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A. VISPĀRĪGĀ DAĻA 
1. Skaidrojošs apraksts 

1.1. Ievads 

Būvprojekts " Laukuma pārbūve Kokneses parka estrādē" izstrādāts saskaņā ar Kokneses novada 

pašvaldības pasūtījumu un uzdevumu.  

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „SET projekti” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 13230) inženieri: 

• projektētājs Edvīns Tolmanis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 3-01266. 

1.2. Esošās situācijas raksturojums 

Laukums skatītājiem zem soliņiem atrodas Kokneses brīvdabas estrādē. Segums ir nolietojies un 

sadrupis, kur atjaunot soliņus bez seguma bojāšanas nav iespējams. 

1.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves 

klasifikācija- 211201 Ielas un ceļi. 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” laukums ir 1 grupas 

inženierbūve. 

1.4. Izejas dati 

Kā izejas materiāls būvprojekta izstrādei izmantoti: 

• SIA „SET projekti” veiktā situācijas vizuālā apskate; 
• topogrāfiskais plāns, izstrādāts 2016.gadā. Uzmērījumi veikti ar datorteodolītu. Topogrāfiskais 

plāns izstrādāts digitālā formā, izmantojot LKS – 92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas 
normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). 

Laukuma atjaunošanas projekts balstās uz šādiem Latvijas Būvnormatīviem: 
• Būvniecības likums; 
• Vispārējie būvnoteikumi; 
• Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
• Ministru kabineta noteikumi Nr. 253 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi. 

1.5. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

• Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 
• Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p,0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība; 
• Bruģakmens seguma izbūve. 

1.5.1. Autoceļa trase 

1.5.1.1. sagatavošanas darbi 

Laukuma pārbūvei ir nepieciešams: veikt asfalta seguma demontāžu; augu zemes seguma noņemšanu. 

1.5.1.2. atsavināmas zemes 

Pārbūvējot laukumu paredzēts izmantot esošos zemi ar kadastra Nr. 32600130640. 

1.5.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

1.5.2.1. ceļa konstrukcijas 

Laukuma pārbūvē paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Ceļa klātnes tipus un griezumus skatīt 

rasējuma lapā TS-3-1 „Šķērsprofili.”) 

 1.5.2.2. segas konstrukcijas 

Projektā paredzēts izmantot 3 segas konstrukcijas (skatīt rasējuma lapās ĢP-2-2 „Ģenerālplāns. 

Segumu plāns.”).  
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Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi:  

1. Segas konstrukcija laukumam 

• Bruģakmens Prizma pelēks seguma izbūve  h=5cm 

• Skalota smilts   h=5cm  

• Šķembu maisījums profila labošanai 0/32p   hvid=5cm 

• Esošā grunts 

2. Segas konstrukcija laukumam 

• Bruģakmens''Prizma" pelēks seguma izbūve h=5cm 

• Skalota smilts  h=5cm  

• Šķembu maisījums 0/45 h=15cm 

• Salizturīgā kārta hmainīgs no 10-30cm 

• Esošā grunts 

3. Segas konstrukcija apzaļumotām platībām un nogāzēm 

• Augu zeme apsēta ar zāles sēklām h=5cm 

• Esošā grunts vai uzbēruma grunts 

1.5.3. Ūdens novadīšanas sistēmas 

Ūdens novadīšanai no laukuma tiek projektēta ar atklātu metodi ar virsmas slīpumu. 

1.5.4. Mākslīgās būves 

Laukums norobežots ar betona apmalēm 100.20.8. 

1.5.5. Inženierkomunikācijas 

Laukuma pārbūves izbūves zonā neatrodas komunikācijas. 

1.6. Būvnormatīvi un standarti 

 Materiāliem, kas tiks pielietoti laukuma pārbūvē, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. Ja nav norādīti speciāli standarti vai būvnormatīvi, tad pēc saskaņošanas ar projekta vadītāju, 

Kokneses apvienoto pašvaldību būvvaldi, tiek izmantoti valstī pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas 

domāti līdzīgiem darbiem. 

Laukuma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

• Būvniecības likums; 

• Vispārējie būvnoteikumi; 

Visur, kur projektā dotas atsauksmes uz speciāliem standartiem un būvnormatīviem, kas attiecas uz 

būvmateriālu un materiālu īpašībām, darbu veikšanas kvalitāti, materiālu pārbaudēm, jāizmanto to jaunākās 

redakcijas, ja līgumā ar būvuzņēmēju nav noteikts citādi. 

1.7. Norādījumi būvdarbu veikšanai 

Būvniecības darbi veicami saskaņā ar būvprojektu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem. 

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

precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas 

saskaņojamas ar projekta autoru (tālr. 26400599). 

Sastādīja:______________________E.Tolmanis 

LBS sertifikāts 3-01266 

ŠAJĀ BŪVPROJEKTĀ IR IEKĻAUTAS UN IZSTRĀDĀTAS VISAS 

NEPIECIEŠAMĀS DAĻAS ATBILSTOŠI BŪVATĻAUJĀ 

IETVERTAJIEM NOSACĪJUMIEM. 

. 
E.Tolmanis 

Būvprakses sertifikāts 

Nr.3-01266 
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2. Pielikumi 

Būvkomersanta reģistrācijas apliecībaNr. 13230 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN SARAKSTI 

1. Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskām specifikācijām 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, Latvijas Valsts ceļi Ceļu 

specifikācijām 2017 (turpmāk tekstā – CS 2017), Latvijas būvnormatīviem. 

Pamats šīm specifikācijām ir CS 2017. Tas kas nav minēts šajās specifikācijas, ir aprakstīts CS2017. 

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

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā no 

inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu 

iespējama specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem 

normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju 

atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas 

aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. 

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli 

utilizējami. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai 

būvuzņēmējam tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

1.1. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 
Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot 

būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem 

klimatiskajiem apstākļiem saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis 

būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa  

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā 

stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. 

Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt 

atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

1.2. Darba drošība 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvobjektu un 

būvdarbiem. Būvuzņēmējam jāieceļ par darba aizsardzību un drošību atbildīga persona un jāieraksta šīs 

personas vārds, uzvārds un kontaktkoordinātes būvdarbu žurnālā. 

1.3. Būvdarbu žurnāls 
Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnāls, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo, 

vai iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, 

administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto 

papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs 

aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, 

testēšana u.c.) izpildes, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot 

kopijas no būvdarbu žurnāla, ieteicams to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu 

segto darbu pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu 

pieņemšanu nav jānoformē segto darbu akts. 
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2. Veicamo darbu apraksts darbiem 

2.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2017 iedaļu 3.1.  „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

Laukuma elementu nospraušanai izmantot ras. lapu TS-2-2 „Izbūves plāns.”. 

Nospraušanu vēlams veikt ar datorteodolītu. Nospraušanu vēlams uzticēt licencētam mērniekam, kas ir 

veicis topogrāfisko uzmērīšanu būvprojekta izstrādes laikā, saņemot projektu dwg formātā un veicot 

būvuzņēmējam nepieciešamo punktu nospraušanu dabā. Nospraušanai nepieciešamos papildus datus digitālā 

formā var saņemt pie projekta autora.  

2.2. Esoša celma izraušana 

Ievērot CS 2017 iedaļu 3.5. „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

2.3. Augu zemes/grants/šķembu segas noņemšana Hvid = 30cm 

Ievērot CS 2017 iedaļu 4.4. „Zemes klātnes būvniecība”. Augu zeme, grants un šķembu segumi 

noņemami visās pārbūvējamā posma vietās, kur paredzēts laukuma paplašinājums. Augsne pilnībā jānoņem 

zem konstrukcijām. 

Vidējais augu zemes noņemšanas biezums ~ 30cm. Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas 

precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju. Neizmantotā augu zeme jāizved uz pasūtītāja atbērtnēm un 

lietojama atkārtotai izmantošanai objektā. 

Veikt atkārtoti lietojamās grunts atbērtņu izveidi piebēruma un uzbēruma izbūvei. 

2.4. Esošās a/b segas nojaukšana Hvid = 6cm 

Ievērot CS 2017 iedaļu 3.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

Būvuzņēmējam izvēlēties tādu būvdarbu tehnoloģiju, lai demontējot asfalta segumu netiktu bojāts 

esošais šķembu pamats. 

2.5. Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot 

Ievērot CS 2017 iedaļu 4.4. „Zemes klātnes būvniecība”. 

2.6. Minerālās grunts piebērums no ierakuma grunts 

Izmantojama norakta minerāla grunts, ko izmantot piebērumam aiz apmales. 

2.7. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2017 iedaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība”. 

2.8. Šķembu pamata un seguma būvniecība 

Ievērot CS2017 iedaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība” papildinot ar:  

Būvniecība ietver nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī 

pamatnes sagatavošanu (profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes 

ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

2.9. Bruģakmens seguma izbūve 

Ievērot CS 2017 iedaļu 5.5. „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība”. 

Būvuzņēmējam ievērot bruģakmens rakstu objektā. 

2.10. Betona apmaļu uzstādīšana 

Izbūves vietas dotas rasējumos. Ievērot CS 2017 iedaļu 7. nodaļas 7.2. sadaļas “Betona apmales 

uzstādīšana” prasībām. 
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Visa veida apmaļu šķembu maisījuma pamats, tā izbūve un nostiprināšana ar betonu ar minimālo 

stiprības klasi C 16/20 jāiekļauj apmaļu izbūves izmaksās. 

Betona apmales izbūvējamas pēc rasējumiem. 

Precīzus apmales akmeņu augstumus un novietni skatīt rasējumos. No projektētāja ir saņemams 

rasējums ar objekta plānu dwg formātā, precīzai elementu nospraušanai. 

Šuves starp apmalēm nedrīkst pārsniegt 3mm.  

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un iestrāde – apmaļu, šķembu fr. 0/45(0/32p) 0.5m 

platumā h=10-20cm(atbilstoši mezgliem), betona C 16/20 h=10cm pamats, visa veida darbu izmaksas, t. sk. 

pamatnes sagatavošanas un pamata izveide, un betona pamata izbūves izmaksas, iekārtas, instrumenti un 

neparedzētie izdevumi darba pabeigšanai. Neatbilstību gadījumā trūkumi jānovērš. 

2.11. Teritorijas planēšana, apzaļumošana ar augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu 

sēklām, h=5cm 

Ievērot CS 2017 iedaļu 4.6. „Apzaļumošana”.  

Pirms augu zemes pievešanas un uzbēršanas, virsma ir planējama, profilējama (liekā grunts 

aizvedama) un atbrīvojama no būvgružiem un citiem atkritumiem. 

Ir pieļaujama atgūtās augu zemes atkārtota lietošana objektā. 

Zālāji jāierīko uz vismaz 5cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, 

piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp ietvi un ceļu. 

Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena, ja nepieciešams veikt grunts norakšanu. Augu zemes slānī nedrīkst 

atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, 

vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 

40 g/m2, paredzot noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, 

saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai sēklas varētu 

apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi 

tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā 

gada pavasarī. 

3. Priekšlikumi būvdarbu organizēšanai 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, kurā jāietver 

sekojoša informācija: 

• Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 

• Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 

• Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības pārbaudes, drošības 

apspriedes, ziņojumus un informāciju; 

• Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 

• Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu darba tērpu un 

ķiveru valkāšana u.t.t.; 

• Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, 

policija); 

• Strādājošo saraksts. 

 Veicot būvdarbus, jāvadās no Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī ar grozījumiem no 2008. gada 29. janvāra, kuri 

stājušies spēkā ar 2008. gada 2. februāru. 

Būvdarbu laikā būvlaukumu jāaprīko saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi 

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 
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Būvuzņēmēja projekta vadītājs nodrošina, lai pirms būvdarbu uzsākšanas būtu izstrādāts darba 

aizsardzības plāns, kurā iekļauj specifisku informāciju, kas nepieciešama darba aizsardzības nodrošināšanai 

būvdarbu laikā. 

Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar darbu 

drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam 

sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

• Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā 

ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

• Ministriju kabineta noteikumi; 

• Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

• Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā drošības 

tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem objektā un  

atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. 

Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, 

atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: 

atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa 

u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem līdzekļiem 

pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 

aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar MK noteikumu no 

25.02.2003 Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (ar grozījumiem 29.01.2008 Nr.48) 

prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina bīstamo zonu 

saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 

4. Vides aizsardzības pasākumi 

4.1 Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā arī 

atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

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

noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi 

(piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz 

to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo 

dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

4.2 Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus 

teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas 

ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus 

esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 
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Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu : grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., 

novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs 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 saistās ar dažādu 

ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt  pašvaldības 

pārstāvji, Vides dienests vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju 

iedzīvotājus. 

4.3 Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar Projektu 

vadītāju, gan ar pašvaldības pārstāvjiem. 

4.4 Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās 

automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

4.5 Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu 

konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam piegulošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama 

zemes īpašniekam un lietotājiem. 

Sastādīja:______________________E.Tolmanis 
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C.  Darbu daudzumi 
Projektētājs SIA "SET projekti"         

Novads Kokneses         

Apdz. vieta Koknese         

Nosaukums Estrāde         

Izmaksu 

pozīcija 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena 

EUR 

Kopējā 

izmaksa 

EUR 

1 3 4 5 6 7 

1. Sagatavošanas darbi         

1.1 Uzmērīšana un nospraušana kmpl 1.0     

1.2 Esošās a/b segas nojaukšana salaužot hvid=6cm m3 80.0     

1.3 
Augu zemes/grants/šķembu segas noņemšana Hvid 

= 30cm 
m3 16.0     

1.4 Esoša celma izraušana gab. 1.0     

2 Zemes darbi         

2.1 Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot m3 20.0     

2.2 
Minerālās grunts uzbērums/piebērums no ierakuma 

grunts 
m3 19.0     

3 Laukuma segas izbūves darbi         

3.1 
Salizturīgas kārtas būvniecība h-mainīgs no 10-

30cm 
m3 60.0     

3.2 
Šķembu maisījums profila labošanai 0/32p   

hvid=5cm 
m2 929.0     

3.3 
Šķembu maisījuma 0/45 pamata izbūve 15cm 

biezumā 
m2 372.0     

3.4 Skalotas smilts kārtas izbūve, h=5cm  m2 1301.0     

3.5 
Bruģakmens''Prizma'' pelēks, seguma izbūve 

h=5cm 
m2 1181.0     

3.6 Bruģakmens''Prizma'' brūns, seguma izbūve h=5cm m2 120.0     

4 Konstrukcijas         

4.1 
Betona apmaļu 100.20.8 cm uzstādīšana uz betona 

C16/20  pamata 
m 119.0     

4.2 
Betona groda sadalītu uz pusē D1500, h=45cm 

uzstādīšana apkārt koka stumbram 
gab. 1.0     

5 Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi         

5.1 

Teritorijas un nogāzes planēšana, apzaļumošana ar 

augu zemi, apsēšana ar daudzgadīgu zāļu sēklām, 

h=5cm 

m2 150.0     

      Sastādīja: 

   
 

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

 2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces 
šķērsgriezuma laukumu. 

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

 4. Būvuzņēmējs katra atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai 
atbilstoši būvdarbu līguma projekta noteikumiem, tajā skaitā virsizdevumus un peļņu. To darbu un saistību izmaksas, par ko 
līgumā nav paredzēta atsevišķa samaksa (kas nav ietvertas sarakstā kā atsevišķi izcenojamas pozīcijas), iekļauj izcenojamo 
darbu cenā proporcionāli to saistībai ar attiecīgo darbu (pozīciju).(MK. 330 LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība") 

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un specifikācijām. 
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D. RASĒJUMI 
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TS 1-1 Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. 
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ĢP 2-1 Ģenerālplāns. Segumu plāns. 
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TS 2-2 Izbūves plāns 
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TS 3-1 Šķērsprofili 


