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A. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un tehniskie noteikumi 

vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN 

Projektēšanas uzdevums 3 015; 016  
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VAS Latvijas Valsts ceļi Centra reģiona Aizkraukles nodaļas TN Nr.4.3.5/26 
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SIA „Lattelecom” TN Nr.37.8-10/51/168 
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AS Sadales tīkls TN Nr.30EF60-06.06/155 

 

 



1.sējums - Vispārīgā daļa. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. Topogrāfiskā 
 izpēte  “Autoceļa Bormaņi – Upeslīči pārbūve km 0.75” Kokneses pagastā Kokneses novadā 

 

 

11 

Būvprojekts  

VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas              

TN Nr. Z/1-14/283-e 

 



1.sējums - Vispārīgā daļa. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. Topogrāfiskā 
 izpēte  “Autoceļa Bormaņi – Upeslīči pārbūve km 0.75” Kokneses pagastā Kokneses novadā 

 

 

12 

Būvprojekts  

 
 

 

 



1.sējums - Vispārīgā daļa. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. Topogrāfiskā 
 izpēte  “Autoceļa Bormaņi – Upeslīči pārbūve km 0.75” Kokneses pagastā Kokneses novadā 

 

 

13 

Būvprojekts  

Būvkomersanta reģistrācijas apliecībaNr.0373-RA 
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Projekta vadītāja būvprakses sertifikāts Nr.  20-6980 
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2.  Zemes gabala inženierizpētes materiāli 

Topogrāfiskais plāns 
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3. Skaidrojošais apraksts 

1.1. Ievads 

Būvprojekts “Autoceļa Bormaņi – Upeslīči pārbūve km 0.75” izstrādāts saskaņā ar Kokneses 

novada domes pasūtījumu un uzdevumu.  

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „K-RDB” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 0373-RA: 

 Būvprojekta vadītājs: inženieris Edvīns Tolmanis - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-6980, 

 būvprojekta izstrādātājs: būvtehniķis Lauris Mūrnieks. 

1.2. Esošās situācijas raksturojums 

Ceļa konstrukcija ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa segums nodilis, grants segums sajaucies ar pamatnes 

kārtu. Vietām parādās smilšaini iesēdumi un izveidojušās bedres. Mitros laika apstākļos apgrūtināta ceļa 

ekspluatācija.Brauktuves malās ir izveidojušies apaugumi, kas aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. 

Sāngrāvju nav. 

1.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

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

klasifikācija- 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu. 

Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

 Nozīme – pašvaldības ceļš (lauku ceļš) 

Projektētā posma novietne un garums: 

 Būvobjekta adrese – Bormaņi – Upeslīči, Kokneses pagasts, Kokneses novads 

 Pārbūvējamais posms –0.000-0.721 km 

Atbilstoši Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili. 

 Ceļa kategorija: AVI 

 Ceļa veids: vispārīgās lietošanas 

 Nozīme un funkcija: Lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pieslēdz 

teritorijas augstākas kategorijas ceļiem 

 Kustības perspektīva intensitāte:  

AADT =25aut/dnn  

AADTj,pievestā = 25 aut./dnn. 

AADTj,smagie =10 aut./dnn 

 Normālprofils –NP 5.0, NP 4.0 

 Braukšanas joslu skaits – 1  



1.sējums - Vispārīgā daļa. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. Topogrāfiskā 
 izpēte  “Autoceļa Bormaņi – Upeslīči pārbūve km 0.75” Kokneses pagastā Kokneses novadā 

 

 

17 

Būvprojekts  

 Brauktuves platums – 5.0 m, 4.0 m 

 Braukšanas ātrums – projektētais -50 km/h 

 Brauktuves segums – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s, h=15 cm, h=20 cm (N-III 

klase) 

 Brauktuves šķērsslīpums –3.0% 

1.4. Izejas dati 

Kā izejas dati būvprojekta izstrādei izmantoti: 

 SIA „K-RDB” veiktā vizuālā situācijas apskate; 

 topogrāfiskais plāns. Uzmērījumi veikti ar datorteodolītu. Topogrāfiskais plāns izstrādāts 

digitālā formā, izmantojot LKS – 92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu 

sistēmā (LAS-2000,5); 

 Projektēšanas uzdevums 3 015;016 

 VAS Latvijas Valsts ceļi Centra reģiona Aizkraukles nodaļas TN Nr. 4.3.5/26 

 SIA Lattelecom TN Nr. 37.8-10/51/168 

 AS Sadales tīkls TN Nr. 30EF60-06.06/155 

 VSIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas   

TN Nr. Z/1-14/283-e 

Ceļa pārbūves projekts balstās uz šādiem Latvijas Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārējie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standarti: 

- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 

- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 

- LVS 190-3:2015 " Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli ", 

- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 

- LVS 77:2010 "Ceļa zīmes". 

1.5. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku un krūmu zāģēšana; 

 Ierakuma būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Grāvju rakšana; 
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 Nobrauktuvju izbūve; 

 Zīmju uzstādīšana. 

1.5.1. Autoceļa trase 

1.5.1.1. sagatavošanas darbi 

Ceļa pārbūvei ir nepieciešams: nozāģēt kokus un krūmus, veikt augu zemes noņemšanu.  

1.5.1.2. atsavināmās zemes 

Pārbūvējot ceļu paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra Nr. 32600050137; 

32600050108. 

1.5.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

- ceļa konstrukcijas 

Brauktuves pārbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Grants šķembu segumam paredzēts 

divpusīgs šķērsslīpums 3.0%.  

Tā kā ceļs klasificējams kā 6. kategorijas ceļš, tad minimālais segas vajadzīgais elastības modulis 

ir 85 Mpa. Nepieciešamās nestspējas noteikšanai izmantota “Ieteikumi ceļu projektēšanai Ceļa sega, 

Rīga, 2015” metodika. 

Projektā paredzēti 3 ceļa segas konstrukcijas tipi (CK tipus skatīt rasējumā TS-3-1 „Ceļa klātnes tipi 

un segas konstrukcijas”): 

1. segas tips brauktuvei: 

 Šķembu maisījums 0/32 h=15 cm 

 Esošā ierakuma – uzbēruma grunts 

2. segas tips brauktuvei: 

 Šķembu maisījums 0/32s h=25 cm 

 Esošā ierakuma - uzbēruma grunts 

3.segas tips nobrauktuvēm: 

 Šķembu maisījums 0/32s h=15 cm 

 Salizturīgā kārta h=30 cm 

 Esošā ierakuma - uzbēruma grunts 

1.5.3. Ūdens novadīšanas sistēmas 

Ūdens novadīšanai tiek rakti grāvji, kā arī iebūvētas caurtekas. Vietās, kur nav iespējams izrakt 

sāngrāvjus, brauktuves malas tiek paredzētas profilēt tā, lai ūdens neuzkrājas pie brauktuves seguma. 

1.5.4. Mākslīgās būves 

Pārbūvējamajām ceļa nobrauktuvēm paredzēts uzstādīt PP caurtekas, ar diametru 400 mm. Zem 

pamatceļa paredzēts uzstādīt jaunas PP caurtekas ar diametru 500 mm. Vietās, kur zem pamtceļa ir iebūvētas 
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dzelzbetona caurtekas ar diametru virs 500 mm, paredzēts iebēvēt PP caurtekas, saglabājot esošos caurteku 

diametrus. 

Caurteku iebūves vietas skatīt rasējumu lapās ĢP-2-1(2) „Ģenerāplāns.Segumu plāns. Satiksmes 

organizēšana. Saskaņojumi.”. 

1.5.5. Nobrauktuves un pieslēgumu izbūve 

Nobrauktuves tiek projektētas, sākot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm.   

1.5.6. Aprīkojums 

Ceļa zīmes uzstādāmas saskaņā ar LVS 77:2010 „Ceļa zīmes” atbilstoši rasējumiem ĢP-2-1(2) 

„Ģenerāplāns.Segumu plāns. Satiksmes organizēšana. Saskaņojumi.”. Zīmju izmēru grupa-II. Ceļa zīmes 

uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60 mm. Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas 

pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (II klases gaismu atstarojošā virsma).  

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,95 m no brauktuves malas.  

1.5.7. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa pārbūves ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms darbu 

uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. Būvdarbu laikā pie komunikāciju šķērsošanas 

izsaukt pārstāvi un nepieciešamības gadījumā veikt šurfēšanu. 

Vietās, kur būvdarbu robeža šķērso komunikācijas, darbus jāveic saskaņā ar komunikāciju īpašnieku 

izdotiem tehniskiem noteikumiem. 

Ievērot meliorācijas sistēmas aizsardzības zonas. Nav pieļaujamas darbības, kuru dēļ var tikt bojātas 

meliorācijas sistēmas vai traucēts to darbības režīms. Bojātas meliorācijas sistēmas gadījumā, būvfirma to 

atjauno par saviem līdzekļiem vai veic aiztamponēšanu. 

1.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

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

aprīkošanu uz ceļiem” prasības atbilstoši būvuzņēmēja tā būvdarbu tehnoloģijai. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo Kokneses novada pašvaldībā un 

VAS „Latvijas Valsts ceļi” satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā. 

1.7. Būvnormatīvi un standarti 

Materiāliem, kas tiks pielietoti posma 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. 

Posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārējie būvnoteikumi; 

 



1.sējums - Vispārīgā daļa. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. Topogrāfiskā 
 izpēte  “Autoceļa Bormaņi – Upeslīči pārbūve km 0.75” Kokneses pagastā Kokneses novadā 

 

 

20 

Būvprojekts  

 Autoceļu un ielu 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. 

1.8. 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 attiecīgās korekcijas, kas 

saskaņojamas ar projekta autoru (tālr. 26300640). 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN SARAKSTI 

1. Vispārīgie norādījumi būvprojekta tehniskajām specifikācijām 

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

specifikācijām 2015” (turpmāk tekstā – CS 2015), Latvijas būvnormatīviem. 

Pamats šīm specifikācijām ir CS 2015. Tas, kas nav minēts šajās specifikācijās, ir aprakstīts CS 2015. 

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 darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo atbildīgajās institūcijās Satiksmes 

organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas 

kārtību, termiņus un atbildīgo personu. 

Visi otreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, pārējie materiāli 

utilizējami. 

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

būvuzņēmējam tie ir jāievērtē, 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 īpašniekam. 

No jauna būvējamiem ceļiem būvlaukuma robežas ir ceļa īpašnieka īpašumā iegūto zemes gabalu 

robežas, un tās ir norādītas būvprojekta plāna rasējumos. 

Pārbūvējamiem ceļiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošā 

ceļa nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad 

būvlaukuma robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai pieguļošo zemes gabalu ārējo robežu. 

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. 
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Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas paredzēts 

būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar 

Ministru kabineta 2010. gada 13. marta noteikumiem Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu 

ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, 

noskaidrojot vai piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 

1.2. Satiksmes organizācija 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi 

jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso 

satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī 

nodrošinot iespējami optimālu satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme 

jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz 

būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo 

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

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

kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas 

aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

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

dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai 

pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas 

uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav 

atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav 

pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma 

tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 

1.3. 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. 

1.4. Būvdarbu žurnāls 

Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams, arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas 

sagatavo vai iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā 

(piemēram, administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrības ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; 

u.tml.). 
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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 virskārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu 

nav jānoformē segto darbu akts. 

2. Veicamo darbu apraksts ceļu darbiem 

2.1. Uzmērīšana un nospraušana, ass nospraušanas saraksts 

Ievērot CS 2015 3.1. punktu  „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

Ceļa trases elementu nospraušanai izmantot sarakstu „Ass nospraušanas saraksts un rasējumu lapu  

ĢP-2-1(2) „Ģenerāplāns.Segumu plāns. Satiksmes organizēšana. Saskaņojumi.”  

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.  

ASS NOSPRAUŠANAS SARAKSTS  

Nr.p.k. Pikets 

Koordinātes Augstumi normālo 

augstumu sistēmā epohā 

2000,5 Darba 

atzīme 
Piezīmes 

X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 

atzīme 

Projektējamā 

atzīme 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1 0+00,00 283128,74 594507,35 93,76 93,76 0,00 trases sākums 

2 0+10,00 283119,10 594510,01 93,70 93,77 0,07 pikets 

3 0+20,00 283109,46 594512,67 93,61 93,77 0,16 pikets 

4 0+30,00 283099,82 594515,34 93,55 93,74 0,19 pikets 

5 0+40,00 283090,18 594518,00 93,49 93,70 0,21 pikets 

6 0+50,00 283080,54 594520,66 93,44 93,66 0,22 pikets 

7 0+60,00 283070,90 594523,32 93,42 93,62 0,20 pikets 

8 0+70,00 283061,26 594525,98 93,40 93,58 0,18 pikets 

9 0+80,00 283051,62 594528,65 93,35 93,53 0,19 pikets 

10 0+82,75 283048,98 594529,38 93,33 93,52 0,19 līknes sākums 

11 0+90,00 283041,98 594531,28 93,28 93,46 0,18 pikets 

12 0+97,64 283034,59 594533,20 93,20 93,39 0,19 taisnes sākums 

13 1+00,00 283032,30 594533,79 93,18 93,37 0,19 pikets 

14 1+10,00 283022,61 594536,26 93,07 93,25 0,18 pikets 

15 1+17,34 283015,49 594538,08 92,94 93,15 0,21 līknes sākums 

16 1+20,00 283012,92 594538,73 92,90 93,11 0,21 pikets 
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Nr.p.k. Pikets 

Koordinātes Augstumi normālo 

augstumu sistēmā epohā 

2000,5 Darba 

atzīme 
Piezīmes 

X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 

atzīme 

Projektējamā 

atzīme 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

17 1+30,00 283003,18 594541,02 92,73 92,94 0,21 pikets 

18 1+35,05 282998,24 594542,09 92,63 92,85 0,22 taisnes sākums 

19 1+40,00 282993,40 594543,10 92,53 92,75 0,22 pikets 

20 1+50,00 282983,61 594545,15 92,31 92,53 0,22 pikets 

21 1+53,76 282979,94 594545,92 92,22 92,45 0,23 līknes sākums 

22 1+60,00 282973,82 594547,15 92,07 92,31 0,24 pikets 

23 1+70,00 282963,98 594548,96 91,84 92,09 0,25 pikets 

24 1+80,00 282954,11 594550,54 91,59 91,87 0,28 pikets 

25 1+89,66 282944,54 594551,87 91,38 91,66 0,27 taisnes sākums 

26 1+90,00 282944,20 594551,91 91,38 91,65 0,27 pikets 

27 2+00,00 282934,28 594553,18 91,22 91,42 0,21 pikets 

28 2+09,23 282925,13 594554,35 91,02 91,21 0,19 līknes sākums 

29 2+10,00 282924,36 594554,45 91,00 91,19 0,19 pikets 

30 2+17,96 282916,44 594555,17 90,80 91,00 0,20 taisnes sākums 

31 2+20,00 282914,40 594555,29 90,75 90,95 0,20 pikets 

32 2+30,00 282904,42 594555,89 90,49 90,71 0,22 pikets 

33 2+40,00 282894,44 594556,49 90,24 90,47 0,23 pikets 

34 2+50,00 282884,46 594557,09 90,00 90,24 0,25 pikets 

35 2+60,00 282874,47 594557,69 89,79 90,02 0,23 pikets 

36 2+63,02 282871,46 594557,87 89,73 89,95 0,22 līknes sākums 

37 2+70,00 282864,48 594558,08 89,58 89,80 0,22 pikets 

38 2+73,37 282861,11 594558,02 89,51 89,73 0,22 taisnes sākums 

39 2+80,00 282854,49 594557,82 89,37 89,59 0,22 pikets 

40 2+90,00 282844,49 594557,51 89,18 89,39 0,21 pikets 

41 3+00,00 282834,50 594557,20 88,97 89,19 0,22 pikets 

42 3+04,13 282830,37 594557,07 88,88 89,11 0,22 līknes sākums 

43 3+10,00 282824,50 594556,84 88,76 88,99 0,23 pikets 

44 3+20,00 282814,52 594556,23 88,57 88,81 0,24 pikets 

45 3+27,28 282807,27 594555,60 88,46 88,69 0,23 taisnes sākums 

46 3+30,00 282804,56 594555,34 88,42 88,65 0,23 pikets 

47 3+40,00 282794,61 594554,38 88,29 88,52 0,24 pikets 

48 3+50,00 282784,65 594553,42 88,24 88,42 0,19 pikets 

49 3+60,00 282774,70 594552,46 88,16 88,35 0,19 pikets 

50 3+69,90 282764,84 594551,50 88,09 88,30 0,21 līknes sākums 

51 3+70,00 282764,75 594551,50 88,09 88,30 0,21 pikets 

52 3+80,00 282754,77 594550,81 88,03 88,28 0,25 pikets 

53 3+90,00 282744,77 594550,67 88,00 88,25 0,25 pikets 

54 4+00,00 282734,78 594551,08 87,99 88,22 0,23 pikets 

55 4+01,13 282733,65 594551,16 87,99 88,22 0,23 taisnes sākums 

56 4+10,00 282724,81 594551,81 87,96 88,20 0,24 pikets 
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Nr.p.k. Pikets 

Koordinātes Augstumi normālo 

augstumu sistēmā epohā 

2000,5 Darba 

atzīme 
Piezīmes 

X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 

atzīme 

Projektējamā 

atzīme 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

57 4+20,00 282714,84 594552,55 87,91 88,17 0,26 pikets 

58 4+30,00 282704,87 594553,29 87,90 88,15 0,24 pikets 

59 4+40,00 282694,89 594554,03 87,91 88,16 0,24 pikets 

60 4+40,15 282694,74 594554,04 87,91 88,16 0,24 līknes sākums 

61 4+50,00 282684,90 594554,02 87,95 88,19 0,24 pikets 

62 4+55,77 282679,18 594553,30 87,97 88,20 0,23 taisnes sākums 

63 4+60,00 282675,01 594552,59 87,98 88,21 0,23 pikets 

64 4+61,30 282673,73 594552,37 87,97 88,21 0,24 līknes sākums 

65 4+67,84 282670,37 594556,56 87,91 88,21 0,30 taisnes sākums 

66 4+70,00 282671,19 594558,57 87,91 88,21 0,30 pikets 

67 4+80,00 282674,99 594567,82 87,90 88,21 0,31 pikets 

68 4+90,00 282678,78 594577,07 88,00 88,24 0,24 pikets 

69 5+00,00 282682,58 594586,32 88,11 88,34 0,22 pikets 

70 5+07,63 282685,47 594593,38 88,18 88,41 0,23 līknes sākums 

71 5+10,00 282686,40 594595,56 88,19 88,43 0,24 pikets 

72 5+16,34 282689,23 594601,23 88,22 88,46 0,24 taisnes sākums 

73 5+20,00 282691,00 594604,43 88,21 88,47 0,26 pikets 

74 5+30,00 282695,84 594613,19 88,20 88,51 0,31 pikets 

75 5+34,57 282698,05 594617,18 88,25 88,53 0,28 līknes sākums 

76 5+40,00 282701,03 594621,72 88,27 88,55 0,28 pikets 

77 5+40,95 282701,62 594622,46 88,27 88,55 0,29 taisnes sākums 

78 5+50,00 282707,34 594629,48 88,27 88,59 0,32 pikets 

79 5+58,42 282712,66 594636,01 88,34 88,62 0,28 līknes sākums 

80 5+60,00 282713,63 594637,25 88,37 88,63 0,26 pikets 

81 5+69,21 282718,23 594645,21 88,42 88,65 0,23 taisnes sākums 

82 5+70,00 282718,54 594645,93 88,42 88,65 0,23 pikets 

83 5+80,00 282722,49 594655,12 88,42 88,65 0,23 pikets 

84 5+89,85 282726,38 594664,17 88,37 88,63 0,26 līknes sākums 

85 5+90,00 282726,44 594664,31 88,37 88,63 0,26 pikets 

86 6+00,00 282728,42 594674,04 88,38 88,61 0,23 pikets 

87 6+05,38 282727,86 594679,38 88,34 88,57 0,23 taisnes sākums 

88 6+10,00 282726,89 594683,90 88,22 88,51 0,30 pikets 

89 6+20,00 282724,78 594693,67 88,06 88,38 0,32 pikets 

90 6+25,77 282723,57 594699,31 88,06 88,32 0,25 līknes sākums 

91 6+30,00 282722,59 594703,43 88,05 88,29 0,24 pikets 

92 6+40,00 282719,69 594712,99 88,04 88,25 0,21 pikets 

93 6+40,32 282719,58 594713,30 88,04 88,25 0,22 taisnes sākums 

94 6+50,00 282716,32 594722,41 87,97 88,24 0,27 pikets 

95 6+55,24 282714,56 594727,35 87,99 88,24 0,25 līknes sākums 

96 6+60,00 282712,66 594731,71 88,01 88,25 0,25 pikets 
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Nr.p.k. Pikets 

Koordinātes Augstumi normālo 

augstumu sistēmā epohā 

2000,5 Darba 

atzīme 
Piezīmes 

X(N)  Y(E) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 

atzīme 

Projektējamā 

atzīme 

(m) (m) (m) (m) (m) (m) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

97 6+65,90 282709,50 594736,68 88,05 88,28 0,24 taisnes sākums 

98 6+70,00 282707,03 594739,95 88,08 88,31 0,23 pikets 

99 6+80,00 282700,98 594747,91 88,16 88,38 0,22 pikets 

100 6+86,92 282696,79 594753,43 88,14 88,42 0,28 līknes sākums 

101 6+90,00 282695,03 594755,95 88,19 88,43 0,24 pikets 

102 6+94,43 282692,88 594759,82 88,21 88,43 0,22 taisnes sākums 

103 6+97,62 282691,50 594762,69 88,20 88,42 0,22 līknes sākums 

104 7+00,00 282690,52 594764,87 88,18 88,41 0,23 pikets 

105 7+08,99 282687,94 594773,46 88,13 88,32 0,19 taisnes sākums 

106 7+10,00 282687,76 594774,45 88,13 88,31 0,18 pikets 

107 7+13,11 282687,17 594777,51 88,15 88,27 0,12 līknes sākums 

108 7+20,00 282686,36 594784,35 88,14 88,15 0,01 pikets 

109 7+20,08 282686,35 594784,42 88,14 88,15 0,01 taisnes sākums 

110 7+21,38 282686,29 594785,72 88,13 88,13 0,00 trases beigas 

 

2.2. Koku un krūmu zāģēšana 

Ievērot CS 2015 3.5. punktu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 

Koku zāģēšana veicama ar celmu izraušanu. Koki un krūmi, kas nocirsti privātīpašumā, nododami 

zemes īpašniekam, aizvedot uz īpašnieka norādīto vietu. Pirms likvidēšanas darbiem, zāģēšanu saskaņot ar 

zemes īpašnieku. 

2.3. Grāvju rakšana un tīrīšana, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni 

Ievērot CS 2015. 4.1. punktu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

Veicot grāvju rakšanu un tīrīšanu, grunti aizvest uz uzņēmēja atbērtni.  Nogāzes veidot pēc iespējas 

lēzenākas, iespējama atkāpe no griezumos uzrādītajiem slīpumiem, vadoties pēc esošās situācijas. Planēt ne 

stāvāk par 1:1,5 slīpumu.  

2.4. Liekās grunts aizvešana 

Ievērot CS 2015 4.2. punktu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

Veicot uzauguma noņemšanu, to aizvest uz uzņēmēja atbērtni.  

2.5. Augu zemes noņemšana Hvid = 30 cm 

Ievērot CS 2015 3.2. punktu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. Augu zeme, noņemama visās 

pārbūvējamā posma vietās, kur paredzētas no jauna izbūvējamās nobrauktuves. Augsne pilnībā jānoņem zem 

konstrukcijām. 

Vidējais augu zemes noņemšanas biezums ~ 30 cm. Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas 
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precizēt dabā, ievērtējot konkrēto situāciju. Neizmantoto augu zemi jāizved uz pasūtītāja atbērtnēm. 

2.6. Esošās dzelzsbetona caurtekas demontāža 

Ievērot CS 2015 3.2. punktu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar: 

Paredzēts nojaukt esošās dzelzsbetona caurtekas; nojauktās konstrukcijas jātransportē uz Pasūtītāja 

norādīto atbērtni. Nojaucamo konstrukciju atrašanās vietas skatīt rasējumos. 

Cenām pilnībā jāietver visi izdevumi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida 

darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Skartajai teritorijai jābūt sakārtotai, nodrošinot tās sākotnējo funkciju. 

2.7. Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti pārvietojot profila labošanai 

Lai izbūvētu ceļu atbilstoši tā projektētajam garenprofilam, ir veicama esošā ceļa segas profilēšana un 

liekās segas noņemšana, ko pārvietot attiecīgi uz vietām, kur nepieciešama profila labošana. Pārvietojamais 

materiāls nedrīkst saturēt mālus un organiku. Darbus veikt ar autogreideri. 

2.8. Zemes klātnes ierakuma izbūve grunti aizvedot 

Ievērot CS 2015 4.4. punktu „Zemes klātnes būvniecība”. 

2.9. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 5.1. punktu „Salizturīgās kārtas būvniecība”. Salizturīgais slānis izbūvējams 

rasējumos norādītajā vietā.  

2.10. Iesēdumu un profila labošana ar šķembu mais. 0/32s 

Ievērot CS 2015. iedaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība” papildinot ar: 

Iesēdumu un profila labošana paredzēta vietās, kur garenprofils tiek izlīdzināts.  

Pirms seguma būvniecības būvniekam jāveic esoša profila uzmērīšana un ja nepieciešams, sarkanās 

līnijas koriģēšana. 

2.11. Šķembu pamata un seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 5.2. punktu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība” papildinot ar:  

Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošo kārtu būvēt divās kārtās. 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. 

Iesēdumu un profila labošana paredzēta posmā, kur garenprofils tiek izlīdzināts. Tas jāizbūvē no 

šķembu maisījuma 0/32s. Pirms seguma būvniecības būvniekam jāveic esošā profila uzmērīšana un ja 

nepieciešams, koriģēšana. 
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2.12. Caurteku tīrīšana un uzstādīšana; Caurteku galu nostiprināšana ar apsētu augu 

zemi un noarmēta ar salmu paklāju 

Ievērot CS 2015. 4.3. punktu „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”, papildinot ar: 

Projektā paredzēts izmantot SIA „Uponor” polipropilēna (PP) caurtekas vai analogu. Caurteku galu 

nostiprināšana paredzēta ar apsētu augu zemi un noarmēta ar salmu paklāju. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tādi nepieciešami), rakšanas darbi, vecās 

caurtekas demontāža, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbi, iekārtas, instrumenti, 

pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Izbūvējot caurtekas, ievērot ražotāja norādījumus. 

2.13. Ceļa zīmju uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 7.3. punktu “Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot 

ar: 

Ceļa zīmju veids un uzstādīšanas vietas parādītas rasējumos ĢP-2-1(2) „Ģenerāplāns.Segumu plāns. 

Satiksmes organizēšana. Saskaņojumi.”. 

Ceļa zīmju virsmas īpašībām jāatbilst II gaismas atstarošanas klasei (LVS 77:3-2002 “Ceļa zīmes”). 

Ceļa zīmes jāuzstāda atbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, LVS 77-1, LVS 77-2, LVS 77-3, 

LVS EN12899-1. 

2.14. Robežzīmju atjaunošana 

Projektā paredzēts atjaunot robežzīmes, ja sāngrāvja rakšana nav iespējama bez esošās robežzīmes 

nojaukšanas. 

Darba apraksts 

Šie darbi ietver robežzīmju atjaunošanu ar visiem nepieciešamiem materiāliem, to piegādi un 

sagatavošanu, visa veida darbus, iekārtas, instrumentus, transportu, pārbaudes un neparedzētos 

darbus saskaņā ar šīm specifikācijām. 

Materiāli 

Atbilstoši MK noteikumiem. 

Iekārtas 

Piemērojamas jebkuras atbilstošas iekārtas un mērinstrumenti punktu atjaunošanas veikšanai. 

Darba izpilde 

Pie robežzīmju nojaukšanas un jaunu izbūves Būvuzņēmējs pieaicina piegulošo zemes gabalu 

īpašniekus, zemes kadastrālajā uzmērīšanā sertificētu mērnieku, kas uzmēra robežpunktu koordinātes, un 

sastāda attiecīgus aktus. Pēc būvdarbu pabeigšanas, robežpunktu atjaunot kā slēpto (skatīt MK 2011. gada 27. 

decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 125. punktu) vai cita veida, ja tas 

iespējams, atbilstoši pastāvošajiem likumiem un MK noteikumiem. Atkārtoti jāpieaicina zemes kadastrālajā 
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uzmērīšanā sertificēts mērnieks, jāsastāda robežpunkta atjaunošanas akts, kam pievienojams abriss (skatīt MK 

2011. gada 27. decembra noteikumu Nr. 1019 “Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” 7. pielikumu 

“Robežas atjaunošanas akts”). Pēc tam akts iesniedzams Valsts Zemes dienestā. Pārbūvējamo robežzīmju 

koordinātes skatīt plāna rasējumos vai uzmērāma pirms to nojaukšanas ar attiecīgiem instrumentiem. 

Kvalitātes novērtējums 

Atjaunotajām robežzīmēm jāatbilst pastāvošajiem MK noteikumiem. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Robežzīmju atjaunošana uzmērāma gabalos. 

2.15. Zemsprieguma kabeļa aizsargčaulas d=110mm uzstādīšana un tā padziļināšana  

Pozīcija ietver elektrības kabeļa iečaulošanu šķērsojumos ar caurtekām,  grāvjiem un ovālteknēm, kur 

iebūves dziļums zem grāvja teknes ir seklāks par 0.5m, zem brauktuves 1m. Kabeļu ievietošanu 

aizsargcaurulēs uzsākt pēc komunikāciju atrašanās vietas noskaidrošanas, dabā un dziļumā, ar komunikāciju 

īpašniekiem, atšurfēt esošos kabeļus un izsaukt ieinteresētās personas. Vietās kur šķērsojumu ir seklāk par 30 

cm no grāvja dibena, veikt kabeļlīnijas padziļināšanu. 

Darba apraksts 

Gruntī ieguldīto kabeļu papildus aizsardzība ir saistīta ar projektējamā autoceļa brauktuves daļas 

paplašināšanu, jaunu iebrauktuvju izbūvi un caurteku izbūvi. Kabeļu aizsardzību minētajās vietās veic tos 

pārvietojot vai padziļinot un papildus aizsargājot ar dalītām plastikāta vai metāla caurulēm, projektā 

uzrādītajās vietās un apjomā. Šie darbi ietver pazemes kabeļu aizsargcauruļu uzstādīšanu saskaņā ar šīm 

specifikācijām. Tas ietver tranšeju rakšanu, smilts pamatojuma izveide 10cm biezumā, tranšeju aizbēršanu ar 

minerālu grunti bez māla un organikas, liekās grunts aizvešanu, jebkuru segumu uzlaušanu un atjaunošanu. 

Virs kabeļiem ir paredzama brīdinājuma lenta, atbilstoši esošajām komunikācijām. 

Materiāli 

Kabeļu aizsardzībai izmantot dalītas aizsargcaurules.  

Iekārtas 

Kabeļu atrakšana jāveic ar rokām. Mehānismi (ekskavatori) var tikt izmantoti daļēji, virskārtas 

noņemšanai līdz 0,3 m dziļumam, tranšeju aizbēršanai un ne tuvāk kā 1 m attālumā esošo balstu pamatu un 

koku sakņu tuvumā. 

Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

Darba izpilde 

Kabeļu atrakšana jāveic atbilstoši projekta topogrāfijā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas, 

iepriekš izdarot skatrakumus - šurfējumus un precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā. Pie katras 

kabeļu un kanalizācijas atšurfēšanas izsaukt komunikāciju īpašnieku pārstāvjus. Lai veiktu nepieciešamo 

kabeļu padziļināšanu (1m no projektējamās brauktuves virsmas) vai pārvietošanu, kabeļa atrakšanu izpilda 

lielākā posmā no 3 m līdz 30 m uz abām pusēm no projektējamās padziļināšanas vai pārvietošanas vietas, 
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ņemot vērā projektējamo trasi un kabeļu vai cauruļu skaitu, kā arī uzdoto tranšejas dziļumu komunikāciju 

šķērsojumu vietās.  

Ekspluatācijā esošu sakaru, elektrības kabeļu aizsargājamā zonā darbus veikt ar rokām, bez zemes 

rokamo un sitējmehānismu pielietošanas. 

Rūpīgi jāstrādā ar neaizsargātiem kabeļiem. Ja posma garums pārsniedz 2 m, atrakto kabeli 

nepieciešams atbalstīt. 

Veicot atrakšanu, nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 

Atraktajam kabelim jāuzliek divdaļīga plastikāta vai metāla aizsargcaurule. Darbu izpilde jāveic, 

ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo 

apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas 

nostiprināšanu. 

Mainoties zemes augstuma atzīmēm, vai brauktuvju līnijām, attiecīgi jākoriģē ieprojektētais tranšejas 

dziļums vai trases izvietojums. 

Tranšeju aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē esošās būves, 

konstrukcijas vai koki.  

Noblīvēt uzbērto grunti un atjaunot zemes virskārtu. 

Kvalitātes novērtējums 

Izbūvētajiem kabeļiem jānodrošina projektā paredzētais ieguldīšanas dziļums 0.7 m, vai brauktuves 

šķērsojuma vietās 1,0 m, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu un ieguldāmo kabeļu skaitu, vai uzdoto 

horizontālo attālumu.  

Pēc tranšejas aizbēršanas un virskārtas atjaunošanas tranšeju rakšanas vietās 3 mēnešu laikā nedrīkst 

parādīties zemes nosēdumam. 

Uzmērīšana un apmaksa 

Pazemes kabeļu caurules jāuzmēra vienā tranšejā uzstādīto cauruļu tekošos metros, ietverot tranšeju 

rakšanu, aizbēršanu, ko uzmēra dabā, pabeigšanu un pieņemšanu. Dažādiem tipiem jāsagatavo atsevišķi 

uzmērījumi. 

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

mazināšanai; 

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

aizsargķiveru valkāšana u.t.t.; 

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

policija); 

 Strādājošo saraksts. 

 Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, 

veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī ar grozījumiem 2008. gada 29. janvārī, kas 

stājušies spēkā ar 2008. gada 2. februāri. 

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

par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

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 esošie Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

 Ministru kabineta noteikumi; 

 Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 

 Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 

No jauna algotos 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. 
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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 

(pielietojot palīgkonstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāpievērš uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī to 

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

dokumentāciju, par attiecīgo noteikumu ievērošanu. 

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

esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., 

novadīšana, nekaitējot apkārtējai videi. 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 rodas segas noņemšanas laikā, lai netraucētu apkārtējo māju 

iedzīvotājus. 
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4.3 Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu atbērtnē, 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. 

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:______________________L.Mūrnieks 

 

Pārbaudīja:______________________E.Tolmanis 

       LBS sertifikāts 20-6980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.sējums - Vispārīgā daļa. Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa. Būvprojekta ģenerālplāns. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. Topogrāfiskā 
 izpēte  “Autoceļa Bormaņi – Upeslīči pārbūve km 0.75” Kokneses pagastā Kokneses novadā 

 

 

34 

Būvprojekts  

5. Darbu daudzumu saraksts 

Izmaksu 

pozīcija

Speci

fik. 

Nr

Darba nosaukums
Mērvie-

nība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena EUR

Kopējā 

izmaksa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1. Sagatavošanas darbi

1.1 2.1 Uzmērīšana un nospraušana km 0.721

1.2 2.2 Krūmu zāģēšana m
2 1000.0

1.3 2.2 Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 10.0

1.4 2.5 Augu zemes/grants segas noņemšana Hvid = 30cm m
3 256.4

1.5 2.6 PVC caurtekas d260 demontāža m 21.0

1.6 2.6 Betona caurtekas d320 demontāža m 8.5

1.7 2.6 Betona caurtekas d800 demontāža ar gala sienām m 10.0

1.8 N/A Žoga pārcelšana m 317.0

2 Zemes darbi

2.1 2.8 Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot m
3 141.0

2.2 2.4 Liekās grunts noņemšana m 1442.0

2.3 2.3 Grāvja rakšana grunti aizvedot m
3 2472.5

2.4 2.3 Grāvja tīrīšana grunti aizvedot m 110.0

2.5 2.3 Grāvja teknes nostiprināmi ar frakcionētu šķembu (20/40 mm) h=10cm m
2 24.0

2.6 2.7 Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti pārvietojot profila labošanai m
3 88.1

2.7 2.10 Iesēdumu un profila labošana ar šķembu mais. 0/32s m
3 153.0

3. Brauktuves segas izbūves darbi

3.1 2.10
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 15 cm biezumā (N-III 

klase)
m

2 2352.5

3.2 2.10
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 25 cm biezumā (N-III 

klase)
m

2 1280.5

4 Nobrauktuvju segas izbūves darbi

4.1 2.9 Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm m
3 312.7

4.2 2.10 Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve, h=15cm (N-III klase) m
2 854.5

5 Konstrukcijas

5.1 2.11 Caurtekas uzstādīšana D400mm m 88.5

5.2 2.11 Caurtekas uzstādīšana D500mm m 38.5

5.3 2.11 Caurteku galu nostiprināšana ar augu zemi un salmu paklāju gab. 30.0

5.4 2.15 Zemsprieguma kabeļa ievietošana aizsargčaulā d=110mm un padziļināšana m 181.0

5.5 2.14 Robežzīmju atjaunošana gab. 12.0

6 Aprīkojums

6.1 2.12 Cinkotu metāla stabu uzstādīšana gab. 2.0

6.2 2.12 Zīmju uzstādīšana

 - priekšrocības zīmes (206) gab. 2.0

 - papildzīmes (801) gab. 1.0

Piezīmes:

Darbu skaits

DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

Projektētājs

Novads

Ceļa nosaukums

Platība, m²

Km no

Km līdz

Garums, m

SIA "K-RDB"

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un specifikācijām.

Sastādīja: L.Mūrnieks

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 2015" prasībām.

4. Būvuzņēmējs katra atsevišķi izcenojama darba cenā ietver visas izmaksas, kas nepieciešamas attiecīgā darba veikšanai atbilstoši būvdarbu 

LBS sertifikāts 20 - 6980

26

Pārbaudīja: E.Tolmanis

Kokneses novads, Kokneses pagasts

Bormaņi - Upeslīči

0.000

0.721

721.000

4487.5
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C. RASĒJUMI 
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D. PIELIKUMI, Saskaņojumi ar privātīpašniekiem 

 


