kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem 

darbiem, sūknēšanu, papildus tranšeju izrakšanu un nostiprināšanas darbiem, materiālu 

uzglabāšanu u.c.  

 
Bojājumu novēršana. 

 
Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, 

iekārtas, materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija 

pirms būvdarbu uzsākšanas. Gadījumā, ja sabojāta kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai 

kāda cita gaisa vai pazemes komunikācija, būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs 

un sabojātās komunikācijas īpašnieks. Būvuzņēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa 

īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka darbiniekiem vai citu būvuzņēmēju darbiniekiem, 



TP-005-2014     „Šķiroto atkritumu savākšanas laukums Koknesē”       Lapa: 60 

kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā arī jāsniedz viņiem palīdzība. 

Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu remontdarbiem. Ja 

būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē 

būvuzņēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt 

būvuzņēmējam pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem bojājumiem. 

 
Ceļu attīrīšana.    

 
Būvuzņēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceļi un ejas, kuras viņš izmanto vai nu būvdarbiem, 

vai iekārtu, materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai 

transportēšanas rezultātā. Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē tos piegružotus minēto iemeslu dēļ, 

būvuzņēmējam uz sava rēķina nekavējoties jāveic visi nepieciešamie darbi to attīrīšanai. 

 
Materiāli, kuri atrodas būvobjektā. 

 
Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un 

aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. Visas smiltis, kūdra, akmeņi, 

kokmateriāli, caurules, kabeļi, iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti rakšanas darbos, tīrot 

būvobjektu un noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder pasūtītājam. Tos 

nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst 

izmantot ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un 

kurus pasūtītājs atzinis par derīgiem izmantošanai darbos. Izdevumi par visu materiālu 

izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj būvuzņēmēja likmēs.  

 
Būvobjekta sakārtošana. 
 

Beidzot darbus vai ikvienu darbu daļu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās 

notikusi iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas 

radušies no rakšanas darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un 

materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta 

darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.  

 
Apsardze, apgaismojums, nožogojums. 

 
Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, 

lai pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem 

darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī 

norobežojošās lentas apkārt vaļējām tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un 

būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību. 
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Darbu aizsardzība. 
 

Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu darbu aizsardzību dotā līguma 

izpildes laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai nepieciešamos aizsargpasākumus veiktu arī 

apakš līgumslēdzēji un līdzdarbojošās amatpersonas.  

 
Drošība būvobjektā. 

 
Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu 

būvobjektā. Būvuzņēmējam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie nolikumi un likumi par 

darba drošību attiecīgo būvdarbu izpildes laikā. 

 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes 

organizācijas shēma būvdarbu laikā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un  Kokneses novada domi.  

 

 

Sastādīja: _______________ V.Caune 
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FOTODOKUMENTĀCIJA 

 
1.attēls: Skats uz laukuma novietni. 

 
2.attēls: Sāngrāvis gar Paugu ielas malu un esošā rekonstruējamā drenāžas aka. 
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3.attēls: Esošās iebrauktuves uz zemes gabalu. 
 

4.attēls: Esošie sāngrāvji pa zemes gabala perimetru ir ar vāju noteci. Veicama to tīrīšana, 
izveidojot noteci uz esošo drenāžas aku. 
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m m m m m m3 m2 m3 m3 m2 m2

1 Nobrauktuve 0.72 Plastmasa 0.3 14 84.35 84.30 Pa labi 19.00 74.00 2.50 19.00 2.00 1.00
2 Nobrauktuve 0.82 Plastmasa 0.3 14 84.25 84.20 Pa labi 26.00 74.00 2.50 26.00 2.00 1.00

Kopā: 28 45.00 148.00 5.00 45.00 4.00 2.00

Piezīmes:
Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.

Sastādīja:____________V.Caune
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Darbu nosaukums Mēra 
vienība Daudzums Vienības 

cena,EUR
Summa, 

EUR

1 2 3 4 5 6

1 Sagatavošanas darbi
1.1 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā kompl. 1.00
1.2 Trases izspraušana un nostiprināšana dabā punkti 24.00

1.3 Krūmu zāģēšana, celmu laušana un transportēšana uz būvuzņēmēja atbērtni m2 50.00

1.4 Esošo sāngrāvju tīrīšana m 200.00
2 Zemes klātne

2.1 Augu zemes noņemšana vidēji 40cm biezumā,  transportēšana uz atbērtni m3 616.00

2.2 Gultnes veidošana (ierakums) m3 62.00
2.3 Uzbēruma veidošana no pievestas grunts m3 211.00
2.4 Zemes klātnes planēšana m2 938.00
3 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

3.1 Ģeotekstila Tipptex BS10 vai analoga klājuma izveide* m2 764.00
3.2 Salizturīgās kārtas izbūve laukumam m3 272.00
3.3 Ģeorežģis Triax TX190L vai analoga klājuma izveide* m2 580.00

3.4
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps izbūve 
laukumam h=15cm; (N-IV klase) m2 501.00

3.5
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 
laukumam h=10cm; (N-IV klase) m2 501.00

3.6
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63ps izbūve zem 
betona apmalēm h=20cm; (N-IV klase) m2 83.00

3.7 Ģeotekstila Tipptex BS10 vai analoga klājuma izveide* m2 498.00
3.8 Salizturīgās kārtas izbūve pievedceļam m3 177.00
3.9 Ģeorežģis Triax TX190L vai analoga klājuma izveide* m2 388.00

3.10
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/63pn izbūve 
pievedceļam h=15cm; (N-IV klase) m2 378.00

3.11
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 izbūve 
pievedceļam h=10cm; (N-IV klase) m2 358.00

3.12
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve pievedceļa brauktuvei 
h=8cm; (N-III klase) m2 275.00

3.13 Nomales izbūve no nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s h=8cm; (N-III 
klase) pie Paugu ielas m2 16.00

4 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas
4.1 Asfalta kārtas gruntēšana m2 565.00

4.2 Karstā asfalta dilumkārtas AC-11 surf izbūve laukumam un pievedceļa 
pieslēgumam, h=4cm m2 565.00

4.3 Karstā asfalta pamata kārtas AC-22 base izbūve laukumam un pievedceļa 
pieslēgumam, h=7cm m2 565.00

5 Caurtekas un konstrukcijas
5.1 Dzelzsbetona caurtekas demontāža Ø=0.80m m 25.00
5.2 Plastmasas caurtekas uzstādīšana Ø=0.30m m 28.00
5.3 Būvbedres rakšana caurteku pamatnei m3 45.00

5.4 Ģeotekstila Tipptex BS10 vai analoga izbūve caurteku pamatnei ar 0.5m 
pārlaidumu m2 148.00

5.5 Smilts-grants maisījuma 0/8 izbūve caurteku pamatnei h=20cm m3 5.00

5.6 Caurtekas aizbēršana ar smilts-grants maisījumu 0/32 līdz ielas gultnes 
atzīmēm m3 45.00

5.7 Caurteku gala nostiprināšana ar laukakmeņiem Ø12-15cm cementa javā 
C10/16 m2 4.00

5.8 Gultnes nostiprinājums ar nesaistītu minerālmateriālu maisījumu 20/40 
h=20cm m2 2.00
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DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Nr.p.k. Darbu nosaukums Mēra 
vienība Daudzums Vienības 

cena,EUR
Summa, 

EUR

1 2 3 4 5 6

5.9 Ielu betona apmaļu 100.30.15 uzstādīšana uz betona pamata C16/20 m 101.00

5.10 Ielu betona apmaļu 100.30/22.15 uzstādīšana uz betona pamata C16/20 m 4.00

5.11 Ielu betona apmaļu 100.22.15 uzstādīšana uz betona pamata C16/20 m 6.00

5.12 Nožogojuma izbūve (h=1.52m), tai skaitā balsti, betona pamati un 2 divviru 
vārti  ar integrētu slēdzeni (L=6m) m 101.00

6 Aprīkojums
6.1 Ceļa zīmju metāla stabu uzstādīšana gab. 2.00
6.2 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 1.00
6.3 Ceļa zīmes Nr. 301 uzstādīšana gab. 1.00

6.4 Zāliena izveide no auglīgas augsnes 10cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu 
zālienu m2 875.00

6.5 Rietumu tūju šķirnes "Thuja occidentalis "Brabant"" stādījumu izveide gab. 36.00

7 Uzstādāmās konteinera tipa būves

7.1

Konteinera tipa sarga ēka 3020x2440x(h)2800mm. Aprīkota ar skapīti darba 
un privātajam apģērbam, 2kW elektrisko apkuri, vismaz 2 logi, viens iebūvēts 
galds, iebūvēts apgaismojums, vismaz 2 230V rozetes, ārējās žalūzijas, 
ventilācija.

kompl. 1.00

7.2
Bioloģiskā tualete 1200x1200mm, h=2350mm. Komplektā ar pie sienas 
uzstādāmo roku mazgājamo trauku/iekārtu (rezervuārs ar ventilāciju, turētājs 
papīra ruļliem, grīda ar pretslīdes pārklājumu, iekšējā atslēga)

kompl. 1.00

7.3 Ugunsdzēsības stends ar aprīkojumu (metāla kaste smiltīm, ugunsdzēsības 
spainis, lāpsta, cirvis, ugunsdzēsības aparāts) kompl. 1.00

8 Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
Materiālu specifikācija

8.1 Caurules no PP D160, T8 klase m 14.20
8.2 Caurules no PP D110, T8 klase m 4.00
8.3 Gūlija DN560/500mm (pievienojums D160mm) gab 1.00
8.4 Plastmasas skataka DN560mm ar peldošā tipa vāku, 40tn ķeta lūku gab 1.00
8.5 Dubultuzmava D160mm gab 1.00
8.6 Akmeņu nostiprinājums izlaides vietā gab 1.00

8.7 Naftas produktu atdalītājs EuroPEK Omega ar koalizatoru 3-D NS4 
komplekts vai analogs ENA ZZ 4 kompl. 1.00

8.8 Smilšķēraja komplekts kompl. 1.00
8.9 Kontrolanalīžu akas EuroNOK D160 komplekts vai analogs kompl. 1.00

8.10 Remonta materiālu komplekts esošajai drenāžas akai (dzelzsbetona 
pārsedze, jauna ķeta lūka, u.c.) kompl. 1.00

Darbu apjomi
8.11 Caurules no PP D160 T8 klase montāža tranšejā m 14.20
8.12 Caurules no PP D110 T8 klase montāža tranšejā m 4.00
8.13 Gūlijas DN560/500mm (pievienojums D160mm)  montāža gab 1.00

8.14 Plastmasas skatakas DN560mm ar peldošā tipa vāku, 40tn ķeta lūku 
montāža gab 1.00

8.15 Dubultuzmavas D160mm montāža gab 1.00
8.16 Akmeņu nostiprinājuma uzstadīšana izlaides vieta  0,4m³ gab 1.00
8.17 Caurules skalošana m 18.20

8.18 Naftas produktu atdalītāja EuroPEK Omega ar koalizatoru 3-D NS4 
komplekta vai analogs ENA ZZ 4 uzstādīšana, enkurošana kompl. 1.00

8.19 Smilšķēraja komplekta uzstādīšana, enkurošana kompl. 1.00
8.20 Kontrolanalīžu akas EuroNOK D160 komplekta uzstādīšana, enkurošana kompl. 1.00

8.21 Tranšejas rakšana, un aizbēršana  (hvid=1,6m) projektēto cauruļvadu 
montāžai. Grunti noblīvēt līdz dabīgā blīvuma pakāpei. m3 35.00

8.22 Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m m3 5.00
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Nr.p.k. Darbu nosaukums Mēra 
vienība Daudzums Vienības 

cena,EUR
Summa, 

EUR

1 2 3 4 5 6

8.23 Tranšejas aizbēršana ar smilts grunti (esošās māla grunts nomaiņa) m3 22.00

8.24 Esošās drenāžas akas tīrīšana un remonts, atjaunojot dzelzsbetona pārsedzi 
un uzstādot ķeta lūku kompl. 1.00

8.25 Grunts ūdens atsūknēšana no tranšejas m 18.20
9 Apgaismojuma tīkli

Materiālu specifikācija
9.1 Kabelis AXPK 4x16 m 55.00
9.2 Aizsargcaurule d-75 (450N) m 52.00
9.3 Brīdinājuma lenta "Kabelis" m 52.00
9.4 Apgaismojuma balsts H=6.0m k-ts 3.00
9.5 Apgaismojuma armatūra LED 100W k-ts 3.00
9.6 Apgaismojuma balsta pamats 6-10m ar blīvi gab. 3.00
9.7 Kabelis PPJ 3x1.5 m 20.00
9.8 SV15; apgaismes balstu spaiļu komplekts k-ts 3.00
9.9 Automātslēdzis 1f B6A gab. 3.00

9.10 Kabeļu gala apdare EPKT 0015 k-ts 5.00
9.11 Kabeļu kape k-ts 1.00

Galveno montāžas darbu specifikācija
9.12 Bedres rakšana un aizbēršana kabeļa, pazemes komunikāciju apsekošanai gab. 3.00
9.13 Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu 1 kabelim (1 caurulei) m 52.00
9.14 Plastmasas caurules guldīšana gatavā tranšejā m 52.00
9.15 Kabeļa ievēršana aizsargcaurulē m 43.00
9.16 Tranšejas gultnes sagatavošana bez smilts pievešanas 1 kabelim m 52.00
9.17 Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 52.00
9.18 Kabeļa gala apdares montāža k-ts 5.00
9.19 Kabeļu kapes montāža k-ts 1.00
9.20 ZS kabeļa pārbaude ar paaugstinātu spriegumu objekts 1.00
9.21 Apgaismojuma balsta montāža k-ts 3.00
9.22 Apgaismojuma armatūras montāža, regulēšana gab. 3.00
9.23 Trases nospraušana m 52.00
9.24 Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana m 52.00

A Kopā:
B Pasūtītāja rezerve neplānotiem  darbiem (3% no A)
C Kopā (A + B):
D Pievienotās vērtības nodoklis  (21% no C):

PAVISAM KOPĀ (C + D):

Piezīmes:
1.Birstošie izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;
2.Prasības pielietojamiem materiāliem un darbu kvalitātei noteiktas atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014;
3.Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu tabulā 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 veikšana pilnā apjomā.
4.Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
   Iespējama analogu materiālu pielietošana projektā paredzētajiem materiāliem.
5.Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 
6 * Ģeosintētisko materiālu ieklājamo platību apjomā nav ievērtēti materiālu pārlaidumi.
   Būvuzņēmējam paredzēt un pasūtot materiālus ievērtēt 0.50 m pārlaidumu joslas

Sastādīja:____________V.Caune
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