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A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA 

1. Paskaidrojuma raksts 

1.1  Ievads 

Tehniskais projekts „Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija" izstrādāts 

saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības pasūtījumu  Nr. 2011/13, pamatojoties uz Ilūkstes novada pašvaldības 

būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.28-1/4. 

Projektā ietilpst 2 (divas) rekonstrukcijas kartas: 

 1. kārta – Raiņa ielas rekonstrukcija; 

 2. kārta – Brīvības ielas rekonstrukcija. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. Kā izejas materiāls 

tehniskā projekta izstrādei izmantoti: 

 SIA „RIO M” topogrāfiskais plāns 1:500 mērogā, 

 SIA „Geo Consultants” ģeotehniskā izpēte (skatīt 2.sējumā-LKT), 

 SIA „SKA projekts” veiktā situācijas vizuālā apskate. 

Projektu izstrādāja SIA „SKA projekts” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 4217-R) inženieri: 

 projekta vadītājs Vadims Semoņenko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-4451, 

 būvtehniķis Tatjana Borovkova.  

1.2  Esošās situācijas raksturojums 

Raiņa iela ir tranzītiela, kura ir valsts reģionālā ceļa P72 Ilūkste-Bebrene-Birži sākums. 

Brīvības iela tranzītiela, kura ir valsts reģionālā ceļa P71 Pievedceļš Ilūkstei beigas.  

Raiņa un Brīvības ielas dala Ilūkstes pilsētu uz pusēm un nodrošina tranzītsatiksmi. Ielas blīvi apbūvētas 

ar privātmājām, kā arī uz tiem atrodas sabiedriskas nozīmes ēkas: baznīcas, slimnīca un dažādi veikali.  

Rekonstruējamā ceļa 1.kārta sākas krustojumā ar Zemgales ielu un beidzas Ilūkstes pilsētas robežā, 

2.kārta sākas krustojumā ar Smilšu ielu un beidzas krustojumā ar Zemgales ielu. 

Zemes gabali, uz kurām atrodas ielas, ir centra apbūves, savrupmāju apbūves un jauktas izmantošanas 

dzīvojamā un darījumu iestāžu teritorijās, atbilstoši Ilūkstes pilsētas teritorijas plānojumam. Brīvības iela un 

Raiņa iela ir Ilūkstes pilsētas galvenās ielas, kuras savienojas Vienības laukumā. Ielas nodalījuma joslā atrodas 

inženierkomunikācijas: ūdensvads, sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas, sakaru kabeļi, AS „Sadales tīkls” 

elektropārvades līnijas, apgaismojums. 

Apsekotajās ielās atļautais ātrums – 50 km/h. Ielām ir brauktuve ar divām joslām asfaltbetonu segumu. 

Brauktuves platums ir 7,5m. Brīvības ielā atrodas 7 krustojumi, Raiņa ielā – 4 krustojumi ar pilsētas nozīmes 

ielām.  

Brauktuves, nobrauktuvju un ietvju segums ir nolietojies, vairākās vietās ir izveidojušās dažāda rakstura 

plaisas un bedres. Daudzas nobrauktuves ir bez seguma. 

Pa Brīvības un Raiņa ielām notiek sabiedriskā transporta kustība abos pilsētas galos. Autobusu pieturas 

atrodas Brīvības ielas sakumā un Raiņa ielā pie skolas. Autobusu pieturas ir aprīkotas ar paplašinājumiem, bet 

tas segas konstrukcija ir nolietojusies. Brīvības ielā autobusu pieturu platformas ir savietotas ar gājēju ietvēm. 

Vienības laukuma krustojumā automašīnu kustība ir organizēta ar 201. un 840. zīmju palīdzību un visos 

zaros notiek divos virzienos, kas ļoti sarežģī mezgla saprašanu, kā rezultāta veidojas avārijas situācija uz ceļa. 

Stāvvietu trūkuma dēļ automobili apstājas brauktuves malās haotiski. 

Krustojumā pie skolas pakārtotais ceļš ( Grāvju iela), pievienojas Raiņa ielai šaurā leņķī ~ 25
o
.  Tas 

apgrūtina redzamību izbraucošiem no pakārtota ceļa. 

1.3  Tehniski ekonomiskie rādītāji 
Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3. pants. Autoceļa iedalījums: 

Nozīme – valsts reģionālais ceļš (tranzīta iela) 

Projektēto posmu atrašanās vieta un garums: 

Būvobjekta adrese: 1.kārta – Raiņa iela, Ilūkste, 2.kārta – Brīvības iela, Ilūkste 

Rekonstruējamie posmi: 1.kārta – 0.610-1.894 km, 2.kārta – 0.000-0.610 km 

Kategoriju grupa: C - Ielas atrodas pilsētas centrā, ar blīvu apbūvi. 

Ceļa kategorija, nozīme un funkcija : CII. Apbūvēta iela. Kalpo starpreģionālo autoceļu 

tranzītsatiksmei un apdzīvotu vietu vidējo centru savienošanai. 
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Kustības perspektīva intensitāte 2031 gadā:  

AADT - 2414 aut./dnn  

AADTj,pievestā - 1147 aut./dnn.  

AADTj,smagie -60 aut./dnn 

Joslu skaits: 

Esošai ielai: 2 joslas  

Rekonstruējamai ielai: 2 joslas, izņemot Vienības laukumu -1 josla  

Brauktuves platums: 

Esošai ielai: no 7m līdz 8m 

Rekonstruējamai ielai: 7.5m, izņemot vienvirziena kustības brauktuves – 4.5m. 

Ceļa segas tips:  

Esošai ielai: melnais segums  

Rekonstruējamai ielai: asfaltbetons AC11surf 

Brauktuves šķērskritums – divpusīgs 2,5%, izņemot vienvirziena kustības brauktuves - vienpusīgs 

Melna seguma izbūve prasa lielo kapitālieguldījumu sākumā, bet uzturēšanas izmaksas samazināsies 

vidēji par 70% gadā, pa cik ceļa uzturēšana ar melno segumu tuvāko 10 gadu laikā norobežosies tikai ar 

uzturēšanu ziemā (sniega tīrīšana, pauguru kaisīšana). 

1.4  Izejas dati 

   Topogrāfisko plānu, kurš ir apstiprināts 2011.gada maija mēnesī, izstrādāja SIA „RIO M” . Uzmērījumi 

veikti ar datorteodolītu LKS – 92 TM koordinātu un 1977. gada Baltijas augstumu sistēmā. 

Ģeotehnisko izpēti 2011. gada maijā veica SIA „Geo Consultants” darbinieki. (skatīt 2.sējumu –LKT).  

Projekts izstrādāts saskaņā ar:  

 Tehnisko specifikāciju; 

 Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.28-1/4; 

 VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļas tehniskajiem noteikumiem  

Nr.4.6.6/077; 

 AS „Sadales tīkls” tehniskajiem noteikumiem Nr.30R1A0-09.01/549; 

 SIA „Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem Nr.CS.10-9/54/654; 

 SIA „Latvijas propāna gāze” tehniskajiem noteikumiem Nr.114; 

 SIA „Ornaments” tehniskajiem noteikumiem; 

 Ilūkstes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas izziņu Nr.6-8/653. 

1.5  Satiksmes organizēšana 

Pašreiz Brīvības un Raiņa ielās organizēta divvirzienu satiksme ar atbilstošu joslu platumu 3.75m 

katram virzienam.  

Brīvības in Raiņa ielās kursē sabiedriskais transports ar pieturvietām pārsvarā braucamās daļas 

paplašinājumos, kas ierīkoti piemērojoties esošajai situācijai.  

Ielas ir aprīkotas ar gājēju ietvēm, kuru segums pie pilsētas centrālas daļas (pārsvara Ilūkstes upes 

kreisajā krastā) ir nesen būvētais mākslīgais bruģakmens un pārējos posmos stipri nolietojies melnais segums . 

Pastāv apstāšanās un stāvēšanas aizliegumi un brīdinājuma zīmes.  

Projekta paredzēts Vienības laukuma organizēt vienvirziena transporta kustību pa laukuma perimetru 

saskaņa ar vēsturiski izveidotas laukuma apbūvi, saglabājot skvēru laukuma vidū. Ņemot vērā to, kā  laukums 

kalpo kā Ilūkste pilsētas sabiedriskais centrs un pilda uzturēšanas funkciju, projektā paredzēts ierīkot trīs 

stāvlaukumus pie sabiedriski nozīmīgākajiem objektiem: pie Romas katoļu baznīcas leņķī  45
o
 autoceļa asij 

brauktuves labajā pusē, pie pasta paralēli brauktuvei un pie luterāņu baznīcas leņķī  45
o
 autoceļa asij brauktuves 

labajā pusē. Visus stāvlaukumus paredzēts atdalīt no brauktuves ar ceļu apmali 2cm virs brauktuves un tam 

paredzēts sarkana bruģa segums.  

Krustojumā pie skolas pakārtoto ceļu, kurš iet no Grāvju ielas, paredzēts pievienot Raiņa ielai zem  90
o
 

leņķa ar joslu sadalošo saliņu. Krustojumā paredzēts arī atstāt nobrauktuve ar vienvirziena kustību, lai 

nodrošināt piekļūšanu uz privātīpašumiem blakus krustojumam.  
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1.6  Pamatojums 

Iepazīstoties ar projekta dokumentāciju un izbraucot uz vietas, konstatēts, ka apskatāmais objekts – 

Brīvības un Raiņa ielas, ir Ilūkstes pilsētas tranzīta ielas.  

Rekonstruējamo posmu garums ir 1894m: 1.kārta – 1284m, 2. kārta – 610m. 

Transporta daudzuma pieaugums, transportlīdzekļu dinamikas attīstība un cilvēku dzīves procesu 

intensificēšanos diktē prasības pēc drošas un visām ceļa lietotāju grupām piemērotas satiksmes organizācijas. 

Šobrīd Ilūkstes pilsētas satiksmei ir pārsvarā lokāls raksturs, salīdzinoši zema satiksmes intensitāte un vietējs 

lietotāju loks, kas rēķinās ar vietējās satiksmes organizācijas īpatnībām, kā arī atsevišķām, tranzītā braucošām 

automašīnām. 

Ņemot vērā satiksmes problēmu apjomu, jautājums par satiksmes organizācijas uzlabošanu Ilūkstē tiek 

risināts kompleksi, veicot Brīvības un Raiņa ielu pilnu rekonstrukciju, kur tiek iekļauta arī apgaismojuma 

rekonstrukcija un ūdens atvadas sistēmas izveidošana, kā arī gājēju ietvju izbūve. 

Pēc ielas rekonstrukcijas tiks panākta ērta iedzīvotāju kustība visā rekonstruējamajā posmā, tiks 

noregulēta un uzlabota autobraucēju kustība, tiks labiekārtotas pieguļošās teritorijas, kā arī organizēta 

automobiļu novietošana stāvlaukumos, un atrisināta lietus ūdens novadīšana un ielu apgaismošana diennakts 

tumšajā laikā. 

1.7  Projekta risinājumi 

Izstrādājot projektu tika ņemtas vērā Latvijas būvnormatīvu, standartu, ieinteresēto instanču tehnisko 

noteikumu prasības, nodrošināta satiksmes un gājēju drošības un satiksmes komforts, panākt ielas seguma 

konstruktīvā risinājuma uzlabojumu, kas saistīts ar ielas noslodzes palielinājumu. 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku ciršana ar celmu laušanu;  

 Vecas segas nojaukšana; 

 Konstrukciju demontāža; 

 Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība; 

 Karstā asfalta seguma būvniecība; 

 Betona apmales uzstādīšana; 

 Betona bruģa seguma būvniecība; 

 Granīta bruģa seguma būvniecība; 

 Laukakmens bruģa seguma būvniecība; 

 Atbalstsienu izbūve; 

 Gājēju ietvju paplašināšana uz tilta pāri Ilūkstes upei. 

 Caurteku uzstādīšana, pagarināšana un remonts 

 Zīmju uzstādīšana; 

 Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana; 

 Gājēju drošības barjeras uzstādīšana; 

 Labiekārtošanas darbi. 

1.7.1. Autoceļu trase 

1.7.1.1. sagatavošanas darbi 

Ceļa rekonstrukcijai nepieciešams: koku zāģēšana un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni; esošo caurteku 

posmu tīrīšana un remonts, nojaukt esošās segas konstrukcijas un transportēt uz atbērtni; jāveic savienojuma 

vietās frēzēšanu ar esošiem asfalta segumiem; jānojauc un jāaizvāc uz būvuzņēmēja atbērtni vecas betona 

konstrukcijas (apmales, betona plātnes u.c.) 

1.7.1.2. atsavināmas zemes 

Ielas tiek projektētas sarkanās līnijas robežās (nosacīti, ievērojot iedibinātās, vēsturiskās 

būvlaidēs) pa īpašumiem ar kadastra Nr. 44070050212; 44070050076, 44070040056, 44070030047 (Brīvības 

iela); 44070030048, 44070010160 (Vienības laukums), 44070010152 (Raiņa iela), 44070050077 (nobr. uz 

Smilšu ielu), 44070040059 (nobr. uz Avotu ielu), 44070050074 (nobr. uz Pļavu ielu), 44070040057 (nobr. uz 

Ozolu ielu), 44070020124 (nobr. uz Upes ielu), 44070020123 (nobr. uz Zemgales ielu), 44070030050 (nobr. 
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uz Pilskalnes ielu), 44070030049 (nobr. uz Sporta ielu), 44070010157 (nobr. uz Stadiona ielu), 44070010155 

(nobr. uz Jēkabpils ielu), 44070020122 (nobr. Jelgavas ielu). 

1.7.1.3. trases nostiprinājumi 

Trases nospraušanai izmantot nospraušanas punktu sarakstus ras. lapās CD-2-2, CD-2-7-1(2) „Izbūves 

plāns” un rasējumu CD-2-1 „Trases plāns. Saskaņojumi”. Augstumu atzīmju piesaistei izmantot reperu 

sarakstu Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”. 

1.7.1.4. autoceļa plāns un garenprofils 

Visā projektējamā posmā paredzētas 9 līknes, no kurām 7 ir veidotas ar pārejas posmiem. Mazākais līknes 

rādiuss ir 18m. Garenprofilā ceļa sarkanā līnija projektēta kopējot esošo zemes profilu, izlabojot iesēdumus. 

Garenprofila taisnes minimālais garenslīpums  pieņemts 0.5% un maksimālais 4.22%. (sk. ras. lapās CD-2-

8(11) „Garenprofils.”). 

1.7.1.5. inženierģeoloģiskās izpētes dati 

Ģeotehnisko izpēti ceļa rekonstrukcijai Brīvības un Raiņa ielās, Ilūkstē saskaņā ar līgumu ar SIA 

„SKA projekts” 2011. gada maijā veica SIA „Geo Consultants” darbinieki. 

 Pārskatu par ģeotehnisko izpēti skatīt 2. sējumā – LKT. 

Ģeoloģisko urbumu plānu skatīt rasējuma lapās CD 1- 2(7) „Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. 

Segumu plāns”. 

1.7.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

Brauktuves rekonstrukcijai paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Lai nodrošinātu ūdens novadi no ceļa 

seguma, pieņemts divpusīgs ceļa šķērsslīpums 2.5% (izņemot vienvirziena kustības brauktuves – vienpusīgs 

2.5%),  ietvēm – vienpusīgs slīpums 2.5%, nomalēm 5.0% šķērskritums. 

Segas aprēķins: 

Vajadzīgais segas konstrukcijas elastības modulis Evaj., 

Mpa   Evaj=355-13(10-Wa)-(10-Wa)
10

/(82*10
6
) 193 

 

Brauktuvei tika projektētas pamat segas konstrukcija: 

Nr.p.k. Materiāli E, Mpa h, cm h/Dd E2/E1 Eekv/E1 Eekv  Mpa 

1 Blīvais AC11surf 3200 4 0.108 0.058 0.064 204 

2 Porainais asf.AC22base 2400 7 0.189 0.058 0.078 187 

3 Šķembu maisījums 300 28 0.757 0.223 0.461 138 

4 Dr. smilts kfiltr>1m/dnn 130 45 1.216 0.177 0.516 67 

5 Esošā grunts 23 84         

 

Projektā paredzēti sekojoši segas konstrukciju tipi: 

1. segas tips brauktuvei: 

 seguma dilumkārta – asfaltbetons AC11surf, h – 4cm 

 seguma apakškārta – asfaltbetons AC22base, h – 7cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/45, h – 10cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/56, h – 18cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 45cm 
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2. segas tips brauktuvei: 

 seguma dilumkārta – asfaltbetons AC11surf, h – 4cm 

 seguma apakškārta – asfaltbetons AC22base, h – 7cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/45, h – 10cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/56, h – 18cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 45cm 

 ģeotekstils Tipptex BS16  vai analogs 

3. segas tips gājēju ietvēm un autobusu pieturu platformām: 

 seguma dilumkārta – betona bruģakmens 200x100x60, h – 6cm 

 seguma saistes kārta – sausais betona mais. ar cementa attiecību (1:8 ), h-5cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/45, h – 15cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 20cm 

4. segas tips bruģa nobrauktuvēm un stāvlaukumiem: 

 seguma dilumkārta – betona bruģakmens (sarkans) 200x100x80, h – 8cm 

 seguma saistes kārta – sausais betona mais. ar cementa attiecību (1:8 ), h-5cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/56, h – 18cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 30cm 

5. segas tips asfalta nobrauktuvēm: 

 seguma dilumkārta – asfaltbetons AC16surf, h – 5cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/56, h – 18cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 30cm 

6. segas tips autobusu pieturu paplašinājumiem: 

 seguma dilumkārta – betona bruģakmens (pelēks) 200x100x80, h – 8cm  

 seguma saistes kārta – sausais betona mais. ar cementa attiecību (1:8 ), h-5cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/45, h – 10cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/56, h – 18cm 

 ģeorežģis TriAx160 vai analogs, Fmin=40kN/m 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 45cm 

7. segas tips gājēju pārējām brauktuves daļā un ietvēm ap strūklakas: 

 seguma dilumkārta – granīta bruģakmens 200x100x100, h – 10cm  

 seguma saistes kārta – sausais betona mais. ar cementa attiecību (1:8 ), h-5cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/45, h – 10cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/56, h – 14cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 45cm 

8. segas tips laukakmens stāvlaukumam: 

 seguma dilumkārta – laukakmeņu bruģis 100/200mm 

 seguma saistes kārta – sausais betona mais. ar cementa attiecību (1:8 ), h-5-10cm 

 pamata nesošā kārta – šķembu maisījums 0/56, h – 18cm 

 salizturīgā (drenējošā) kārta – vidēji rupja smilts ar Kfilt. > 1m/dnn, h – 40cm 

Visām autobusu pieturu paplašinājumiem un 6 m garumā no tilta laiduma malas abos virzienos 

paredzēts pastiprināt šķembu pamatu ar ģeorežģi ar minimālo  stiepes stiprību pie ε =30% pagarinājuma 

Fmin=40kN/m, kuru jāiebūvē zem šķembu pamata 5cm no tas apakšas. 

Segumu tipu novietojumu skatīt rasējuma lapās CD 1- 2(7) „Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. 

Segumu plāns”. 

Projektā paredzēts iebūvēt betona apmales CA.100.30.15., CA.100.22.15, IA.100.20.08 

Pirms asfaltbetona seguma kārtu izbūves jāveic pamatnes gruntēšana saskaņā ar Autoceļu specifikāciju 

2010( AS2010) prasībām. 
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Ūdens novadīšanas sistēmas: 

Lietus ūdens novadīšanai paredzēts izbūvēt pazemes lietus kanalizāciju. Tiek paredzētas savācējakas 

(gūlijas), kuras jāpievieno pie esošajiem lietus kanalizācijas kolektoriem un jāizbūvē jauni kolektori ar 

savācējakām (gūlijām) un nosēdakām. (Skatīt 2. Sējums - LKT). 

1.7.3. Konstrukcijas 

Gājēju ietvju seguma būvniecībai paredzēts izmantot betona bruģa elementus 200x100x6 mm pelēkas 

un sarkanās krāsas, ieklāšanas shēmu skatīt ras. lapā CD-3-1 „Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. 

Pandusu plāns.”, betona bruģa elementus 200x100x8mm sarkanas krāsas nobrauktuvju zonā un stāvlaukumos 

pie pasta ēkas un luterāņu baznīcas, laukakmeņu bruģi ieklāt stāvlaukumā pie Romas katoļu baznīcas. 

Stāvlaukumus no brauktuves norobežot ar betona apmalēm CA 100.22.15, paceltam par 2cm virs brauktuves. 

Vienības laukumā brauktuvē izbūvēt divas gājēju pārējas pie Romas katoļu baznīcai un pie veikala (ieklāšanas 

shēmu skatīt ras. lapā CD-3-1), izmantojot granīta bruģa akmeņus 200x100x100mm, kurus no brauktuves 

norobežo ar betona apmalēm CA100.22.15, izbūvētām brauktuves līmenī. Granīta bruģa akmeņus 

200x100x100mm izbūvēt arī ap strūklakas ietvju zonā. 

Zaļā zona no brauktuves norobežota ar betona apmalēm, paceltām par 12cm virs brauktuves seguma. 

Ietve no zaļās zonas norobežota ar betona apmalēm BR100.20.8. 

Vietās, kur ietve šķērso nobrauktuves, jāizbūvē pazeminājums (panduss), kā parādīts ras. lapās CD-2-

2(7) „Izbūves plāns.” un CD-3-3 „Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.” Pazeminājumos 

ietve no brauktuves norobežota ar betona apmalēm BR100.22.15, paceltām par 2cm virs brauktuves seguma. 

Rekonstruējamā ceļa nobrauktuvēm paredzēts uzstādīt 5 PVC caurtekas ar diametru 300, un kopējo 

garumu L=46m. Esošo dz/b caurteku zem ceļa Brīvības ielā Pk 2+36 paredzēts nomainīt uz PVC caurteku ar 

diametru 800, L=17m. Esošajai dz/b LK caurtekai ar diametru 900 Raiņa ielā Pk 10+97 paredzēti tīrīšana, 

remonts un pagarināšana ar PVC caurteku ar diametru 1000, L=4m. 

Zem ceļa Raiņa iela Pk 17+21paredzēts iebūvēt 1(vienu) jaunu PVC caurteku ar diametru 500, L=12m. 

Caurteku iebūves vietas un tehniskos rādītājus skatīt rasējumu lapās CD-2-2(7) „Izbūves plāns.” un 

CD-2-8(11) „ Garenprofils.”, CD-4-2 „Caurtekas.” 

Projektā arī paredzēta gājēju ietvju paplašināšana uz tilta pāri Ilūkstes upei. Darbu daudzumus un 

tehniskos parametrus skatīt rasējumu lapās BK-1(5).  

Sakarā ar to, kā gājēju ietves paplašinājās, paredzēts izbūvēt tilta pāri upei Ilūkste galos 4 atbalstsienas, 

lai nostiprinātu esošās betona konusa nogāzes.  Darbu daudzumus, stiegrojumu un tehniskos parametrus skatīt 

rasējumu lapās BK-6-1(4). 

Projektā paredzēta Vienības laukuma parka zonas rekonstrukcija, rekonstruējot veco strūklaku. 

Risinājumus un darbu daudzumus skatīt ras. lapās AR-01(05). 

1.7.4. Nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi 

Projekts paredz rekonstruēt visas nobrauktuves uz pieguļošām māju pagalmiem un krustojumus ar 

pieguļošām šķērsielām, izbūvējot jaunu asfaltbetona vai betona bruģa segumu. Nobrauktuves projektētas ar 

stūra noapaļojumu rādiusiem. Nobrauktuves tiek atjaunotas, sakot no esošās brauktuves malas ielas sarkanas 

līnijas robežās, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm un frēzējot savienojuma vietas. 

Nobrauktuvju atrašanās vietas, detālplānojumus un darbu daudzumus skatīt rasējumos CD-2-2(7) 

„Izbūves plāns.” un CD-4-1 „Nobrauktuves.” 

Pieslēguma sākums ir trases sakumā Pk0+00, beigas – krustojumā ar Patversmes ielu. Pieslēguma garums 

146 m (Pk0+00 – Pk1+46). Plānu skatīt CD-2-2(7) „Izbūves plāns.” un garenprofilu skatīt ras. lapā CD-2-8 

„Garenprofils.”. 
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1.7.5. Autoceļa aprīkojums 

1.7.5.1. Autobusu pieturas 

Sabiedrisko transporta piestāšanai pie 4(četrām) pieturvietām paredzētas braucamās daļas 

paplašinājumi, kas ierīkoti piemērojoties esošajai situācijai. Tas tika projektēti ņemot vērā LVS 190-8:2004 

prasības.  

Projektējot autobusu pieturas paredzēts tās aprīkot ar pieturvietu platformām, soliņiem un atkritumu 

urnām.  

Lai pilsētas autobusi ar zemajām grīdām pieturās varētu netraucēti atvērt durvis, pieturu betona apmales 

paredzēts pacelt par 10cm virs brauktuves. 

Autobusu pieturu atrašanās vietas, detālplānojumus un darbu daudzumus skatīt rasējumos CD-2-2(7) 

„Izbūves plāns.” un CD-4-3 „Autobusu pieturas.” 

1.7.5.2. Ceļa zīmes un horizontālie un vertikālie apzīmējumi. 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējuma lapām CD-5-1(6) „Satiksmes 

organizēšana.”. Zīmju izmēru grupa-I. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. 

Ceļa zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (I klases gaismu 

atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 

Horizontālie apzīmējumi krāsojami ar termoplastisku materiālu atbilstoši valsts standarta prasībām 
LVS 85-2010 „Ceļa apzīmējumi”. 

1.7.5.3. Gājēju ietves 

Gājēju ietves tiek paredzētas abās pusēs. Gājēju ietvēm pie gājēju pārejām, pieslēgumiem un 

nobrauktuvēm jābūt ar ratiņu nobrauktuvēm. 

Bruģa ieklāšanas shēmas skatīt ras. lapā CD-3-1 „Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. Pandusu 

plāns.”  

Krustojumā ar Smilšu ielā, Vienības laukumā un krustojumā ar Grāvju ielu paredzētas gājēju drošības 

barjeras (skatīt ras. lapās CD-5-1(6) „Satiksmes organizēšana.”). 

1.7.5.4. Stāvlaukumi 

Ņemot vēra projektēšanas uzdevumu, gar ielas malām, kur tas bija iespējams, tika projektētas stāvvietu 

kabatas automobiļu novietošanai paralēli brauktuvei un zem leņķa 45
o
. 

Trīs stāvlaukumus paredzēts ierīkot pie sabiedriski nozīmīgākajiem objektiem: pie pasta paralēli 

brauktuvei, pie Romas katoļu baznīcas leņķī  45
o
 autoceļa asij, un pie luterāņu baznīcas leņķī  45

o
 autoceļa asij. 

Stāvlaukumu projektēšanā ievērotas standarta LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu 

projektēšanas noteikumi” prasības. 

1.7.6. Inženierkomunikācijas 

Apgaismojums rekonstruējams un ierīkojams uz vieglākas konstrukcijas metāla stabiem. Nodrošināma 

pietiekama brauktuvju, ietvju un tilta izgaismošana, izvietojot stabus ārpus ietves un ne tuvāk kā 0,5m no 

brauktuves malas. Gājēju pārejām paredzams atsevišķs, uz pāreju vērsts. Paredzēts arī esošo 0,4kV un 20kV 

gaisa vadu līnijas rekonstrukciju, izbūvējot pazemes kabeļu trases visā rekonstruējamā posma garumā. 

Risinājumus skatīt 3. sējumā - ELT 

Projektā paredzēta esošo telefona gaisa kabeļu tīkla rekonstrukcija, izbūvējot pazemes telefona 

kanalizācijas visā rekonstruējamā posma garumā. Risinājumus skatīt 4. sējumā - VST 

 

Pie ceļa būvniecības ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu aizsardzības zonas un pirms 

darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

1.7.7. Apzaļumošana 

Projektā paredzēta Vienības laukuma parka zonas rekonstrukcija, sakara ar to paredzēta parka 

apzaļumošana, nepieciešamības gadījuma esošo koku izciršana. Nepieciešamos apzaļumošanas elementus un 

to novietojumu skatīt ras. lapā CD- 6-1 „Labiekārtošanas plāns. (Vienības laukuma labiekārtošana).” 

Brīvības un Raiņa ielās paredzēts arī ierīkot zālāju sānu atdalošās joslas. 
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Brīvības ielā pie tilta uzbēruma nogāzes un Raiņa ielas trases beigās grāvju nogāzes, kuras ir stāvāk par 1:1.5, 

paredzēts nostiprināt ar ģeopaklāju Tensar Mat 200 vai analogu. Ieklāšanas vietas skatīt ras. lapās CD 1- 2(7) 

„Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns”. un CD3-1(3) „Šķērsprofilu veidi un segas 

konstrukcijas. Pandusu plāns.” 

1.8  Būvnormatīvi un standarti 

Materiāliem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcijā ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

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

vadītāju, Ilūkstes novada pašvaldības 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; 

 Būvnoteikumi darbam autoceļu tīklā; 

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. 

1.9 Darba drošība 

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. 

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. 
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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 VS 12.1.046-85 

„Apgaismojuma normas būvlaukumos” 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. 

1.10 Norādījumi būvdarbu veikšanai 

Celtniecības darbi veicami saskaņā ar tehnisko projektu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem. 

Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes. 

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. 26490941) 

 

Sastādīja: ______________________T. Borovkova 

 

ŠĪ BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI ATBILST 

LATVIJAS BŪVNORMATĪVIEM, 

KĀ ARĪ CITU NORMĀTĪVO AKTU PRASĪBĀM. 

V. Semoņenko                                                                                    

Būvprakses sertifikāts 

Nr.20-4451 
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2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un 

tehniskie noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN 

2.1 Tehniskā specifikācija 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

1. Iepirkuma priekšmets – Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcijas 

    tehniskā projekta izstrāde. 

2. Pasūtītājs – Ilūkstes novada pašvaldība 

3. Identifikācijas Nr.- INP 2011/9 ERAF 

4. Plānotais darbu izpildes termiņš – 2011.gada 25.jūlijā 

5. Vispārīgās prasības: 

5.1. Tehniskā projekta dokumentācija tiek izstrādāta un saskaņota ar valsts un pašvaldības 

        institūcijām un iesniegta Pasūtītājam 5 (piecos) drukātos eksemplāros, kā arī 1 (vienā) 

        digitālā dwg un 1 (vienā) pdf formātā. 

5.2. Ielu rekonstrukcijas konceptuālo risinājumu saskaņot ar Ilūkstes novada pašvaldības 

       būvvaldi un Pasūtītāju, ja nepieciešams izstrādāt risinājumu variantus. 

5.3. Vispārīgos tehniskos noteikumus izņem Projektētājs. 

6. Tehniskā projekta galvenie tehniskie risinājumi 

6.1. Esošās Brīvības ielas posmā sākot no Smilšu ielas līdz Zemgales ielai un Raiņa ielas posmā 

       sākot no Zemgales ielas līdz pilsētas robežai rekonstrukcija. Rekonstruējamās ielas garums 

       1,907 km. 

6.2. Projektējot saglabāt autotransporta divvirzienu kustību, braukšanas ātrums -50 [km/h], ielas 

       segums – asfaltbetons, brauktuves segas aprēķina slodze -11,5 [t]. 

6.3. Brīvības un Raiņa ielas krustojuma risinājumu veikt saskaņā ar Pasūtītāja saskaņoto 

       variantu. 

6.4. Visā ielas garumā paredzēt jaunu gājēju trotuāra izbūvi, ieseguma materiāls betona 

       bruģakmens, paredzot pazeminājumus ratiņiem. Gājēju trotuāru paredzēt abās ielas pusēs. 

6.5. Dot vairākus mezglu risinājumus krustojumiem: Brīvības ielas ar Smilšu ielu un Raiņa ielas 

       posma starp dzīvojamām mājām Nr.40-44 un Nr.37-43. Izstrādāt tehnisko projektu saskaņā 

       ar apstiprināto variantu. 

6.6. Izstrādājot Vienības laukuma konceptuālo risinājumu, būtiski ir saglabāt esošo vēsturisko 

       ainavu, tādēļ saskaņošanai jāiesniedz satiksmes mezgla trīsdimensiālu vizualizācijas 

       materiālu. 

6.7. Paredzēt ielas apgaismojumu visā rekonstruējamajā posma garumā. 

6.8. Paredzēt esošo 0,4kV gaisa vadu līnijas rekonstrukciju, izbūvējot pazemes kabeļu trases 

       visā rekonstruējamā posma garumā. 

6.9. Paredzēt esošo telefona gaisa kabeļu tīkla rekonstrukciju izbūvējot pazemes telefona 

       kanalizācijas visā rekonstruējamā posma garumā 

6.10.  Paredzēt virszemes ūdeņu slēgto novadīšanas sistēmu izbūvi, projektējot attīrīšanas iekārtas 

       ar ūdens izlaidi galā, novadot to upē. 

6.11.  Izstrādāt ceļa zīmju uzstādīšanas un horizontālo apzīmējumu shēmas. 

6.12.  Īpašas prasības : 

6.12.1. Vietās, kur līmeņu starpība atsevišķām ielas būvēm, kā arī pieslēgumiem esošajai saistītajai 

infrastruktūrai (piebraucamie ceļi uz īpašumiem u.c.) ir lielāka par 300[mm] izstrādāt detalizētus 

rasējumus. 

6.12.2. Nobrauktuves tiek rekonstruētas ielas zemes gabalu robežās. Nobrauktuves uz 

īpašumiem, kuras šķērso gājēju celiņus veidot sekojoši – uz vienu īpašumu nobrauktuve šķērso gājēju 

trotuāru, pazeminot gājēju trotuāru, nobrauktuves uz vairākiem īpašumiem veidot kā ielas brauktuves 
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seguma turpinājumu no asfaltbetona, atbilstoši standartiem piebloķējot gājēju trotuāru. Nobrauktuves uz 

īpašumiem, kuras nešķērso gājēju trotuārus veidot kā ielas seguma  turpinājumu no asfaltbetona). 

6.13. Tehniskajā projektā paredzēt tilta pār Ilūkstes upi uzturēšanas darbus. 

6.14. Izprojektēt tilta par Ilūkstes upi izgaismošanu. 

7. Tehniskā projekta sastāvs 

7.1. Vispārīgā daļa: 

7.1.1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli; 

7.1.2. Zemes gabala inženierģeoloģiskās izpētes materiāli; 

7.1.3. Paskaidrojuma raksts ar ekonomisko pamatojumu un būves tehniskajiem rādītājiem, kā arī ar vides 

pieejamības risinājumiem. 

7.2. Ceļu daļa: 

7.2.1. Vispārējā sadaļa, 

7.2.2. Ceļa trase, garenprofils, satiksmes organizācija; 

7.2.3. Zemes klātne, ceļa sega, šķērsgriezumi; 

7.2.4. Ceļa būves; 

7.2.5. Ceļa aprīkojums. 

7.3. Inženierrisinājumu daļa: 

7.3.1. Elektroapgāde ārējie tīkli (ielas apgaismojums, 0,4kV tīkli); 

7.3.2. Lietus ūdens kanalizācijas tīkli; 

7.3.3. Vājstrāvas (VST) tīkli. 

7.4. Ekonomiskā daļa: 

7.4.1. Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums; 

7.4.2. Būvdarbu apjomi; 

7.4.3. Izmaksu aprēķins; 

7.4.4. Būvdarbu organizācija. 
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2.2  Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes plānošanas un arhitektūras 

uzdevums Nr.28-1/4 
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2.3  VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales reģiona Daugavpils nodaļas 

tehniskie noteikumi Nr.4.6.6/077 
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2.4 AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona tehniskie noteikumi 

Nr.30R1A0-09.01/549 
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2.5 SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.CS.10-9/54/654 
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2.6 SIA „Latvijas propāna gāze” tehniskie noteikumi Nr.114 
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2.7 SIA „Ornaments” tehniskie noteikumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Sējums. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. 33 

 

     Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija Nr. 2011/13 

 

2.8 Ilūkstes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas izziņa 

Nr.6-8/653 
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2.9  Saskaņojumu saraksts 

 

 

SASKAŅOJUMU SARAKSTS 

Nr.p.k. 
Saskaņotāja organizācija 

Saskaņošanas 

datums 

Saskaņojuma atrašanās 

vieta projektā 

1 Ilūkstes novada pašvaldība 16.08.2011 CD-2-1 „Trases plāns” 

2 

VAS „Latvijas valsts ceļi” Latgales 

reģiona Daugavpils nodaļa 
16.08.2011 CD-2-1 „Trases plāns” 

3 

AS „Sadales tīkls” Austrumu reģiona 

Ekspluatācijas daļa Daugavpils nodaļa 
30.08.2011 CD-2-1 „Trases plāns” 

4 SIA „Lattelecom” 29.08.2011 CD-2-1 „Trases plāns” 

5 SIA „Latvijas propāna gāze” 16.08.2011 CD-2-1 „Trases plāns” 
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3. Pielikumi 

3.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr.4217-R (kopija) 
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3.2. Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-4451 (kopija) 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN SARAKSTI 

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. Vispārējā daļa 

1.1. Vispārējie noteikumi 

1.1.1. Ievads 

Šī nodaļa ietver vispārējos jautājumus, kas saistīti ar celtniecības darbiem. Definīcijas, termini un 

frāzes, kas atkārtosies citās specifikāciju nodaļās, ietvertas šīs nodaļas paragrāfos. Līguma noteikumi šajā 

nodaļā nav atkārtoti, izņemot vietas, kur nepieciešams nodrošināt precīzāku informāciju. 

Līguma noteikumi, rasējumi un citi kontrakta dokumenti jālasa saistībā ar specifikācijām un 

jautājumi, kas izklāstīti vai aprakstīti kaut kur iepriekš, nav atkārtoti turpmāk. 

Neskatoties uz atšķirīgiem virsrakstiem specifikāciju daļās, katra no tām jāuzskata kā papildus un 

saistošu jebkurai citai daļai un jālasa kontekstā, lai panāktu darba izpildi. 

Vispārējo noteikumu prasības ir saistošas visām Būvprojektā iekļautām daļām. 

Ja attiecīgās daļas Tehniskās specifikācijās ir izvirzītas konkrētas Vispārējo noteikumu prasības daļā 

iekļauto darbu izpildei, tad šajā nodaļā zemāk definētās prasības ir ievērojamas tiktāl, ciktāl tās nav pretrunā ar 

konkrētajām attiecīgās daļas Vispārējo noteikumu prasībām. 

Atsevišķa samaksa par Vispārējos noteikumos iekļauto darbu un prasību izpildi Būvuzņēmējam nav 

paredzēta un visi izdevumi iekļaujami darbu daudzumu sarakstos ietverto darbu cenās, izņemot gadījumus, ja 

kādā atsevišķā specifikāciju daļas vispārējos notikumos ir norādīta šī apmaksas iespējamība. 

1.1.2. Saīsinājumu saraksts 

Vienmēr, kad šajās Specifikācijās vai rasējumos sekojoši saīsinājumi tiek lietoti virsrakstu, terminu un 

rādītāju vietā, to nozīme jāinterpretē kā aprakstīts zemāk. 

Nosaukumi un noteikumi 

LVS         Latvijas standarts 

LBN         Latvijas Būvnormatīvi 

LR MK     Latvijas Republikas Ministru kabinets 

EN            Eiropas standarts 

ENV         Eiropas priekšstandarts 

EC            Eirokodeks 

prEN         Eiropas standarta projekts 

LVS EN    Eiropas standarts ar Latvijas Valsts standartu statusu 

VVST       Standarts, kas pielietots bijušajā Padomju Savienībā. VVST nav spēkā Latvijā. 

                 Specifikācijās atsauce uz VVST var būt norādīta, ja attiecīgs Latvijas standarts (LVS) nav           

apstiprināts. 

CnuN         Celtniecības normas un noteikumi, kas pielietoti bijušajā Padomju Savienībā. CN un N nav spēkā    

Latvijā. Specifikācijās atsauce uz CN un N var būt norādīta, ja attiecīgi Latvijas Būvnormatīvi (LBN) nav  

pieņemti. 

AASHTO  Amerikas Valsts automaģistrāļu transporta asociācija 

ASTM       Amerikas materiālu pārbaudes biedrība 

FAS           Zviedrijas asfalta segumu asociācija 

ROAD 94  Zviedrijas Nacionālā Ceļu Administrācija, Vispārējie ceļu būves tehniskie noteikumi. 

 1996-01 izdevums 

CBR          Kalifornijas nestspējas rādītājs 

MDD        Maksimālais blīvums (sausā stāvoklī) 

OMC        Optimālais mitruma daudzums 

DIN          Vācijas normas 

ISO           Starptautiskās standartizācijas organizācijas izstrādātās normas. 
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1.1.3. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju 

prasības, kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi. Ja specifikācijās nav 

norādīts konkrēts standarts, tad jāpiemēro Latvijas standarti. 

Iepriekš saskaņojot ar BBosot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos 

būvnoteikumos atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts specifikācijās. 

Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā izvēlētie standarti nodrošina 

prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošu kvalitātes kontroli. Visus ar standartu nomaiņu 

saistītos izdevumus jāsedz Būvuzņēmējam, izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu 

pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas pirms datuma, 

kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, 

Būvuzņēmējam jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un specifikācijām. 

1.1.4. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu. 

Pasūtītājs ir atbildīgs par zemju iegūšanu, kas nepieciešamas paredzētā būvprojekta realizācijai, līdz 

būvdarbu līguma noslēgšanai. 

Būvuzņēmējam ir jābūt informētam un pilnībā jāapzinās būvlaukuma izvietojums, par  piekļūšanu un 

apstākļiem, neaprobežojoties tikai ar rasējumos redzamo informāciju. 

No jauna izbūvējamai ielai būvlaukuma robežas ir Pasūtītāja īpašumā iegūto zemes gabalu robežas, un 

tās ir redzamas projekta plāna rasējumos. 

Rekonstruējamām ielām būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētās ielu 

sarkanās līnijas. Ja rekonstrukcijas vajadzībām Pasūtītājs ir ieguvusi papildus zemes gabalus, tad būvlaukuma 

robeža iet pa ielas sarkanām līnijām papildus iegūto zemes gabalu ārējo robežu, ievērtējot reāli esošo apbūvi. 

Pastāvīgi vienojoties ar zemju īpašniekiem Būvuzņēmējs uz sava rēķina var izmantot arī citas 

teritorijas tehnikas un būvmateriālu novietošanai vai citām ražošanas vajadzībām. 

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

Būvuzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem darbu 

veikšanai komunikāciju aizsardzības zonā.  

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru iebrauktuves atrodas būvlaukumā. 

Būvuzņēmēja darbība būvlaukumā atļauta tikai pēc būvatļaujas saņemšanas. 

1.1.5. Veselība, drošība, vides aizsardzības pasākumi 

Pirms Līguma parakstīšanas Būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu projektu 

sagatavošanas stadijā. 

Būvuzņēmējam jāorganizē darba drošības apspriede Līguma izpildīšanas sākumā, jāiepazīstina ar 

darba drošības plānu. 

Līguma izpildīšanas sākumā ir jāapstiprina šis drošības plāns. 

Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība darba drošībai darbojošās dzelzceļa apstākļos noteikumu 

ievērošanai. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzību – un drošību, ciktāl tas attiecas uz būvlaukumu un 

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

personas vārds būvdarbu žurnālā. 

Būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu būvlaukumā vai 

ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes gadījums jebkurai personai, 

kas tieši strādā būvlaukumā vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja informācija var būt mutiska, kam seko 

rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes gadījuma. 

Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur tīrībā un tādos sanitāros apstākļos darbinieku un strādnieku 

mājvieta, kādi ir noteikti normatīvajos aktos un Būvuzņēmējs nevienam strādniekam nevar pieprasīt strādāt 

antisanitāros, veselībai kaitīgos vai drošībai bīstamos apstākļos. 

Būvuzņēmējam jebkuru materiālu transports jāveic ar piemērotiem transportlīdzekļiem, kuri piekrauti 

nodrošina kravas neizbiršanu, kravai jābūt pienācīgi nostiprinātai. Jebkurš transportlīdzeklis, kas neatbilst šīm 

prasībām vai jebkuriem vietējiem satiksmes noteikumiem un likumiem, jāaizvāc no būvlaukuma. 
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Pirms darbu uzsākšanas jāpanāk vienošanās ar attiecīgiem ieinteresētiem dienestiem un esošo 

komunikāciju ekspluatējošām organizācijām. 

Būvuzņēmējam ir jāveic viss attiecīgo pasākumu komplekss atbilstoši spēkā esošajiem apkārtējās 

vides aizsardzības noteikumiem un nolikumiem. 

Nav pieļaujama būvlaukuma un citu, ar darba veikšanai nepieciešamo platību un ar tām saistīto 

ūdenskrātuvju piesārņošana. Nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu piesārņošanu gan 

nojaucot esošās konstrukcijas, gan veicot jaunu būvniecību. Nav pieļaujama neattīrītu lietus ūdeņu ievadīšana 

ūdenskrātuvēs. 

Būvdarbi izpildāmi pielietojot tehnoloģijas un darbu veikšanas metodes, kas nepieļauj grunts un 

ūdeņu piesārņojumu. Visos gadījumos, kad izpildot būvdarbus tiek nodarīts kaitējums videi, veicams nodarīto 

zaudējumu aprēķins, kas saskaņojams ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldi. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par 

nodarītā kaitējuma kompensāciju. Būvuzņēmējam savās izmaksās jāievērtē šīs iespējamās kompensācijas. 

Būvuzņēmējam jāpielieto tikai tādas celtniecības metodes, kuras iekļauj sevī visus tos nepieciešamos 

pasākumus, kas novērš apkārtējās vides pasliktināšanās iespējas trokšņu, smārda, vibrāciju u. tml. rezultātā 

attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem, autovadītājiem u.c.. Attiecīgie piesardzības 

pasākumi veicami arī gar sabiedriskā transporta maršrutiem. Ja kāda darba veikšanas troksnis pārsniedz 55db, 

tas veicams tikai gaišajā dienas laikā. 

Būvuzņēmējs var uzsākt veikt būvdarbus, iesniedzot Būvinženierim apstiprināšanai visu nepieciešamo 

dokumentāciju par to, ka tiek ievēroti visi attiecīgie noteikumi un prasības apkārtējās vides aizsardzībai un 

tiek saņemts Būvinženiera akcepts. 

Uzsākot būvdarbus jaunā vietā vai paplašinot esošo zemes klātni, jānoņem augu zemes slānis, kas 

būvdarbu noslēgumā jāizmanto nogāžu nostiprināšanai un rekultivācijai. 

1.1.6. Vispārējās nodrošināšanas mērvienības un apmaksa 

Samaksa  par mobilizāciju, būvlaukuma ierīkošanu, uzturēšanu un nojaukšanu prasību izpildi 

paredzēta visam objektam kopumā, bet ne katrai būvei atsevišķi, un iekļaujama  objekta vispārējo darbu tāmē 

kā kopsumma (KS). 

Būvlaukuma ierīkošana     KS (kopsumma) 

Cenai jābūt kopsummai, kas nosedz Būvuzņēmēja izdevumus saistībā ar: 

 Darbu organizēšanu, nometnes ierīkošanu, ieskaitot piebraucamo ceļu izbūvi, komunikāciju 

pievilkšanu, un iekārtu uzstādīšanu būvlaukumā, Līguma informācijas plakāta izgatavošanu un 

uzstādīšanu; 

 Visa veida uzmērīšanas un izspraušanas darbiem, lai nodrošinātu būves atbilstību rasējuma prasībām; 

 Apdrošināšanas un garantiju nodrošināšanu saskaņā ar līguma noteikumiem; 

 Citu saistību un pienākumu, kas iekļauti šajā Specifikāciju nodaļā un nav speciāli paredzēti apmaksai 

citur, apmierināšanu. 

Nosauktajai cenai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, kaut arī aktuālais darba 

daudzums līgumā būs vairāk vai mazāk, nekā izsolītais apjoms. 

Būvlaukuma uzturēšana     Mēnesis (mēn.) 

Mēra vienība ir kalendārais mēnesis. 

Cenai jāiekļauj Būvuzņēmēja uzņēmuma būvlaukumā tekošie mēneša izdevumi. 

Cenai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām. 

Būvlaukuma novākšana     KS (kopsumma) 

Cenai jābūt kopsummai, lai nosegtu Būvuzņēmēja izdevumus saistībā ar telpu un aprīkojuma novākšanu un 

būvlaukuma sakārtošanu. 

Būvinženiera biroja iekārtošana    KS (kopsumma) 

Cenai jābūt kopsummai, kas nodrošina Būvuzņēmēja izdevumus Būvinženiera biroja, ieskaitot apspriežu 

telpu, iekārtošanai un aprīkojumam. 

Būvinženiera biroja telpu lietošana un uzturēšana  Mēnesis (mēn.) 

Cenai jāiekļauj Būvinženiera biroja būvlaukumā tekošie mēneša izdevumi. 

Nosauktajai cenai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama nekādām izmaiņām, kaut arī aktuālais 

darba daudzums līgumā būs vairāk vai mazāk nekā izsolītais apjoms. 

Mēra vienība ir kalendārais mēnesis. 
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Būvinženiera biroja novākšana    KS (kopsumma) 

Cenai jābūt kopsummai, lai nosegtu izdevumus saistībā ar telpu novākšanu. 

Nosauktajai cenai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama nekādām izmaiņām, kaut arī aktuālais 

darba daudzums līgumā būs vairāk vai mazāk nekā izsolītais apjoms. 

Apmaksa tiks veikta sekojošas daļās: 

 1. 60% pēc būvlaukuma iekārtošanas un svarīgāko iekārtu mobilizācijas būtiskas pabeigšanas; 

2. 40% pēc būvlaukuma demobilizācijas un lietotās teritorijas uzkopšanas būtiskas 

pabeigšanas. 

1.2. Satiksmes organizēšana 

1.2.1. Ievads 

Nodaļas prasības ir saistošas visam objektam kopumā, ievērtējot katrā atsevišķā būvprojekta daļā 

iekļauto darbu specifikāciju un to veikšanai nepieciešamo satiksmes organizēšanas plānu. 

Šajos darbos jābūt ietvertiem izdevumiem materiālu, izstrādājumu piegādei, pagaidu ceļa zīmju, 

horizontālo apzīmējumu, signāluguņu, barjeru uzstādīšanai, uzturēšanai un citiem drošības pasākumiem.  

1.2.2. Vispārējs apraksts 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizēšanu būvlaukumā un būvlaukuma piebraucamos 

ceļos. 

Būvuzņēmējam jāsagatavo un jāīsteno satiksmes kustības organizācijas plāns. Satiksmes organizēšanu 

būvdarbu laikā jāveic saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietas 

aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 

Pirms darba uzsākšanas Būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par satiksmes organizāciju 

atbildīgajā pilsētas institūcijā VAS Latvijas Valsts  Ceļi Daugavpils nodaļā Satiksmes organizācijas projekts.  

Tā kā Satiksmes organizēšanas projekts skar arī sabiedriskā autotransporta maršrutus, tad Satiksmes 

organizēšanas projekts jāsaskaņo arī SIA „Daugavpils Autobusu parks”.  

Būvuzņēmējam jāiesniedz paziņojums masu informācijas līdzekļos, jāinformē pārvadātāju uzņēmumi, 

ieinteresētās iestādes un pašvaldība par izmaiņām un satiksmes ierobežojumiem. 

Saskaņotais plāns jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai pirms pievienošanas iesniegumam par 

būvatļaujas saņemšanu. 

Satiksmes organizēšanas plāns jāaktualizē ik reizi, kad notikuši grozījumi vai nepieciešami 

papildinājumi. 

Būvuzņēmējs būs pilnībā atbildīgs par Latvijā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības 

normatīvu ievērošanu.  

Pagaidu ceļa zīmēm, horizontālajiem apzīmējumiem, barjerām un signālugunīm jāatbilst Latvijā spēkā 

esošajām prasībām. 

Satiksmes organizācijas projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru 

satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojumu shēmu pašlaik lieto. Visi satiksmes organizēšanas un 

darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un 

jānoņem tūlīt pēc pabeigšanas. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizēšanas un 

darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai 

jāaizsedz (zīmes „pagriezt” nav atļauts). 

1.2.3. Satiksmes organizēšanas plāna principi 

Būvuzņēmējam jānodrošina brīva transporta un gājēju satiksme, jāuztur visas ielas, ceļi, ieskaitot 

pagaidu ceļus, kā arī jānodrošina skaidra, droša un netraucēta piekļūšana tiem. Ja nepieciešams, jāierīko 

pagaidu celiņi, lai gājējiem būtu iespēja apiet būvlaukuma teritoriju vai mehānismu darbības zonu. 

Nepārtraukti jābūt nodrošinātai piemērotai piekļūšanai būvlaukumam un jāpārliecinās, vai satiksme uz 

esošajiem ceļiem, ielām netiek nevajadzīgi traucēta. 

Pilsētas apstākļos jāveic būvlaukuma teritorijas iežogošana, apgaismošana un apsargāšana. 

Iežogojuma konstrukcijas jāsaskaņo ar pilsētas arhitektu. Papildus iežogojums jāuzstāda gar dziļām 

būvbedrēm (h>2m) un gar dzelzceļa sliežu ceļu, fiksējot būvju tuvināšanas gabarītu. 

Būvniecības laikā satiksmei jābūt organizētai pa esošo ielu tīklu. 
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Lai sekmētu satiksmes virzību cauri vai apkārt būvēm laikā, kad to pieprasīs Būvinženieris, 

Būvuzņēmējam jāsagādā, jāuzstāda un jāuztur ceļa zīmes, kā arī satiksmi ierobežojošie elementi un jāatrod 

vajadzības gadījumā citas iespējas kā padarīt satiksmes virzību un pārvietošanās iespēju ap būvi pēc iespējas 

drošāku un ērtāku. 

Ja nepieciešams, Būvuzņēmējam jāgādā par signālugunim nakts laikā, kā arī jānodrošina to cilvēku 

pietiekama aizsardzība, kuri nodarbosies ar satiksmes regulēšanu. 

Būvuzņēmējam, ja tas nepieciešams, jāsagādā, jāuzstāda, jāpārvalda un jāuztur pagaidu trīs krāsu 

satiksmi regulējošie signāli. Atbilstoši prasībām, signāliem jābūt regulējamiem gan automātiski, gan manuāli. 

Laika intervālam starp jebkuru automātisko signālu jābūt ±2 sekunžu precizitātes robežās. 

Ja nepieciešams, Būvuzņēmējam jānodrošina signalizētājs, kurš regulēs satiksmes kustību cauri un 

apkārt būvei. 

Būvuzņēmējam jānodrošina, lai visa būvdarbos izmantotā tehnika satiksmē ārpus darba platības arī 

pakļautos visiem spēkā esošajiem satiksmes noteikumiem gabarītu un slodzes ierobežojumu ziņā. 

1.2.4. Vispārējās nodrošināšanas mērvienības un apmaksa 

Samaksa  par izpildi paredzēta visam objektam kopumā, bet ne katrai būvei atsevišķi, un iekļaujama  

objekta vispārējo darbu tāmē kā kopsumma (KS). 

Satiksmes organizēšana  KS (kopsumma) 

Cenai jāiekļauj izdevumi satiksmes nodrošināšanai, un uzturēšanai, kā arī izdevumus darba vietu 

aprīkojuma uzstādīšanai un uzturēšanai. 

Nosauktajai cenai jābūt fiksētai summai, kas nav pakļaujama izmaiņām, kaut arī aktuālais darba 

daudzums līgumā būs vairāk vai mazāk nekā izsolītais apjoms. 

Apmaksa tiks veikta sekojošās daļās: 

1. 60% pēc būvlaukuma iekārtošanas un svarīgāko iekārtu mobilizācijas būtiskas pabeigšanas; 

2. 40% pēc uzņēmēja demobilizācijas un lietotās teritorijas uzkopšanas būtiskas pabeigšanas. 

1.3. Izpilddokumentācijas paketes sagatavošana 

Katram objektam, katrai komunikācijai pēc objekta izbūves ir jāsagatavo izpilddokumentācija. 

Izpilddokumentācijā ietilpst uzmērījums digitālā veidā, pilns izpildrasējumu komplekts par būvi vai 

komunikāciju. Sastādot izpilddokumentāciju ņemt vērā būves, komunikāciju ekspluatējošās organizācijas 

prasības. 

Jāuzrāda visi Būvuzņēmēja veiktie projekta aprēķini, pielietoto materiālu saraksts. 

Būvuzņēmējam, izvēloties un pielietojot konkrētus materiālus, jāprecizē būves vai komunikācijas 

ekspluatācijas noteikumi-nosakot to kalpošanas laiku, intervālus starp krāsošanām, virsmu atjaunošanas 

periodu, betona virsmu aizsardzības pasākumus un tamlīdzīgi. 

Ekspluatācijas noteikumiem jānosaka jebkādas inspicēšanas procedūras, kas nepieciešamas būves 

pareizai ekspluatācijai. 

Samaksa  par   izpildi paredzēta visam objektam kopumā, ieskaitot katru būvi, komunikāciju un 

iekļaujama  objekta vispārējo darbu tāmē kā kopsumma (KS). 

1.4. Projektēšanas darbi 

Sarežģītu un komplicētu, specifisku būvju celtniecībā pieļaujami atsevišķi projektēšanas darbi. Tie, ja 

tādi ir, tiek uzrādīti daļā konkrētā objekta realizēšanai kā kopsumma KS. 

1.5. Laika apmaksas darbi 

Īpaša darbu apjomu izmaksas daļa (turpmāk tekstā  – „Laika apmaksas darbi”) ietver sevī provizoriski 

izmantojamas izmaksas un izcenojumus, kad darba apmaksa tiek veikta pēc tam patērētā laika. Konkrētais 

darbs drīkst būt izpildīts kā laika apmaksas darbs tikai ar rakstisku Būvinženiera piekrišanu. Darba daudzumi 

vai apjomi var tikt koriģēti atkarībā no Būvinženiera prasībām, turpretim pieteiktajām laika apmaksas darbu 

vienību izmaksām (izcenojumiem) jāpaliek nemainīgām. 

Darbaspēka izmaksa 
Darbaspēka vienības izmaksā jāietver visi attiecīgie procentuālie darba samaksas pielikumi, kas 

saistīti ar būvlaukuma uzraudzības un administratīvā personāla algām, galvenās pārvaldes pieskaitāmajām 
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izmaksām, ienākumiem vai tādiem izdevumiem, kuros jau varētu būt ietvertas laika apmaksas vienības cenas. 

Par būvlaukuma un administratīvo personālu nedrīkst uzskatīt brigadierus vai vadošos strādniekus, kas strādā 

ar savām brigādēm pilnu laiku attiecīgajās darba vietās. 

Darbaspēka vienības izmaksā jāietver arī visi tie noteiktie maksājumi un izdevumi, kas saistīti ar 

darbaspēka gadījuma nodarbinātību, izņemot maksājumus par materiāliem un celtniecības iekārtām. Vienību 

izmaksā jāietver arī izdevumi portatīvajiem darba rīkiem (piemēram, cirtņiem, lāpstām, ķerrām, ķellēm, 

kāpnēm, rokas zāģiem, spaiņiem, steķiem, āmuriem, kaltiem un  tml.), kas nepieciešami darbu veikšanai. 

Materiālu izmaksas 
Maksājumos par materiāliem, kas tiek lietoti laika apmaksas darbu veikšanai, jāietilpst materiālu 

pašizmaksai un attiecīgiem papildus izdevumiem, kas norādīti zemāk tekstā. Ar jēdzienu „materiālu 

pašizmaksa” jāsaprot tāda materiālu izmaksa, par kuru piegādātājs ir piegādājis to noliktavā vai pie izejvielu 

krājumiem būvlaukumā. Materiālu transportēšanas izdevumi no noliktavas vai krautnēm būvlaukumā uz 

konkrēto darba vietu, kur tos izmanto, ir jāapmaksā pēc atbilstošiem laika apmaksas vienību izcenojumiem par 

darbu un celtniecības iekārtām. 

Materiālu izmaksā jāietver arī visi tie papildus izdevumi, kas ir saistīti ar tā piegādi, saņemšanu un 

izvietošanu noliktavā vai pie citu izejvielu krājumiem, uzglabāšanu, kā arī visi attiecīgie pieskaitāmie 

izdevumi. 

Celtniecības iekārtu izmaksas 
Visu to celtniecības iekārtu un agregātu, kas tiek nodarbināti laika apmaksas darbu veikšanā, kopējās 

izmaksās, neskaitot mehānismu vadītāju un to apkalpojošā personāla darba samaksas pēc attiecīga tarifa 

(likmes), jāparedz arī izdevumi par: 

 to ekspluatāciju būvlaukumā – rezerves daļām, degvielu, eļļām un smērvielām; 

 jebkuru iekārtas vai agregāta transportēšanu, kā arī pārvietošanu pa būvlaukumu; 

Kopējās izmaksās iekļaujami arī visi attiecīgie pieskaitāmie izdevumi, ienākumi vai vēl kādi citi 

specifiski papildus izdevumi, ja tādi ir paredzami. 

2. Sagatavošanas darbi 

2.1.  Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot AS 2010. iedaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

Darba izpilde 
Mērniecības darbus jāizpilda personām ar piemērotu izglītību, zināšanām un darba pieredzi. 

Būvuzņēmējs papildus var saņemt topogrāfiskās uzmērīšanas pārskatu, kā arī materiālus digitālā formā.  

Būvdarbu zonā esošie valsts atbalsta tīkla punkti (poligonometrijas tīkla punkti, GPS punkti, reperi, 

markas utt.) ir jāsaglabā, bet to iznīcināšanas gadījumā – jāatjauno. 

Ievērot arī šo specifikāciju citās nodaļās dotās prasības. 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies, neievērojot augstāk minētās prasības un 

turpinot būvdarbus. 

Izmantojamo atbalsta punktu novietojumu skatīt ras. lapās CD-2-2(7) „Izbūves plāns” un sarakstā Nr.1 

„Atbalsta punktu saraksts”.  

Ceļu asu un elementu nospraušanai izmantot ras. lapas CD-2-2 un CD-2-7-1(2) „Izbūves plāns.”  

Detaļu izspraušanai būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

Būvuzņēmēja pienākums ir saglabāt un apkopot visus mērniecības materiālus, tai skaitā lauka 

uzmērīšanas datus, tīklu izlīdzināšanas datus, shēmas, nospraušanas protokolus un citus materiālus. Šie 

materiāli jāuzglabā arī pēc būves nodošanas. 

Īpaša vērība jāpievērš būvprojektā doto ielu brauktuvju asu, malu un satiksmes drošības saliņu precīzai 

nospraušanai. 

Koordinātu sistēma un atbalsta tīkls 
Nospraušana un nepieciešamā uzmērīšana jāveic Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS 92 TM 

un Baltijas 1977. gada augstumu sistēmā. būvuzņēmējam jāizvēlas piemērotas nospraušanas metodes, jāveic 



1.Sējums. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. 46 

 

     Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija Nr. 2011/13 

 

visi vajadzīgie aprēķini un jāizstrādā nepieciešamās shēmas. 

Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas jāierīko atbalsta punktu tīkls, kas tiks lietots būvniecības 

vajadzībām. Izmantojot topogrāfiskās uzmērīšanas laikā ierīkotos pagaidu atbalsta punktus un reperus, 

jāpārliecinās, vai nav mainījušās to koordinātas un augstumi. Visam būvobjektam jāierīko un jāizlīdzina viens 

kopējs tīkls, nav pieļaujama atsevišķu lokālu tīklu izveidošana un lietošana. Uzmērīšanas tīkla atbalsta punktu 

savstarpējā stāvokļa kļūdas (metros) horizontālā plaknē nedrīkst pārsniegt lielumu 0,05× , kur l - attālums 

starp uzmērīšanas tīkla atbalsta punktiem kilometros. Uzmērīšanas tīkla atbalsta punktu savstarpējā stāvokļa 

kļūdas (metros) vertikālā plaknē nedrīkst pārsniegt lielumu 0,03× , kur l - attālums starp uzmērīšanas tīkla 

atbalsta punktiem kilometros. Būvuzņēmējam jāpārliecinās, vai ierīkotais atbalsta tīkls atbilst būvprojekta 

izstrādē lietotajam. Lai to izdarītu, visas trases garumā jāuzmēra atsevišķi raksturīgi esošie objekti un 

jāpārbauda to koordinātas un augstumi. Neatbilstības gadījumā būvuzņēmēja pienākums par to nekavējoties 

ziņot Būvuzraugam. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par ierīkotā atbalsta tīkla saglabāšanu un uzturēšanu visā būvniecības laikā. 

Kvalitātes novērtējums 
Pēc Būvuzrauga pieprasījuma būvuzņēmējam jāizsniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības materiāli 

un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvuzrauga ieskatiem. 

Uzmērīšana un apmaksa 
Kā atsevišķs darbs tiek apmaksāta atbalsta tīkla ierīkošana, kur jāievērtē arī jaunu (ja tas nepieciešams) 

valsts atbalsta tīkla punktu izveidošanas izmaksas. Mērvienība – kopsumma. 

Visu pārējo mērniecības darbu, kā arī atbalsta tīkla uzturēšanas un atjaunošanas izmaksas jāietver 

attiecīgu būvniecības darbu izmaksās. 

2.2. Koku un krūmu zāģēšana 

Ievērot AS 2010. iedaļu 3.2. „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot: 

Nocērtamo un novācamo krūmu apjoms mērāms hektāros. Atsevišķi augošu koku zāģēšana un 

aizvākšana uzmērāma gabalos.  

Visām cenām jāietver visu nepieciešamo materiālu piegāde un nepieciešamie darbaspēka patēriņš, 

iekārtas, instrumenti, maksa par izgāztuves izmantošanu ārpus būvlaukuma un neparedzētie izdevumi darba 

pabeigšanai. 

Nozāģējamo koku daudzumu skatīt sarakstos Nr.2 „Izcērtamo koku saraksts”. 

2.3.  Konstrukciju nojaukšana 

Ievērot AS 2010 iedaļu 7.2. „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža” papildinot ar: 

Paredzēts nojaukt esošās betona kāpnes un stabiņus pie tilta, esošu caurteku Pk2+36 ,esošās 

gūlijas, visus vecos soliņus Vienības laukuma parkā un autobusu pieturās, vecās betona apmales, vecas 

ceļa zīmes; nojauktās konstrukcijas jātransportē uz Pasūtītāja norādītā atbērtnē. Būvdarbu apjomus skatīt 

sarakstā „Darba daudzumu saraksts”. 

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. 

2.4. Grāvju rakšana, tīrīšana un nostiprināšana 

Ievērot AS 2010. iedaļu 3.3. „Grāvju rakšana un tīrīšana” papildinot ar: 

Grāvju rakšanas, tīrīšanas un nostiprināšanas izbūves darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu 

daudzumu saraksts” - 5.sējumā  BA, T, atrašanas vietas skatīt rasējumu lapās CD 1-7 „Ģenerālplānojums ar 

inženiertīkliem. Segumu plāns”. 

Pirms grāvju tīrīšanas darbiem jāizsauc Lauksaimniecības pārvaldes darbinieki. 
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2.5. Komunikāciju aku vāku augstumu regulēšana un nomaiņa. 

Darbs jāveic atbilstoši AS 2010 iedaļai 8.6. “Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana 

vai nomaiņa”. 

Regulējot aku vāku augstumus, ja starpība ir lielāka par 10cm, tad regulēšanu veikt, pielietojot betona 

gredzenus. 

Nepieciešamības gadījumā jāveic aku grodu pārbūve. Aku grodu pārsedze jābūt neaugstāk par 400mm 

no asfalta seguma virsmas. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi 

materiāli, to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Regulējamās un nomaināmas akas, kapes un gūlijas skatīt sarakstā Nr.3 „Komunikāciju aku vāku 

augstumu regulēšana”. 

2.6.  Asfalta seguma frēzēšana 

Ievērot AS 2010. iedaļu 3.7. „Asfalta segumu frēzēšana” papildinot ar: 

Asfalta seguma savienojumu frēzēšanas un izlīdzinošās frēzēšanas darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu 

daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T, to izvietojumu skatīt rasējumu lapās CD 1-2(7) „Ģenerālplānojums ar 

inženiertīkliem. Segumu plāns”. 

Asfalta seguma atjaunošanai paredzēta AC11surf, 4cm biezumā kārta. 

2.7.  Vecās segas nojaukšana 

Darba apraksts 
Šīs nodaļas darbi ietver esošo asfaltbetona, betona plātņu un segas konstrukcijas minerālo materiālu 

slāņu novākšanu, pārstrādi un materiālu uzkrāšanu krautnēs atkārtotai lietošanai vai arī aizvešanu no 

būvlaukuma. Atgūtie asfaltbetona materiāli un minerālie materiāli var tikt pārstrādāti atkārotai lietošanai 

uzbēruma izbūvei vai asfaltbetona maisījumos (nofrēzētā asfalta daudzums jaunajos maisījumos atbilstoši 

“Autoceļu specifikāciju 2010” 6.2.3.7. punktam). Būvuzņēmēja pienākums ir izmantot atgūtos materiālus 

visekonomiskākajā veidā, nodrošinot kvalitatīvu darba izpildi. 

Materiāli 
Būvuzņēmēja pienākums ir pārbaudīt atgūto materiālu derīgumu pārstrādei jaunajiem seguma 

slāņiem. Būvuzņēmējam jāveic esošo segumu apjomu un kvalitātes izpēte un jāiesniedz Būvuzraugam savs 

priekšlikums par atgūto materiālu izmantošanu. 

Iekārtas 
Darbu veikšanai izmantojamām mašīnām un mehānismiem jābūt tehniskā kārtībā un ar attiecīgām 

pielaidēm darbu veikšanai. 

Darba izpilde 
Asfalta segumi 

Esošie bituminētie segumi jānovāc ar auksto frēzēšanu vai norokot ar ekskavatoru. 

Ja būvuzņēmējs izvēlas seguma nojaukšanai ekskavatoru, atgūtais materiāls jāpārstrādā drupinātājā un 

jāsasmalcina. Visi atgūtie bituminētie materiāli jāuzkrāj Būvuzrauga apstiprinātā vietā. 

Betona bruģa segumi 

Novācot esošos betona bruģa akmeņus, izmantot tos atkārtoti betona bruģu ieklāšanai gājēju ietvēs. 

Atgūtais materiāls jāuzkrāj Būvuzrauga apstiprinātā vietā. 

Nesaistītie šķembu segumi 

Esošie nesaistītie šķembu materiāla segas slāņi jānorok ar ekskavatoru un jāaizved uz atbērtni. 

Norakšana jāveic tādā veidā, kas nodrošina zemāk iegulošo slāņu nesajaukšanos ar atgūstamajiem 

materiāliem. 

Kvalitātes novērtējums 
Jābūt nojauktām visām projektā paredzētajām konstrukcijām. 
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Uzmērīšana un apmaksa 
Vecās segas nojaukšanas apjomi jāmēra to sākotnējā stāvoklī, uzmērot pirms un pēc nojaukšanas. 

Izsoles cenai jāietver visu iekārtu, transporta, pārbaužu un pārstādes, sagatavojot atkārtotai lietošanai vai 

izgāztuves izmaksas. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. 

Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam jāparedz un jāiekļauj vienību izcenojumos. 

2.8.  Augu zemes noņemšana 

    Ievērot AS 2010. iedaļu 3.4. – „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana” , papildinot ar: 

Būvdarbu laikā augu zemes noņemšanas vietas precizēt dabā, ievērojot konkrēto situāciju. 

Neizmantojamo augu zemi jāizved uz izvietošanas vietām vai citām atbērtnēm, par kurām ir panākta 

iepriekšēja vienošanās ar zemes īpašniekiem. Derīgo augu zemi sastumt kaudzēs atkārtotai lietošanai. 

Augu zemes noņemšanas darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā 

BA, T. 

2.9.  Būvju pamatu remonts 

Būvdarbu laikā, rokot gultni pie būvju pamatiem, nepieciešamības gadījumā, veikt pamatu remontu 

un smērējamās hidroizolācijas uzklāšanu 2 kārtas. Remonta nepieciešamību konstatē būvinženieris 

būvniecības laikā.  

3. Zemes klātnes izbūve 

3.1. Zemes klātnes uzbēruma, ierakuma būvniecība 

Ievērot AS 2010. iedaļu 4.1. „Zemes klātnes būvniecība” papildinot ar: 

Ierakuma grunti var izmantot uzbēruma izbūvei. Nederīgo ierakuma grunti transportēt uz uzņēmēja 

atbērtni. Ierakuma un uzbēruma darbu daudzumus skatīt ras. lapā CD-4-1 „Nobrauktuves.”, CD-4-3 

„Autobusu pieturas.” un sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T. 
Veicot uzbērumu vai  ierakumu, jāparedz nogāžu planēšana. Tās planējamas ar autogreideri, 

pieļaujama ekskavatora izmantošana. Planēt nogāzi līdz zemes klātnes šķautnei. Nogāzes veidot pēc iespējas 

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

nogāzes planēt ne stāvāk par 1:1.5 slīpumu, bet grāvju nogāzes ne stāvāk par 1:1.0 slīpumu. 

Zemes klātnes virsmas kopējam deformācijas modulim Ev2 jābūt vismaz 45 MPa. 

Būvuzņēmējam jāuzmēra šķērsprofili ar 10 m intervālu pirms jebkuriem rakšanas un uzbēruma 

veidošanas darbiem. 

Virsmas augstuma kontroles uzmērījumi izpildāmi ne retāk kā ik pēc 10 m vismaz 3 punktos 

šķērsprofilā. 

Augu zemes noņemšana atkārtotai pielietošanai uzmērāma un apmaksājama kubikmetros (m3). 

Zemes klātnes izbūves darbu daudzums uzmērāms kubikmetros (m3), aprēķinot pieberamo 

(uzbērums) vai norokamo (ierakums) grunts apjomu blīvā veidā. 

Cenai pilnībā jāietver visu materiālu piegāde, darbs, iekārtas, instrumenti, un neparedzētie darbi 

uzdevuma pabeigšanai. Piedāvātajai cenai jāietver arī segas gultnes sagatavošanu un sablīvēšanu. 

Apmaksājamie zemes darbu apjomi rēķināmi kubikmetros, kas aprēķināti pēc šķērsprofiliem, 

uzmērītiem pirms un pēc rakšanas darbiem. Netiek apmaksāti papildus zemes darbi, kas veikti izbūvējot 

nepamatoti lēzenas, rasējumiem neatbilstošas nogāzes. 

Mērījumi nedrīkst ietvert materiālu apjomus, kas izrakti ārpus atļautajām robežām, vai kas izmantoti 

citiem mērķiem nekā paredzēts. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. 

Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam jāiekļauj darbu izmaksās. 
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3.2. Nostiprināšana ar ģeorežģi un ģeotekstilu . 

Ievērot AS 2010. iedaļu 4.2. „Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai atdalīšana”, papildinot ar: 

Visām autobusu pieturu paplašinājumiem un brauktuves daļai pie tilta 6m garumā abos galos 

paredzēts pastiprināt šķembu pamatu ar ģeorežģi Fmin=40kN/m, ε =30%, kuru jāiebūvē zem šķembu pamata 

5cm no tas apakšas. 

Katrā gadījumā, iestrādājot ģeorežģi, ņemt vērā ražotāja norādījumus un ieteikumus. 

Ģeotekstils ieklājams atbilstoši materiāla ražotāja instrukcijām.  

Ģeorežģa (TriAx160 vai analogs) un ģeotekstila (Tipptex BS16 vai analogs) iebūves vietu un darbu 

daudzumus skatīt ras. lapās CD-3-1(3) „Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns”,  CD 1-

2(7) „Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns.” un sarakstā „Darbu daudzumu saraksts.” - 

5.sējumā BA, T. 

4. Segas  izbūves darbi 

4.1. Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 

Ievērot AS 2010. iedaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  

Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus. 

Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā 

BA, T, ras. lapās CD-3-1(3) ”Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.”, CD-4-1 

„Nobrauktuves.”, CD-4-3 „Autobusu pieturas.” un sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T. 

4.2.  Šķembu pamata un seguma būvniecība 

Ievērot AS 2010. iedaļu 5.2.“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība”,  papildinot ar: 

Grants-šķembu maisījums 0/32s pielietojams nobrauktuvju izbūves pārējas posmos (sk.ras.lapu CD 1-

7 „Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns.”) 

Segas konstrukciju tipus un to izvietojumu skatīt rasējumos CD 1-2(7) „Ģenerālplānojums ar 

inženiertīkliem. Segumu plāns.” , CD-3-1(3) ”Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.”, 

CD-4-1 „Nobrauktuves.”, CD-4-3 „Autobusu pieturas.” un sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā 

BA, T. 

4.3. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 

Ievērot AS 2010. iedaļu 5.4 „Nomaļu uzpildīšana”, papildinot ar: 

Nomaļu profilēšana un blīvēšana ietver nepieciešamo profilēšanas un blīvēšanas darbu izpildi, lai iegūtu 

paredzēto šķērskritumu. Darbi ir jāveic atbilstoši ras. lapām CD 1-2(7) „Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. 

Segumu plāns.” , CD-3-3 ”Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.”, CD-4-1 

„Nobrauktuves.” un sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T. 

 Darbus veic ar autogreideri. Vietās, kuras nav sasniedzamas ar autogreideri, darbs jāveic, izmantojot 

mazā gabarīta planētājus vai roku darbu. 

4.4. Asfaltbetona seguma būvniecība 

Ievērot AS 2010. iedaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas 

būvniecība”, papildinot ar: 

Izmantojami AADTj, pievestā 501-1500–AC11surf, AC16surf, AADTj,smagie <100 – AC22base asfaltbetoni. 

Segas konstrukciju tipus un to izvietojumu skatīt rasējumos CD 1-2(7) „Ģenerālplānojums ar 

inženiertīkliem. Segumu plāns.” , CD-3-1(3) ”Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.”, 

CD-4-1 „Nobrauktuves.” un sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T.  
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5. Konstrukcijas 

5.1. Caurteku uzstādīšana, pagarināšana un remonts. 

Ievērot AS 2010. iedaļu 7.1. „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot ar: 

Projektā paredzēts izmantot SIA „PipeLife” caurtekas vai analogu. Caurteku galu nostiprināšana 

paredzēta ar laukakmeņu bruģējumu cementa javā. 

Remontējot caurteku, iztaisnot esošās caurtekas posmu, uzlīmējot virs šuvēm dubultu hidroizolāciju 

visas caurtekas garumā. 

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas darbi, visi 

materiāli, to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 

neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Caurtekas iebūvēt projekta paredzētās vietās un augstumā saskaņā ar rasējuma lapām CD 2-2(7) 

„Izbūves plāns.”, CD-4-2 „Caurtekas.”. Caurtekas parametrus skatīt ras. lapā CD-4-2 „Caurtekas.” 

„Caurteku izbūves sarakstā”. 

5.2. Betona apmales uzstādīšana 

Ievērot AS 2010 iedaļu 7.4. „Betona apmales uzstādīšana” papildinot ar: 

betona apmales akmeņiem CA100.22.15 (IA100.20.8, CA100.30.15) jābūt rūpnīcā izgatavotiem no B35 

klases betona ar salizturību F-200, betona blīvumu 2200 kg/m², ūdensuzsūce < 5%, nodilumizturība < 0,5 

g/cm², atkāpes izmēros ne lielākas +/– 3 mm; apmales akmeņus CA100.22.15 (IA100.20.8, CA100.30.15) 

uzstādīt uz šķembu 0/45 maisījuma pamata 10cm biezumā un betona (marka C16/20) 10cm biezumā. 

 Betona apmales izbūves augstums virs brauktuves +12-15 cm. Autostāvvietās apmale +10 cm virs 

brauktuves, drošības saliņās apmale +5 cm virs brauktuves. Gājēju pārejās betona apmale jāizbūvē līdz ar 

brauktuves segumu. Pandusos betona apmale jāizbūvē +2cm virs brauktuves segumu. Stāvvietas kabatu 

atdalīšanai no brauktuves betona apmales augstums +2 cm. Šāda augstuma apmales lietojamas arī atsevišķās 

nobrauktuvēs gar ielas malu, lai novērstu lietus ūdeņu ieplūšanu nobrauktuvē no ielas brauktuves. 

Precīzus apmales akmeņu augstumus un novietni skatīt rasējumos CD 2-2(7) „Izbūves plāns.” , CD-3-

1(3) ”Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.”, CD-4-1 „Nobrauktuves.”. Darbu 

daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T. 

Pārejas starp dažāda augstuma apmali izbūvējamas vienmērīgas, lietojot slīpus apmales akmeņus. 

Izceltas apmales pēdējais apmales akmens iebūvējams slīpi ar nobeigumu reljefa līmenī, neveidojot asus 

stūrus. 

Līknēs jālieto liekti apmales akmeņi. 

Liekto un slīpo apmales akmeņu papildus cena jāievērtē kopējā darba izmaksā. 

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

nepieciešams betona apmales šķembu pamata sagatavošanai un tas nostiprināšanai betonā 

Darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

5.3. Betona bruģakmeņu segumi 

Ievērot AS 2010 iedaļu 7.5. „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība” , papildinot ar: 

Nobrauktuvēs izmantojami „PRIZMA” 200x100x8 mm bruģa elementi sarkanas krāsas, autobusu 

pieturu paplašinājumiem -  „PRIZMA” 200x100x8 mm bruģa elementi pelēkas krāsas, autobusu pieturu 

platformām izmantojami „PRIZMA” 200x100x6 mm bruģa elementi sarkanās krāsas, gājēju ietvēm - 

200x100x6 mm pelēkās un sarkanās krāsas, ieklāšanas shēmu skatīt ras. lapā CD-3-1”Šķērsprofilu veidi un 

segas konstrukcijas. Pandusu plāns.”.  

Šuves starp bruģa akmeņiem jāaiztaisa ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību.  

Posmos, kur ir esošais betona bruģa segums, paredzēts tos noņemt un izmantot atkārtoti 

projektējamām gājēju ietvēm. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T  un  ras. lapās CD 1-

2(7) „Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns.” , CD-3-1(3) ”Šķērsprofilu veidi un segas 

konstrukcijas. Pandusu plāns.”, CD-4-1 „Nobrauktuves.”, CD-4-3 „Autobusu pieturas.” 

Mērvienība ir kvadrātmetrs. 

Betona bruģa laukuma uzmērījums ir ieklātā bruģa seguma platība. Vienu kvadrātmetru vai mazāki ar 
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bruģi neieklāti laukumi, kas ir paredzēti kopējā bruģa segumā, nav jāatskaita, rēķinot segumu laukumus. 

5.4. Laukakmeņu bruģu segumi 

Ievērot AS 2010 iedaļu 7.6. „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība” , papildinot ar: 

Laukakmeņu bruģis 100/200mm pielietojams saliņās, nogāžu nostiprināšanai pie atbalstsienām un pie 

žoga Raiņa ielas beigās, stāvlaukumā pie Romas katoļu baznīcas. 

Uz gājēju pārejam un laukumā ap strūklaku  pielietot kalto granīta  bruģi ar izmēriem 100x100x200.  

Šuves starp akmeņiem jāaiztaisa ar sauso cementa smilts maisījumu ar 1:8 attiecību.  

Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T  un  ras. lapās CD 1-

2(7) „Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns.” , CD-3-1(3) ”Šķērsprofilu veidi un segas 

konstrukcijas. Pandusu plāns.” 

Mērvienība ir kvadrātmetrs. 

6. Aprīkojums 

6.1. Ceļa zīmes un vertikālie apzīmējumi 

Ievērot AS 2010. iedaļu 8.1. „Ceļa zīmju uzstādīšana”. 

Uzstādīt I izmēra grupas 2. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem 

(d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77-1; 77-2; 77-3 “Ceļa zīmes”; 

ceļa zīmju izvietojumu skatīt rasējumā CD-5-1(6) „Satiksmes organizēšana”; 

paredzēts pārvietot esošo reklāmas vairogu Vienības laukumā; 

darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. 

Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai; 

darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

būvdarbu apjomus skatīt sarakstā Nr.5 „Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu dislokācijas saraksts”. 

6.2. Gājēju barjeras uzstādīšana 

Gājēju barjera – rūpnieciski izgatavotas konstrukcijas gājēju kustības organizēšanai.  

Darba apraksts 
Darbs ietver:  

 dislokācijas vietas noteikšanu;  

 vietas sagatavošanu;  

 rūpnieciski izgatavotu konstrukciju sagādi; 

 konstrukciju uzstādīšana un teritorijas sakārtošana. 

Materiāli 
Cinkotas gājēju barjeras ar cinka pārklājumu pēc normas EN ISO 1461.  

Darba izpilde 
Gājēju barjeras uzstādāmas gājēju kustības organizēšanai, CD-5-1(6) „Satiksmes organizēšana”. 

Barjeras uzstādāmas min. 0.25m attālumā no betona apmales. Tās virszemes daļas augstums ir ~1m. Attālums 

starp stabiem – 2.30m. Barjeru uzstādīšanu veikt atbilstoši ražotāja instrukcijai. Projektā paredzēts pielietot 

SIA „Metālmeistars” izgatavotās barjeras. Var pielietot citas firmas ražojumus ar tādiem pašiem vai 

augstākiem rādītājiem iepriekš saskaņojot ar Būvinženieri.  

Kvalitātes novērtējums 
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi 

prasību nodrošināšanai.  

Darba daudzuma uzmērīšana 
Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto darbu. 

Gājēju barjeras iebūves darbu daudzums uzmērāms metros (m).  

Cenai pilnībā jāietver materiālu piegādes un visa veida darbu izmaksas.  
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Darbi izpildāmi rasējumos noradītajos apjomos un nekāda papildus samaksa par sarakstā iekļauto pozīciju 

atsevišķām daļām netiks paredzēti. 

Drošības barjera izvietojumu skatīt rasējumā lapās CD-3-1(2) ”Šķērsprofilu veidi un segas 

konstrukcijas. Pandusu plāns.” un CD-5-1(6) „Satiksmes organizēšana”, būvdarbu apjomus skatīt sarakstā 

„Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T. 

6.3. Ceļa horizontālie apzīmējumi 

Ievērot AS 2010 iedaļu 8.4. „Ceļa horizontālie apzīmējumi” prasības. 

Ievērot, ka brauktuves apzīmējumi uzklājami ar termoplastu atbilstoši LVS 85 “Ceļa apzīmējumi”: 

brauktuves apzīmējumu izvietojumu skatīt rasējumā CD-5-1(6) „Satiksmes organizēšana”; 

darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības iespējamība, jāveic uzmērījumi. 

Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai; 

darbu daudzumi un izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri; 

būvdarbu apjomus skatīt sarakstā Nr.4„Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts”. 

6.4. Atkritumu urnu un soliņu izbūve 

Vienības laukuma parkā un autobusu pieturās  jāuzstāda atkritumu urnas un soliņi,  ievērojot ras. lapas 

CD-4-3 „Autobusu pieturas.” ,  CD-6-1 „Labiekārtojuma plāns.(Vienības laukuma labiekārtošana).” un 

ražotāja norādījumus un ieteikto tehnoloģiju. 

Atkritumu urnām ir jābūt tādam, ko nevar viegli apgāzt, pārvietot vai aiznest, kā arī viegli sabojāt. 

Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāveic papildus projektēšana. 

Darbs uzmērāms gabalos – soliņa uzstādīšana, atkritumu urnas uzstādīšana. 

izmantojamie materiāli pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Būvinženieri un Pasūtītāju. 

Izsoles cenai jāietver visu iekārtu, transporta, pārbaužu un citas izmaksas. 

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. 

7. Apzaļumošana 

7.1. Nostiprināšanas darbi 

Ievērot AS 2010 iedaļu 8.7. „Apzaļumošana” , papildinot ar: 

Augsnes kārtai uz nogāzēm jābūt 150 mm biezai.  

Augu zemes atjaunošana jāmēra kvadrātmetros atjaunotā stāvoklī. Samaksa par augu zemes darbiem 

jāveic pēc vienības izcenojumiem par kvadrātmetru.  

Vietās, kur nogāžu slīpums ir mazāks kā 1:1,5, nogāzes nostiprināmas ar augu zemi, kurā iestrādāts 

ģeopaklājs Tensar Mat 200 vai analogs . Darba procesā ņemt vērā ražotāja instrukciju ģeopaklāja ieklāšanai. 

Iebūves vietu un darbu daudzumus skatīt ras. lapās CD-3-1(3) „Šķērsprofilu veidi un segas 

konstrukcijas. Pandusu plāns”, CD 1-2(7) „Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns.” un sarakstā 

„Darbu daudzumu saraksts” - 5.sējumā BA, T. 

Apmaksājamo apsēto laukumu platības un ģeopaklāja ieklāšanas platības jāmēra kvadrātmetros un 

jāapmaksā atbilstoši vienības izcenojumiem par kvadrātmetru.  

Šajās cenās pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darba 

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

Nekāda apmaksa atsevišķi vai tieši par transportēšanu vai kādu citu darba daļu netiks veikta. Visa veida 

transportēšana tiks uzskatīta kā nepieciešama un saistīta darba daļa. Transportēšanas izmaksas būvuzņēmējam 

jāparedz un jāiekļauj augu zemes atjaunošanas un apsēšanas vienību izcenojumos. 

7.2. Apstādījumu veidošana 

Darba apraksts 
Apstādījumu ierīkošana rasējumā CD-6-1 „Labiekārtojuma plāns.(Vienības laukuma 

labiekārtošana).” norādītajās vietās.  
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Mērvienības 
Kokaugu un krūmu stādīšanas darbu daudzums uzmērāms gabalos (gab.), puķu dobes stādīšanas darbu 

daudzums uzmērāms kvadratmetros (m
2
) 

Materiāli 
Puķu dobes stādīšanai – ziemcietīgās puķes. 

Dzīvžoga stādīšanai – Spožās klintenes / Cotoneaster lucidus/, augstums 100cm, C8 

Kokaugu stādīšanai – kokaugu stādāmais materiāls: 

 Tūja, zaļa /'Ovālā' vai 'Dumosa' rietumu tūja/, augstums 100-150cm, KS 

 Kolonveida tūja / Rietumu tūja 'Boothii' vai 'Holmstrup'/, augstums 300-400cm, KS 

 Izplestais kadiķis, dzeltens / 'Aurea' vai 'Gold Star'/, augstums 80cm, C5 

 Hortenzijas, baltas / 'Grandiflora'/, augstums 100-150cm, C20 

 Bārbeles, sarkanas / Tunberga 'Carmen' vai  'Red Chief'/, augstums 60-80cm, C5;C8 

 Spirejas, baltas / Pelēkā spireja 'Grefsheim'/, augstums 150-200cm, C20 

 Spirejas, baltas / Niponas spireja 'Vanhouttei'/, augstums 150-200cm, C20 

 (stāda iesaiņojuma veids: C-konteiners-apaļš pods, tilpums litros, KS-kailsakņu) 

 Augsne: 

 stādīšanas zonā jāieber 50 cm auglīgā augsne, 

 koku stādīšanai izmanto 1 m3/gab. 

Iekārtas 
Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

Darba izpilde 
Paugura izveidošana no pievestas grunts. 

Stādāmā materiāla pievešana un šķirošana: 

 stādāmo materiālu pieved no iespējami tuvākās kokaudzētavas. 

 ja tas pievests priekšlaicīgi, izdara lapotās daļas apgriešanu, 

 lai novērstu sakņu iekalšanu. apgriež bojātās saknes, apstrādā ar šķidru māla javu, 

 stādmateriāla ķīmiskā apstrāde pret kaitēkļu un slimību bojājumiem.  

Stādāmo vietu sagatavošana: 

 kokaugu stādīšanai rindā 

 kokaugu stādīšanai grupā 

 Koki: 

 Stādāmās bedres lielumam jābūt saskaņotam ar stādmateriāla lielumu 0.5-1 m, 

 bedrei jābūt 1m, h 0.5-0.6m, 

 sakņu kamols 0.2m no bedres malas, 

 izraktās augsnes kārtas ber atsevišķās kaudzēs, 

 vidū iedzen mietu, (kokam dienvidu pusē) 

Prasības izpildītam darbam 
Krūmu stādīšana : 

 Stāda:  

 sagatavotā dobē:  

 ievieto stādu bedrītē, tā lai tā saknes atrastos tikpat dziļi vai nedaudz dziļāk kā augušas, 

 piemin saknēm augsni. 

 stādus laista, lai pieskalotu augsni pie saknēm. 

 sagatavotā “grāvītī” 

 ja grunts paliek pāri, to uzber virs augsnes (kā mulču), bet vislabāk lietot zāģu skaidas vai priežu mizu 

mulču. 
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Kokaugu stādīšana: 

 augsni uzber irdenu, piemin to, 

 augsni pieber līdz sakņu kakliņam vai nedaudz virs, 

 bedri pilda līdz galam, bet no grunts izveido valnīti (pa stādāmās bedres malu), 

 uzlej divus spaiņus ūdens, lai pieskalotu augsni pie saknēm. 

 ja grunts paliek pāri, to uzber virs augsnes (kā mulču), bet vislabāk lietot zāģu skaidas vai priežu mizu 

mulču. 

 šādi stādītu koku atstāj uz divām nedēļām - tikai tad piesien. 

 siešanu izdara astoņnieka veidā, lieto sintētiskas auklas vai speciālas lentas, 

 koku piesien stingri (var veikt stumbra taisnošanu - sienot vairākās vietās). 

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums. 
Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus 

prasību nodrošināšanai. 

8. Mākslīgas būves 

8.1.  Ievads 

Vispārējās prasības Būvuzņēmējam, darba organizēšanai un vadībai, darba drošībai, dokumentācijai 

un kvalitātes nodrošinājumam, uzmērīšanai un izspraušanai, mobilizācijai un būvlaukumam, satiksmes 

organizēšanai, izpilddokumentācijas sagatavošanai ir dotas visam objektam kopumā un iekļautas specifikāciju 

1. Vispārējā daļā. 
Šajā specifikāciju daļā iekļautas prasības, kas attiecas uz gājēju ietvju paplašināšanu, atvairbarjeru 

un margu izbūvi uz tilta pāri upei Ilūkste; uz atbalstsienu izbūvi. Risinājumus skatīt ras. lapās BK-1(6). 

Neskatoties uz specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra no tām uzskatāma kā papildinājums viena otrai 

un saistoša jebkurai citai daļai.  

Šī specifikāciju daļa lasāma ciešā saistībā ar šo specifikāciju citām daļām un pārējo izsoles 

dokumentāciju, lai panāktu darba izpildi. Darba laikā veicama koordinācija ar citiem projektā iesaistītajiem 

darbu veicējiem, nodrošinot netraucētu un saskaņotu darbu izpildi. 

8.2.  Mākslīgo būvju  izbūves būvdarbu organizēšana  

Visi attiecīgie būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, Būvnoteikumiem autoceļu tīklā, 

Būvniecības likumu un Vispārējiem būvnoteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts (Darba programma) un visi nepieciešamie 

detalizētie zīmējumi, tai skaitā darba zīmējumi tiltiņa metāla konstrukcijām, cauruļvadu atbalsta 

konstrukcijām un palīgbūvēm. 

Būvdarbu laikā nepieciešams ievērot Aizsargjoslu likumu, darbus veikt tikai ar attiecīgo komunikāciju 

īpašnieku atļauju un to pārstāvju klātbūtnē. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakopj būvdarbu laikā aizņemtās 

platības. 

Piezīmes: 

1. Būvuzņēmējam darba veikšanas projekta (darba programmas) ietvaros ir jāizstrādā detalizēti 

komunikāciju stiprinājuma darba zīmējumi, MK metināšanas, konstrukciju betonēšanas un 

atveidņošanas kārtība, kas saskaņojama ar Būvinženieri. 

2. Konstrukciju aizsargpārklājumu toņi saskaņojami ar Ilūkstes novada pašvaldības galveno arhitektu. 

Visi būvdarbi jāveic atbilstoši Projekta rasējumiem un šo Specifikāciju prasībām. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldē jāsaņem būvatļauja un par 

būvdarbu uzsākšanu, jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, pieaicinot to atbildīgos pārstāvjus, lai sekotu 

tehnisko noteikumu izpildei būvdarbu laikā. 

8.3.  Būvdarbu veikšanas dokumentācija un būves ekspluatācijas noteikumi  

Būvdarbu veikšanas dokumentācijas saturu nosaka Vispārīgie būvnoteikumi. 

Būvuzņēmējam, izvēloties konkrētus būvmateriālus, jāprecizē gājēju ietvju ekspluatācijas noteikumi, 

nepieciešamības gadījumā nosakot citu intervālu starp atkārtotajām krāsošanām, ietves seguma nodiluma 
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kārtas atjaunošanu, kā arī betona virsmu aizsardzības pasākumu atkārtotu veikšanu, elementu vai konstrukciju 

nomaiņu utt. Tāpat jāprecizē visas nepieciešamās inspicēšanas procedūras, to periodiskums, kas 

nepieciešamas būves pareizai ekspluatācijai. 

Pēc objekta pabeigšanas ir jāsagatavo darbu veikšanas izpilddokumentācija. 

8.4. Atbalstsienu un gājēju ietvju asu nospraušana 

Nospraušanas darbu veikšanai un ģeodēziskās kontroles realizēšanai būvdarbu gaitā jāpieaicina 

sertificēts ģeodēzists (mērnieks).  

Projektā paredzēts, ka ģeodēziskā kontrole jāveic pēc sekojošiem izbūves soļiem katrā no abiem 

būves etapiem: 

 pirms ietvju seguma izbūves; 

 pēc būvdarbu pabeigšanas. 
Atbalstsienu nospraušanai izmantot nospraušanas punktu sarakstu ras. lapā BK-6-4 „ Atbalstsienas. 

Darbu daudzumi, nospraušana un stiegrojuma stieņu specifikācija”. 

8.5. Veidņi un turas 

8.5.1 Pamatprasības 

Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turam jāatbilst prasībām, kas dotas: 

 LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektēšana” nodaļā 6.3.2; 

 LVS ENV 13670-1:2001 “Betona konstrukciju izpildījums – 1. daļa. Vispārējie principi”. 

 EC 2; 

 LVS EN 12811-1:2004 “Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības un 

vispārīgais dizains”; 

 LVS EN 12811-2:2004 “Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija uz materiāliem”; 

 LVS EN 12811-3:2003 “Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 

 LVS EN 13377:2002 “Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošanai – Prasības, klasifikācija un 

novērtējums”.      

Sekojošās atsauces ir sastādītas ENV 1992-1-1 nodaļām 6.3.2.1 ÷ 6.3.2.4. Papildus skatīt „Tiltu 

specifikācijas 2005“.Tajās vietās, kur ir novirzes no iepriekš minētajām normām, šīm Specifikācijām dodama 

priekšroka.  

Būvuzņēmējam jāizprojektē visi nepieciešamie veidņi un turas, jāveic turu detalizēts aprēķins kā arī 

jāparedz visi ar tiem saistītie darbi. Atkarībā no izvēlēto turu shēmas jāveic laidumu konstrukcijas 

būvpacēluma aprēķins.  

Būvuzņēmējam ir jāiesniedz veidņu un turu uzstādīšanas/nojaukšanas darbu veikšanas projekts 

(Darbu programma) un atbilstošās specifikācijas Būvinženierim akceptēšanai ne vēlāk kā četras nedēļas pirms 

veidņošanas darbu uzsākšanas. 

8.5.2 Betona virsmas faktūra 

Lai nodrošinātu optimālu betona virsmas faktūru, dēļu virzienam uzstādāmajos veidņos ir jābūt sekojošam: 

 statu sānu virsmām vertikāli; 

 malējiem balstiem horizontāli. 

Piezīme: jebkādas izmaiņas saskaņojamas ar Projekta autoru. 

Uzstādītie veidņi nodrošinās nepieciešamo betona virsmas kvalitāti, ja izpilda sekojošas prasības: 

 veidņiem jābūt bez formu defektiem, nobīdēm, izspiedumiem un spraugām; 

 tiem jābūt precīziem arī attiecībā uz to projektētajām formām, izmēriem, līnijām un pacēlumiem; 

 veidņu ģeometrijai dotas šādas pielaides: ± 10 mm no konstrukcijas projekta izmēriem plānā un ±5 

mm no tās augstuma izmēra, pie kam novirzes plānā nedrīkst pārsniegt ± 10 mm. 

8.5.3 Iebetonējamās (ieliekamās) tehnoloģiskās enkurdetaļas 

Ja pēc Būvuzņēmēja ieskatiem, uzstādot veidņus vai turas, ir nepieciešamas papildus iebetonējamās 

tehnoloģiskās enkurdetaļas, tad to uzstādīšanā jāvadās pēc LVS ENV 13670-1 p. 5.7, saskaņojot to tipu ar 

Būvinženieri.  
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8.5.4 Veidņu materiāli 

Veidņiem un šuvēm starp veidņiem ir jābūt ūdens necaurlaidīgiem tik lielā mērā, lai izsargātos no 

betona smalko frakciju zudumiem. Veidņi jāizgatavo tā, lai veidotos vienmērīga un saskanīga betona virsmas 

faktūra, kā arī raksts. Aukstā gadalaikā jāparedz papildus siltumizolācija. Paredzēti ir sekojoši veidņu 

materiālu tipi: 

 pielietojami neēvelēti koka dēļi ar maksimālo platumu 100 mm; 

 noapaļotām virsmām pielietojamo dēļu platumam jābūt < 60 mm; 

 līmētas koksnes saplāksnis veidņos - izmantojams tikai neredzamajām virsmām. 

Veidņu dēļi ēvelējami tikai no vienas puses, lai tie iegūtu konstantu biezumu. Būvuzņēmējs ir 

atbildīgs par to, ka koka veidņu materiāli, kas pielietojami redzamajām betona virsmām, netiktu izmantoti 

atkārtoti. 

8.5.5 Veidņu būve  

Lūkas 
Dziļām un šaurām konstrukcijām (statiem, balstu sieniņām, spārniņiem) veidņos jāierīko ērti 

atveramas un aizveramas lūkas: 

 lai varētu kvalitatīvi iestrādāt betonu, jo krišana no liela augstuma var sekmēt tā sastāvdaļu 

noslāņošanos; 

 lai varētu vizuāli kontrolēt betona masas plūsmu iestrādāšanas laikā; 

 lai varētu kvalitatīvi novibrēt iestrādājamo betona masu. 

Daļu no lūkām veidņos jāizvieto to apakšējā daļā, kas ļauj pilnīgāk iztīrīt, kā arī izskalot veidņus tieši 

pirms betona masas iestrādāšanas, kad jau ir uzstādīts stiegrojums, bet pārējo daļu tā, lai ērti varētu novibrēt 

visu betonējamo konstrukcijas daļu. 

Lūkas, kas domātas tikai apskatei vai drenāžai jāizveido tā, lai būtu ērti un ātri aizveramas pirms 

iestrādājamais betons ir tās sasniedzis.   

Stūru nošļaupumi 
Stūru noapaļojumus ar rasējumos uzrādīto rādiusu redzamajām virsmām vai nošļaupumus 20 x 20 mm 

neredzamajām virsmām panāk, visu veidņu stūros ievietojot attiecīga izmēra un formas līstes, ja vien 

attiecīgajos rasējumos netiek pieprasīts cits risinājums. 

Stiprinājumi 
Visi veidņu uzstādīšanā pielietojamie veidņu, stiegrojuma un iebetonējamo detaļu stiprinājumu tipi 

jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Veidņu ziede 
Veidņi jāpārklāj ar veidņu ziedi tieši pirms stiegrojuma uzstādīšanas. Jālieto veidņu ziežu pārklājumi 

tikai ar tādiem sastāviem, kas atbilst attiecīgajam darbam, nesaistās ar tēraudu, nelabvēlīgi (saķeres dēļ) 

neiedarbojas uz betona virsmu, nekrāso betonu un nepieļauj veidņu virsmu saslapināšanos ar ūdeni.  

Pārklājumi jāpielieto tikai saskaņā ar ražotāja pievienotajām instrukcijām. Izmantojami tikai plastiskie 

pārklājumi. Atkārtota veidņu ziežu pielietošana atļauta tikai saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 

Nav pieļaujama veidņu ziežu nokļūšana uz iepriekš iestrādāta betona vai stiegrojuma. Veidņu ziedes 

pārpalikumi uz veidņu virsmām, stiegrojuma vai darba šuvēm pirms nākamās betona daļas iestrādāšanas 

rūpīgi notīrāmi. 

Veidņu konstrukciju aizsardzība un sagatavošana 
Stiegrojuma uzstādīšanas, blakus konstrukciju izgatavošanas u.tml. darbu veikšanas laikā jāpievērš 

īpaša uzmanība tam, lai izvairītos no jebkādiem veidņu bojājumiem. 

Veidņi tieši pirms betona iepildīšanas ir rūpīgi jāattīra no koka skaidiņām, būvgružiem vai citiem 

svešķermeņiem, izskalojot tos ar augstspiediena ūdens strūklu. Liekais ūdens pēc tam jāizvada ārā un veidņi 

rūpīgi jānoslauka. Veidņu lūkām jābūt aizvērtām. 

Līdz betona iestrādāšanai veidņiem jābūt pārsegtiem ar mitrumizturīga materiāla pārklāju (brezentu, 

polietilēna plēvi u.tml.). 
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Kvalitātes kontrole 
Būvuzņēmējam jāveic sekojošas minimālās kvalitātes kontroles procedūras, saglabājot attiecīgos 

kvalitātes kontroles protokolus: 

 veidņu un turu uzstādīšanas/nojaukšanas darbu veikšanas projekta izskatīšana, pārbaude un 

saskaņošana ar Būvinženieri; 

 pielietojamo materiālu vizuālā pārbaude uzreiz pēc to piegādes, kā arī pirms katras atkārtotās 

izmantošanas; 

 virsmu kvalitātes, veidņu ziedes pielietojuma u.c. regulāra vizuālā pārbaude būvdarbu laikā; 

 veidņu dēļu salaidumiem ir jābūt bez spraugām; 

 uzstādīto veidņu detalizēti ģeometriskās kontroles (izvietojums, līnijas, līmeņi, izmēri un 

būvpacēlums) mērījumi; 

 uzstādīto un iztīrīto veidņu vizuāla pārbaude tieši pirms betona iestrādāšanas (Būvuzņēmējam ir 

jāinformē Būvinženieris tiklīdz veikta šī beidzamā pārbaude iesniedzot segto darbu aktu; 

 faktiskā laika, kas ir pagājis no betona iestrādāšanas brīža līdz veidņu un turu noņemšanai, kontrole; 

 betona virsmu vizuāla pārbaude pēc atveidņošanas, visu konstatēto defektu protokolēšana un tūlītēja 

to novēršana, ja vien laika apstākļu dēļ šis darbs nav jāatliek; 

 konstrukciju līmeņu un izlieču pārbaude pirms un pēc atbalstu noņemšanas (ja to pieprasa 

Būvinženieris turpmākajai noviržu novērošanai). 

Betonu drīkst iestrādāt tikai pēc tam, kad Būvinženieris pats vai tā nozīmēts pārstāvis - būvuzraugs ir 

veicis veidņu vizuālo pārbaudi un devis atļauju betonēšanai. Savukārt, atbalsta konstrukcijas nedrīkst noņemt, 

kamēr Būvinženieris nav saņēmis Būvuzņēmēja dokumentāciju, kas apstiprinātu to, ka neizraisīsies 

nepieļaujamas pārslodzes vai pārmērīgas novirzes no Projektā paredzētajām. 

Būvinženieris var pieprasīt no Būvuzņēmēja, lai tas iesniedz turu un veidņu aprēķinus un, ja tas 

nepieciešams, veic arī to pārbaudi ar slodzi. 

Veidņu un turu noņemšana 
Veidņu un turu (atbalstu) noņemšana jāveic, vadoties pēc normās ENV 1992-1-1 norādītā 

atveidņošanas laika, kā arī citām speciālām prasībām (skatīt arī LVS ENV 13670-1 p. 5.8.). Jānojauc visi 

veidņi, ja nav citas norādes. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

 Jāpārbauda veidņa projektu un tā atbilstību konstrukcijai. 

 Vizuāli jānovērtē veidņa materiālus, gan pēc to iegādes, gan pēc katras veidņu pielietošanas. 

 Būves laikā jānovērtē veidņu ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt. 

 Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus tā ģeometrisko parametru mērījumus (izklājumu, malas, 

augstumus, izmērus). 

 Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes Būvuzņēmējs 

informē Būvinženieri par veidņu sagatavošanu. 

 Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu un turu 

demontāžai. 

 Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus. 

 Jāizdara visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas, ja Būvinženieris to 

uzskata par nepieciešamu tālākai būves novērošanai. 

Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvinženieris nav veicis veidņu pārbaudi. 

Veidņi dobumiem (caurumiem) 
Veidņi caurumiem izbūvējami tā, lai varētu ērti veikt komunikāciju montāžu un ekspluatāciju, 

nodrošinot nepieciešamās pielaides.  

Uzmērīšana un apmaksa 
Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc rasējumiem aprēķinātajiem 

darbu apjomiem, kas izsakāmi šādās mērvienībās: 

Darba daudzumu uzmēra kā kopējo veidņu platību. Mērvienība: m2. 

Veidņu izcenojuma vienības cenā pilnībā jāietver to projektēšanas, visu nepieciešamo materiālu 

iegādes, transportēšanas, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, visu nepieciešamo darbu (ieskaitot arī 

iespējamos neparedzētos darbus) veikšanas izmaksas, iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas.  
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Būvuzņēmēja izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvinženierim. 

8.6.  Stiegrojums 

8.6.1. Pamatprasības 

Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar 

prasībām, kas dotas sekojošos normatīvajos dokumentos: 

 LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektēšana”, nodaļa 6.3.3.; 

 LVS ENV 1992-2:2001 “Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Betona tilti”; 

 LVS EN 10080:2005 “Metināmais periodiskā profila stiegrojuma tērauds 3. daļa. Piegādes noteikumi 

B klasei. Tērauds B500B. Stieņu, stiepļu ruļļu un metināto sietu piegādes noteikumi”; 

 LVS 191:1999 Stiegru tērauda velmējumi betona stiegrošanai (attiecas tikai uz apaļtēraudu montāžas 

cilpām, tērauda klase Sg250);  

 LVS ENV 13670-1:2001 “Betona konstrukciju izgatavošana 1. daļa. Vispārējie noteikumi”; 

 LVS ENV 1992-1-5:2000 “Eirokodekss 2: Betona konstrukciju projektēšana – 1 – 5.daļa: Vispārīgie 

noteikumi – Stiegrota betona konstrukcijas”;  

 LVS EN ISO 15630-1:2005 L “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – Testēšanas 

metodes – 1.daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples”; 

 LVS EN ISO 15630-2:2005 L “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – Testēšanas 

metodes – 2.daļa: Metinātie sieti un karkasi”. 

Sekojošās atsauces ir sastādītas LVS EN 1992-1-1:2005 nodaļām 6.3.3.2 ÷ 6.3.3.5. 

Papildus informācija par prasībām stiegrojumam skatāma rokasgrāmatā “Tiltu specifikācijas 2005”. Ja 

ir novirzes no iepriekš minētajām normām, šīm Specifikācijām ir dodama priekšroka. 

Stiegrojumam, iebetonējamām detaļām, kā arī izvietojumam jābūt kā parādīts rasējumos. Stiegrojuma 

plāni un stiegrojuma liekšanas shēmas Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvinženierim informācijai un akceptēšanai 

vēl pirms stiegrojuma izgatavošanas. 

8.6.2. Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža 

Stiegrojuma transportēšana, uzglabāšana un montāža veicama saskaņā ar iepriekš tekstā norādīto 

normatīvo dokumentu prasībām. 

8.6.3. Metināšana 

Stiegrojuma tērauds jāpiegādā saskaņā ar stiegrojumu rasējumiem, kuri detalizēti nosaka metināšanas 

pakāpi un pašu procedūru. Ja metināšana paredzēta vietās, kas nav norādītas Specifikācijās un rasējumos, 

Būvuzņēmējam pašam jānosaka metināšanas procedūra, metinātāja kvalifikācija, izpildāmās pārbaudes un 

pielietojamie materiāli. Iepriekšējām paraugu metinājumu kvalitātes kontroles pārbaudēm jābūt veiktām 

saskaņā ar Latvijas vai Eiropas standartu prasībām attiecībā uz metinājumu šuvēm.  

8.6.4. Kvalitātes kontrole  

Stiegras, kuru šķērsgriezums ir mazāks par normālo vai ja tajās redzamas perpendikulāras plaisas 

liekumu vietās un citi bojājumi, ir izbrāķējamas. 

Katrai piegādātajai stiegru kravai jābūt nokomplektētai ar attiecīgiem ražotāja materiāla atbilstības un 

pārbaužu sertifikātiem saskaņā ar LVS EN 10080:2005 8. nodaļas “Testēšana” un 9. nodaļas “Tērauda 

izstrādājumu identifikācija” prasībām. Būvuzņēmējam regulāri jāveic arī materiālu vizuālā pārbaude – 

pasūtījuma, sertifikāta, kā arī stiegru marķējuma atbilstība pasūtītajam. 

8.6.5. Stiegru savstarpēja savienošana ar pārlaidumiem 

Stiegru pārlaidumu garumi un to izvietojums jāizvēlas atbilstoši augstāk tekstā minēto normatīvo 

dokumentu prasībām. Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izvietot pārlaidumus ne vairāk kā trešdaļai no visa 

stiegrojuma. Attiecīgie norādītie pārlaidumu garumi jāpalielina par 50 %, ja šie ierobežojumi netiek izpildīti 

vai Projektā norādīts citādi. Pārlaidumu garums ir atkarīgs arī no stiegrojuma un betona savstarpējās saistes 

nosacījumiem, skat. tabulu. 
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Pārlaidumu garumi 

Šādi stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto tad, ja rasējumos nav norādīts citādi: 

 

Stiegru diametri                 

Ø mm 

 

Enkurojumu garumi labas saistes 

gadījumā, mm 

Enkurojumu garumi sliktas saistes 

gadījumā, mm 

 

A 

xl,4 

C 

x2,0 

D 

 

B 

xl,4 

C 

x2,0 

D 

8 250 350 500 350 475 700 

10 300 425 600 425 600 850 

12 375 500 750 525 725 1050 

16 475 675 950 675 950 1350 

A - labas saistes nosacījumi: 

 visi vertikālie stieņi: 

 horizontālie stieņi zemāk par 300 mm no sieniņas augšas; 

 horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums. 

B - sliktas saistes nosacījumi: 

 horizontālie stieņi augstāk par 300 mm no sieniņas augšas;  

 horizontālie stieņi augstāk par h/2 plātnes apakšas. 

C:  

1) vairāk nekā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai  

2) brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm. 

 

D: Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 

8.6.6. Darbu izpildīšana 

Stiegrojums precīzi jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk tā noturība 

savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas darbu laikā. Sietos un 

karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, izkārtojot tās pamīšus, katrā otrā 

stiegru šķērsošanās punktā, ja vien Būvinženieris neizvirza citas prasības. Sienamās stieples gali jāatloka uz 

konstrukcijas iekšpusi. Atstarpēm starp distanceriem jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos 

norādīto aizsargkārtu pieļaujamās  5 mm pielaides. Distanceriem jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama 

distanceru novirzīšanās un sabrukšana. Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no visām veidņu pusēm.  

Stiegrojuma kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar tērauda fiksatoriem. 

Nekādā gadījumā nav pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona aizsargkārtā. 

Stiegrojumu pirms betonēšanas nedrīkst atstāt atklātu uz ilgu laiku – ja netiek ar to strādāts, tas 

pārklājams ar brezentu vai tml. Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvuzņēmējam jānodrošina 

minimālais betona aizsargkārtas biezums – 40 mm.  

8.6.7. Uzmērīšana un apmaksa 

Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc rasējumiem aprēķinātajiem 

darbu apjomiem, kas izsakāmi šādās mērvienībās: 

Stiegrojums B500B         t  

Attiecīgā darba veida izcenojuma vienības cenā pilnībā jāietver visu nepieciešamo materiālu 

iepirkšanas, to piegādes, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, kā arī visu nepieciešamo darbu (ieskaitot 

arī detalizēto zīmējumu izstrādi, aizsardzību pret koroziju) izmaksas, iekārtu un instrumentu ekspluatācijas 

izmaksas. Būvuzņēmēja izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvinženierim.   
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8.7.  Margas, barjeras un tērauda konstrukcijas 

8.7.1. Ievads  

Projektā paredzētas sekojošas tērauda konstrukcijas: 

 gājēju barjeras(margas) atbalstsienās  (kopā ar enkurdetaļām betonā); 

 drošības barjeras uz ceļa klātnes pieejās; 

Apgaismes stabu konstrukciju skatīt atsevišķā Projekta daļā. Drošības barjerām uz satiksmes būves un 

pieejās uz ceļa klātnes jāatbilst transporta noturēšanas spējai saskaņā ar standarta LVS EN 1317-2:2001 

prasībām, respektīvi, H2 noturēšanas līmenim ar iedarbības platumu ne lielāku par W2, kas tiek apliecināta ar 

atbilstības deklarāciju, pamatojoties uz ražotāja veiktajām pārbaudēm.  

Barjeras un margas paredzēts izgatavot no konstrukciju tērauda atbilstoši piegādātāja TN pēc LVS EN 

10025-2:2005, bet pārējās konstrukcijas un enkurdetaļas – no S 355 J2G3.  

Ceļa barjeras jāuzstāda atbilstoši LVS 94:2006 prasībām. 

8.7.2. Pamatprasības 

Ja zemāk tekstā šajās Specifikācijās nav noteikts citādi, tērauda konstrukcijām jāatbilst sekojošu 

normatīvu prasībām: 

 LVS EN 1993-1-1:2005 “Tērauda konstrukciju projektēšana. 7. nodaļa. Izgatavošana un 

montāža”; 

 LVS EN 20898-2:2001 “Skrūvētie savienojumi”; 

 LVS EN 10025-2:2005 "Karsti velmēti neleģēta tērauda izstrādājumi. Piegādes tehniskie 

noteikumi"; 

 LVS EN 10029:2005 L “Karsti velmētas tērauda loksnes 3 mm biezumā un biezākas. Izmēru 

pielaides, forma un masa” 

 LVS EN 10204:2006 L “Metālu izstrādājumi - Inspicēšanas dokumentu tipi.”; 

 LVS ENV 1090-6:2001 “Tērauda konstrukciju izstrāde – 6.daļa: Īpašās prasības nerūsošā 

tērauda konstrukcijām”; 

8.7.3. Konstrukciju izgatavošanas vispārīgie noteikumi 

Vietās, kur materiāli tiek griezti, štancēti, remontēti ar virsmas metināšanas metodi, kur tajos tiek 

veidoti montāžas vai pagaidu metinājumi, to asās malas, šķautnes un šuves pēc šo darbu veikšanas ir rūpīgi 

jānoslīpē. Visas tērauda konstrukciju asās  šķautnes arī jānoslīpē ar malu apstrādes rādiusu 2 mm. Margu un 

drošības barjeru elementi jāizgatavo,  jāgalvanizē un jākrāso speciālās darbnīcās noteikta garuma sekcijās, 

kuras paredzējis Būvuzņēmējs un apstiprinājis Būvinženieris. Dokumentācija par sasniegto cinkojuma un 

krāsojuma biezumu jāiesniedz Būvinženierim. 

8.7.4. Materiālu sagatavošana 

Materiālu iepriekšējā sagatavošana jāveic saskaņā ar standarta ENV 1993-1-1 apakšpunkta 6.5.8.3 

prasībām attiecībā uz saskares virsmu gludumu skrūvētiem savienojumiem. Skrūvēto savienojumu saskares 

virsmu sagatavošanai tiek izvirzītas prasības saskaņā ar LVS EN 1993-1-1:2005 atbilstoši A klasei.  

8.7.5. Iebetonējamās un ķīmiski enkurojamās enkurdetaļas  

Iebetonējamo (ieliekamo) vai ķīmiski enkurojamo enkurdetaļu konstrukcija apgaismes stabiem, dota 

satiksmes būves atbilstošajos rasējumos. Drošības barjeru enkurdetaļas izgatavojamas atbilstoši Būvuzņēmēja 

izvēlētajai un Būvinženiera akceptētajai barjeru konstrukcijai. Materiāliem uzstādītās prasības dotas satiksmes 

būves rasējumā "Vispārīgie noteikumi". Detaļas pēc to izgatavošanas uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma 

izgatavošanas un iebūves noteikumiem. Tās detaļas, kas pakļautas ārējās atmosfēras kaitīgajai ietekmei 

(enkurstieņi ar vītnēm u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkošanas metodi. Vītņu gali jānosedz ar cinkotiem 

kupolveida uzgriežņiem. Enkurdetaļu tipa izmaiņas saskaņojamas ar Būvinženieri. Enkurdetaļu virsmām, kas 

saskaras ar betonu, ir jābūt bez cinka pārklājuma. Projektā paredzēto iebetonējamo enkurdetaļu aizstāšana ar 

ķīmiskajiem enkuriem pieļaujama tikai ar Būvinženiera piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir 

jānodrošina šo ķīmisko enkuru ražotāja tehniskajām prasībām atbilstošs darbu izpildījums un kvalitātes 

kontrole. 
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8.7.6. Skrūvju savienojumi 

Sastiprināmo elementu urbumi skrūvju ievietošanai ir doti ar rezervi, lai pie to uzstādīšanas 

nodrošinātu koriģēšanas iespējas. Urbjot caurumus, virsmērs uz visām pusēm nedrīkst pārsniegt 1 mm. 

Skrūvju stiprības klase dota satiksmes būves rasējumos, bet, ja tā nav, tad pielietojamas skrūves ar stiprības 

klasi 8.8. 

Brīvā vītne nedrīkst pārsniegt četras pilnas vītnes un nedrīkst būt mazāka par divām pilnām vītnēm.  

Zem skrūvju galvām un uzgriežņiem visās skrūvju savienojumu vietās jāievieto atbilstoša materiāla 

paplāksnes. 

Skrūves nospriegojamas tā lai veidotu ciešu blīvu savienojumu, ja vien projektā nav citas prasības. 

Skrūvju pievilkšanas spēku nosaka ražotāja TN un tas saskaņojams ar Būvinženieri. 

8.7.7. Metinātie savienojumi 

Metināšana jāveic saskaņā ar normatīvajām prasībām, kas dotas: 

 LVS EN 288 “Specifikācija un metināšanas procesu atestācija metāliskiem materiāliem”; 

 LVS EN 729 “Kvalitātes prasības metināšanā”; 

 LVS EN 1011-1:1998 “Metināšana. Rekomendācijas metālisko materiālu metināšanai 1. daļa. 

Vispārējie norādījumi loka metināšanai”; 

 LVS EN 25817:2000 “Loka metinātie savienojumi tēraudam. Norādījumi par defektu 

kvalitātes līmeņiem”; 

 LVS EN 970:1997 “Metināto kausēto šuvju nesagraujošā pārbaude. Vizuālā pārbaude”. 

Metināšanas darbi jāveic pirms cinkošanas vai krāsošanas. Rasējumos norādīti metināto šuvju veidi 

un izmēri. Metinātajām šuvēm jābūt ar plakanu vai ieliektu formu. Priekšlikumi par metināto šuvju pārbaudēm 

Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai pirms metināšanas darbu uzsākšanas. 

8.7.8. Pielaides 

Barjeru un margu ģeometrijai pieļaujamas vienpusīgas novirzes  5 mm uz katriem 6 m no 

konstrukcijas garuma. 

 

8.7.9. Inspicēšana un pārbaudes 

Visi tērauda izstrādājumi jāpiegādā komplektācijā ar attiecīgajiem materiālu atbilstības sertifikātiem 

saskaņā ar standarta LVS EN 10204:2006 L punktu 3.1B un 2.1 prasībām. Skrūves arī jāpiegādā kopā ar 

atbilstības sertifikātiem saskaņā ar rasējumos definēto stiprības klasi, vadoties no standarta LVS EN 20898-

2:2005 L prasībām. 

8.7.10. Pretkorozijas aizsardzība 

Pretkorozijas aizsardzības sistēmai jāsastāv no: 

1) Virsmas sagatavošanas darbiem pēc ISO 8501-1:1988 (1994. gada redakcijā) prasībām – ar smilšu 

strūklu attīrot tērauda virsmu no eļļām, taukvielām, vaļējas rūsas un citiem netīrumiem līdz tīrības pakāpei Sa 

2½; 

2) Barjeru un margu tērauda elementi jāgalvanizē ar cinku, pielietojot karsto cinkošanas metodi, 

saskaņā ar LVS EN ISO 1461:2005 L, klase B. Cinka pārklājuma minimālajam biezumam jābūt atbilstoši 

ražotāja TN, bet ne mazāk kā 70 m. Bultskrūves, enkurskrūves, paplāksnes un uzgriežņus paredzēts aizsargāt 

pret koroziju, izmantojot termodifūzijas metodi saskaņā ar LVS EN 13811:2003 (rekomendējams) vai karsto 

galvanizēšanas metodi.  

Margu, barjeru un pārējo metāla konstrukciju pretkorozijas aizsardzības sistēmai jāatbilst korozijas 

kategorijai C5 (minimālais kalpošanas laiks 15 gadi) saskaņā ar LVS EN ISO 12944 prasībām (pakļautas sāls 

iedarbībai). Pulverkrāsojuma biezums 70-90 m. 

Visiem datiem par pretkorozijas aizsardzības pasākumu veikšanu jābūt uzrādītiem attiecīgo 

konstrukciju vai detaļu piegādes specifikācijās (atbilstības sertifikātos, materiālu pasēs u.tml.).  

8.7.11. Uzmērīšana un apmaksa 

Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc rasējumiem aprēķinātajiem 

darbu apjomiem, kas izsakāmi sekojošās mērvienībās: 

Ieliekamās detaļas (margām, barjerām, apgaismes stabiem)   kg 

H2 noturēšanas līmeņa pārvada drošības barjeras (W2)   m 
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Ietvju margas S 355   m 

Nerūsējoša tērauda sloksne, dībeļnaglas   kg 

Darba izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iepirkšanas, to piegādes, 

uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, kā arī visu nepieciešamo darbu (piemēram, konstrukciju 

pielāgošanu, kā arī ieskaitot detalizēto rasējumu izstādi un citas izmaksas, iekārtu un instrumentu 

ekspluatācijas izmaksas. Izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvinženierim. 

Darbi izpildāmi rasējumos norādītajos apjomos un nekāda papildus samaksa par sarakstā iekļauto 

pozīciju atsevišķām daļām netiks paredzēta.  

 

8.8. Betonēšanas darbi 

8.8.1. Ievads 

Šajā nodaļā ietvertas prasības betonam, betona konstrukciju izgatavošanai un attiecīgajām atbilstības 

pārbaudēm. Papildus skatīt prasības, kas dotas rokasgrāmatā „Tiltu specifikācijas 2005”. 

8.8.2. Pamatprasības 

Ja zemāk tekstā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu normatīvu prasībām: 

 LVS EN 1992-1-1:2005 “Betona konstrukciju projektēšana”; 

 LVS ENV 1992-2:2001 "Betona konstrukciju projektēšana. 2. daļa. Betona tilti"; 

 LVS EN 206-1:2001 “Betons. 1. daļa. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un 

atbilstība”; 

 LVS ENV 13670-1:2001 “Betona konstrukciju izgatavošana 1. daļa Vispārīgie noteikumi”; 

 LVS 156:2000 “Betons. Cementa java. Drošības kritēriji”. 

8.8.3. Prasības betona sastāvdaļu materiāliem 

Betona izgatavošanai izmantojamie izejmateriāli ir jāglabā un jātransportē tādā veidā, lai nemainītos 

to fizikālās īpašības un tie netiktu pakļauti piesārņojuma, savstarpējas sajaukšanās un apkārtējās vides 

nelabvēlīgajai iedarbībai. Betona sastāvdaļu materiālus nedrīkst piegādāt betona rūpnīcā, kamēr tie nav 

pārbaudīti un nav apstiprināta to atbilstība attiecīgajām prasībām. 

Sākotnējā pārbaude 
Būvuzņēmējam ir jāpārbauda un attiecīgi jādokumentē betona sastāvdaļu visu materiālu atbilstība 

noteiktajām prasībām un attiecīgā dokumentācija jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai pirms betona 

ražošanas uzsākšanas. 

Cements 
Cementam jāatbilst portlandcementa 1.tipam saskaņā ar LVS EN 197-1:2000 1.tabulu vai jābūt tam 

līdzvērtīgam. 

Papildus LVS EN 197-1:2000 prasībām cementam ir jāatbilst sekojošām izmaiņām un 

papildinājumiem: 

                         Prasības cementam     107.tabula   

Portlandcements, visi tipi 

Īpašības Prasības Pārbaudes metode 

Hidratācijas siltums Atzītais ± 20kJ/kg DIN 1164/8 

Trikalcija alumināta C3A saturs Maksimālais 5 % EN 196-2 

Tetrakalcija aluminoferrīta C4AF 

saturs 

 --װ  -- % 6-10

Pildvielas                                                                                                                                                                                                                                                        
Prasībām, kas izvirzāmas betona pildvielām, ir jāatbilst LVS prEN 12620:2002. Sārmu reakcijas 

spējai jāatbilst 0,1 % 14 dienās un 0,04 % 52 dienās. Smalkajām pildvielām pārbaudes metode ir 
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ASTM C 227, bet rupjās pildvielas jāpārbauda saskaņā ar vienu no sekojošām pārbaudes metodēm: 

CSA23.2-14 (52 nedēļu garumā) vai ASTM C 1260 (14 dienu garumā).  

Betona ražošanā drīkst izmantot tikai 2.veida piedevas: smalkus dispersus pelnus atbilstoši LVS 

EN 450:2001 un mikrosilīciju atbilstoši LVS EN 13263-1:2005.  

Hlorīdu saturs 
Hlora jonu (Cl–) jeb hlorīdu saturam betonā jāatbilst LVS EN 206-1:2001 punktā 5.2.7. un 10. tabulā 

dotajām vērtībām. 

Sārmu saturs 
Sārmu ekvivalenta saturs nedrīkst pārsniegt 3 kg/m3. Tas jāaprēķina, izejot no faktiskā sārmu satura 

materiālā, izņemot smalkos pelnus un mikrosilīciju. 

Prasības ārējās iedarbības klasēm 
Prasības apkārtējās vides iedarbības klasēm un korozivitātes kategorijai ir dotas katras attiecīgās 

satiksmes būves rasējumā "Vispārīgie noteikumi". Betonam jāpievieno tikai salizturīgas pildvielas saskaņā ar 

LVS EN 12620:2003 rekomendācijām. 

8.8.4. Prasības svaigam betonam 

Iestrādājamība 
Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206-1:2001 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. 

Pārbaužu rezultāti attiecīgi jādokumentē. 

Gaisa saturs 
Nepieciešamajam gaisa saturam svaigā betonā jāatbilst LVS EN 206-1:2001 punkta 5.4.3 prasībām. 

Gaisa saturu nosaka betonēšanas vietā ar spiediena metodi, tas nedrīkst pārsniegt 6 % no svaigā betona 

tilpuma vai būt mazāks par 4%. 

8.8.5. Kvalitātes kontrole un atbilstības kritēriji 

Attiecīgās betona kvalitātes kontroles pārbaudes jāveic katram izgatavojamajam betona maisījuma 

sastāvam. 

Attiecīgo paraugu ņemšanas un to pārbaužu plānam, kā arī atbilstības kritērijiem  jāatbilst 

LVS EN 206-1:2001 punktos 8.2 un 8.3 norādītajām procedūrām un prasībām. 

8.8.6. Ražošanas kontrole 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas kontrolei  jāsatur 

visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206-1:2001 9. nodaļā. 

8.8.7. Betonēšana 

Ievads 
Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS ENV 13670-1:2001 “Betona konstrukciju izgatavošana. 1. 

daļa  Vispārējie noteikumi” un papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās. 

Svaiga betona piegāde, pieņemšana un transportēšana uz būvlaukumu 
Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS ENV 13670-1:2001 

pielikuma “E” punkta E.8.2 prasībām. Inspicēšana jāveic saskaņā ar tabulā G3 dotajām procedūrām. 

Pirmsbetonēšanas pasākumi 
Būvuzņēmējam ir jāveic visi tie pirmsbetonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS ENV 13670 – 

1:2001 pielikuma “E” punktā E.8.3. 

Paraugu veidošana 
Ja pastāv kvalitatīva betona piegādātāja ražošanas kontrole, tad, saskaņojot ar Būvinženieri, Būvuzņēmējs var 

pilnīgi vai daļēji atcelt betona paraugu pārbaudes būvlaukumā. Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir 

dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai tiek izpildītas, sagatavojot to konkrētajos ražošanas 

apstākļos. Minimāli ir jāveic sekojošas betona pārbaudes: 
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 ūdens / cementa attiecības noteikšana; 

 hlorīdu satura noteikšana; 

 sārmu satura noteikšana; 

 betona konsistences noteikšana; 

 gaisa satura noteikšana betonā; 

 betona blīvuma noteikšana; 

 betona temperatūras mērīšana; 

 betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206-1:2001 pielikuma B prasībām. 

Ja nepieciešams, pēc transportēšanas un pārsūknēšanas sekojoši betona parametri un pārbaudes jānosaka arī 

betonēšanas vietā: 

 konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

 gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

 blīvums; 

 temperatūra; 

 cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas; 

 stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206-1:2001 pielikumu B. 

Betona iestrādāšanas programma 
Pirms katras betonēšanas reizes Būvuzņēmējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim akceptēšanai 

betona iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj: 

 Būvuzņēmēja organizācijas un brigādes struktūrplāns, kas parādītu, kurš konkrēti ir atbildīgs par katru 

atsevišķu darba operāciju; 

 pielietojamo materiālu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu izmantoti tikai 

piemēroti materiāli); 

 iekārtu / rezerves iekārtu saraksts (Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas piemērotas 

iekārtas (tūlītējai lietošanai un rezervē esošas) dozēšanai, materiālu sajaukšanai, transportēšanai un 

betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, saskaņojot ar Būvinženieri, varētu veikt iestrādāšanu kā 

nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm); 

 veicamais piesardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 

 informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms betona 

iestrādāšanas uzsākšanas. 

Betona iestrādāšana un blīvēšana 
Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS ENV 13670-1:2001 pielikuma E.8.4 prasībām un 

zemāk tekstā sekojošajiem papildinājumiem. 

Svaigs betons jebkurā konstrukcijā jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas uz 

augstāko. Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno tā, lai nodrošinātu: 

 minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 

 pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 

 nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem. 

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvuzņēmējam stingri jāievēro katra slāņa paredzētais biezums un 

attiecīgie to betonēšanas laika intervāli. 

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona pietiekamu 

noblīvēšanos, katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt > 300 – 400 mm. Betona slāņa biezums nekādā 

gadījumā nedrīkst būt > 80 % no izvēlētā dziļumvibratora tipa vibrēšanas galvas garuma. Nākošā slāņa 

ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekš ieklātā slāņa noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj 

nākošais slānis. 

Liela horizontāla izmēra konstrukcijās betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz priekšu tā, lai 

nodrošinātu nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām. 

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs stiegrojuma un 

citiem iebetonējamajiem elementiem. 
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Betons nedrīkst brīvi krist vairāk kā 1 m, ja vien Būvuzņēmējs ar attiecīgiem izmēģinājumiem nevar pierādīt 

pretējo un atspēkot šo tēzi. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties pret stiegrojumu u.tml. Tas var 

veicināt betona noslāņošanos. 

Betona cietēšana un aizsardzība 
Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto izturīgi 

plastmasas, polietilēna u.tml. pārsegi. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un virsmas apstrādes 

pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas (lai nodrošinātu pietiekamu hidratāciju 

un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskās sarukšanas rezultātā). 

Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 

Iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējā temperatūra + 5 °C un zemāka), betons 

jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms tiek iegūta 

pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie drošības pasākumi, kas 

tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir – 5 °C vai zemāka, Būvuzņēmējs nedrīkst 

pieļaut betona iestrādāšanu. 

Aukstā laikā pielietojamā piesardzības pasākumu kompleksā var ietver, bet neaprobežoties ar: 

 uzsildītas betona masas lietošanu; 

 iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras; 

 betona aukstumizolēšanu; 

 betona uzsildīšanu. 

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt + 65 °C, ja vien Būvuzņēmējs nevar 

pierādīt un saskaņot ar Būvinženieri to, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs iebetonējamās 

konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 

Prasības betona temperatūrai 
1. Maksimālā temperatūru starpība visā iestrādāšanas sekcijā. 

Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, ko 

nav traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15 °C, ja vien nav speciāli pierādīts pretējais, 

pamatojoties uz Būvuzņēmēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru starpība parasti atbilst 

temperatūru starpībai starp konstrukcijas centru un virsmu, nepārsniedzot 20 °C. 

2. Maksimālā temperatūru starpība starp konstrukcijas daļām vienā un tajā pašā laikā. 

Starpība starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst 

pārsniegt 20 °C. 

3. Maksimālā temperatūru starpība starp tikko un iepriekš iebetonētām sekcijām. 

Lai betonējot ievērotu augstāk minētās prasības par minimālajām temperatūru starpībām betona masā, 

Būvuzņēmējam ir jāparedz cietēšanas periodā īstenot sekojošus sagatavošanas darbus atsevišķi, vai tos 

kombinējot: 

 iestrādāšanas secības plānošanu, lai minimāli samazinātu temperatūras atšķirības; 

 betonēšanu ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām; 

 iestrādātā betona izolēšanu, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju; 

 iepriekš iestrādātā betona sildīšanu un/vai izolēšanu (iepriekš iestrādātā betona sildīšanas laikā 

jānovērš nelabvēlīgas temperatūru starpības rašanās iespējamība betonā); 

 veidņu nenoņemšanu ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības sasniegšanas un 

atveidošanas prasībām; 

 dzesēšanu ar iebūvētām dzesēšanas elementu caurulītēm; 

 sildīšanu ar iebūvētām sildelementu caurulītēm; 

 virsmu aizsardzību pret vēja iedarbību. 

Vietas, kur tiek iebūvētas caurulītes (lai nodrošinātu temperatūru nosacījumus), tiklīdz tās vairs nav 

nepieciešamas, ir jāaizpilda ar javu saskaņā ar LVS EN 446:2001 un LVS EN 447:2001. Ja dzesēšanas 

caurulītes tiek lietotas aukstā gadalaikā, Būvuzņēmējam caurulītes ir jāiztukšo, lai novērstu sala izplešanās 

risku, kas var izraisīt plaisu rašanos un betona kvalitātes pasliktināšanos. Temperatūru starpību fizikālie 

lielumi ir attiecīgi jāprotokolē visā betona cietēšanas laikā kā arī jau sacietējušam betonam. 

Atveidņošana 
Atveidņošanu un konstrukciju noslogošanu var veikt tikai pēc tam, kad Būvuzņēmējs ir uzskatāmi 

nodemonstrējis Būvinženierim to, ka konstrukcija ir ieguvusi nepieciešamo stiprību. Demonstrēšana 
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jāpapildina ar attiecīgajiem temperatūru nolasījumiem konstrukcijā un betona paraugu pārbaužu rezultātiem 

uz spiedi. 

8.8.8. Ražošanas kontroles procedūras 

Betona ražotājam pastāvīgi jākontrolē betona sastāvdaļu materiālu, iekārtu, ražošanas procedūru un 

izgatavotā betona atbilstība LVS EN 206-1:2001 prasībām. Kontroles veids un periodiskums doti šī standarta 

22., 23. un 24. tabulā. 

8.8.9. Uzmērīšana un apmaksa 

Samaksa veicama tikai par faktiski izpildītajiem un uzmērītajiem vai pēc rasējumiem aprēķinātajiem 

darbu apjomiem, kas izsakāmi sekojošās mērvienībās: 

Betons C30/37 (brusa zem atvairbarjerām)                                         m3 

Betons C20/25 (apmales nostiprināšana, atbalstsienu pamatiem)            m3 

Betons C35/45 (atbalstsienu ķermeņiem)                                           m3 

Attiecīgā darba veida izcenojuma vienības cenā jāietver visu nepieciešamo materiālu iegādes, to 

transporta, uzglabāšanas un sagatavošanas izdevumi, kā arī visu nepieciešamo darbu (ieskaitot arī iespējamos 

neparedzētos un papildus darbus) veikšanas izmaksas, iekārtu un instrumentu ekspluatācijas izmaksas. 

Būvuzņēmēja izpildītie darbu apjomi jāapstiprina Būvinženierim. 

8.9.  Hidroizolēšanas darbi 

Hidroizolēšanas darbi jāveic, ievērojot rokas grāmatu „Tiltu hidroizolācija” un „Tiltu specifikācijas 

2005”.  

8.9.1. Betona virsmu notīrīšana ar smilšu strūklu 

Darba process 
Betona virsmas, virs kurām paredzēta otējamā hidroizolācija, ar smilšu strūklu jāattīra no putekļiem, 

brīvā cementa, būvgružiem un jebkuriem citiem netīrumiem. Tāpat notīrāmas visas betona virsmas, ar kurām 

paredzēts sasaistīt no jauna betonējamās konstrukcijas, piemēram, ja betonēšanu veic divās kārtās. Betona 

virsmas, kas pakļautas tiešai pretapledojuma vielu, piemēram, sāls, kā arī apkārtējās vides iedarbībai, pirms 

pārklāšanas ar impregnējošu pārklājumu, jānotīra ar smilšu strūklu līdzīgā veidā. 

Smilšu strūklas materiālam (smilts frakcija 0,2 - 0,7 mm) jābūt mazgātām, karsētam, lai tās nesaturētu 

hlorīdus, kaļķus, mālus un putekļus. Smilšu strūklu pieļaujams aizvietot ar augstspiediena ūdens strūklu. 

Betona virsma pirms hidroizolācijas ieklāšanas ir jāapseko Būvinženierim. Jāpārbauda virsmas 

kvalitāte, tās ģeometriskie izmēri un augstuma atzīmes.  

Betona virsmas nelīdzenumi nedrīkst pārsniegt 2-3 mm. Pretējā gadījumā tie jānoslīpē. Ja virsmas 

poras pārsniedz D=5 mm, tās aizšpaktelē ar remontjavu. 

Tieši pirms hidroizolācijas vai impregnējošo materiālu uzklāšanas smiltis un citi būvgruži ir jāaizvāc 

ar speciālu nosūcēju vai saspiesta gaisa strūklas palīdzību. Sagatavotai virsmai ir jābūt sausai un tīrai.  

Darba daudzumu uzmērīšana 
Samaksa ir veicama tikai par faktiski izpildītajiem virsmas apstrādes darbiem. 

Mērvienība: m2. 

8.9.2. Bitumena mastikas pārklājums   

Betona konstrukciju virsmas, kas apberamas ar grunti, jāpārklāj divās kārtās ar aukstu vai karstu 

bitumena mastiku (katras kārtas materiāla patēriņš 3,1 kg/m
2
). Virsmai ir jābūt attīrītai no cementa piena, 

izmantojot smilšu strūklu un no putekļiem, noskalojot ar ūdens strūklu, sausai.   

8.9.3. Betona virsmu tonēts aizsargpārklājums (impregnējošs) 

Darba process 
Process ietver impregnēšanas līdzekļu piegādi un uzklāšanu uz sacietējušām betona virsmām, kas 

pakļautas tiešai pretapledojuma sāls un apkārtējās vides iedarbībai. 

Betona virsmas attīrīšana jāveic saskaņā ar rokasgrāmatā „Tiltu specifikācijas 2005” dotajiem 

norādījumiem. 
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Materiāli un darba procesa izpilde 
Betona virsmu aizsardzībai izmanto virsmu impregnēšanas metodi, kas saskaņā ar prasībām un 

raksturojumu, kas dots EN 1504-2:2004 „Produkti un sistēmas betona konstrukciju aizsardzībai un remontam. 

Definīcijas, prasības, kvalitātes kontrole. 2. daļa Betona virsmas aizsardzības sistēmas”. 

Izvēlētā materiāla īpašībām ir jāatbilst EN 1504-2:2004 4.tabulā izvirzītajām prasībām, nosakot, ka 

ūdens tvaiku caurlaidībai ir jāatbilst I klases prasībām; trieciena stiprības prasībām ir jāatbilst III klasei; 

slīdamības prasībām ir jāatbilst III klasei. 

Materiāla identifikācijas testa prasības ir dotas EN 1504-2:2004 5.1 nodaļā 2. tabulā. 

Aizsargpārklājums veidojams no 100 % -īga silāna un siloksāna maisījuma, kas gaisa mitruma 

ietekmē kondensējas par nepilošiem silikonsveķiem un ķīmiski saistās ar betonu. Gadījumā, ja virsmas 

iepriekš remontētas, tāds ir jālieto tonēts aizsargpārklājums. 

Impregnējošam aizsargpārklājumam jānodrošina aizsardzība pret ūdens, sāļu, kā arī citu kaitīgu 

šķīdumu kapilāro iesūkšanos, vienlaikus atstājot betona virsmas atvērtas ūdens tvaiku difūzijai. 

Pārklājumam jābūt ar mazu molekulu izmēru un jānodrošina augsta iespiešanās spēja gan sausās, gan 

mitrās (bet ne ar mitrumu pārsātinātās) betona konstrukcijās. Aizsargpārklājumam jāatbilst virsmas apstrādes 

produktu prasībām, kas dotas normu BRO 94 nodaļā 43.72. Materiālam jābūt pārbaudītam un atzītam par 

lietošanai derīgu saskaņā ar metodi “Betona virsmas apstrādes materiālu novērtēšana”, ko izdevusi 

Stokholmas Konsultantu Materiālu pārbaužu laboratorija publikācijā 1994:2. 

Betona aizsargpārklājuma iestrādāšanas tehnoloģijai, sagatavotajai betona virsmai jāatbilst ražotāja 

tehniskajām prasībām, bet paša materiāla un ieklāšanas kvalitātes kontrolei jāatbilst prasībām, kas dotas BRO 

94. 

Būvuzņēmēja izvēlētais impregnējošais aizsargpārklājuma materiāls un tonis savlaicīgi jāsaskaņo ar 

Būvinženieri. 

Darba daudzumu uzmērīšana 
Daudzumu mēra kā projektā paredzētu tonētu betona virsmas impregnētu laukumu. Mērvienība: m2. 

8.10. Dažādi darbi 

8.10.1. Ievads 

Tā kā konstrukciju kvalitāti ļoti lielā mērā nosaka izvēlētie materiāli, Būvuzņēmējam, izvēloties 

atbilstošos būvmateriālus, jāvadās pēc Projektā dotajām prasībām, bet piedāvājot līdzvērtīgus (ekvivalentus) 

materiālus, jāievēro, lai piedāvātais (jaunais) risinājums pilnībā izpildītu Projektā noteiktās prasības, būtu 

pamatots ar specifikācijām, rasējumiem un aprēķiniem, kas uzrādītu tos kvalitatīvos rādītājus, kurus varētu 

iegūt, realizējot attiecīgo konstrukciju visā tās apjomā.  

8.10.2. Deformāciju šuves 

Darba process un materiāli 
Projektā paredzēts šuves starp ietvju profilu un krasta balsta daļām pārklāt ar nerūsējoša tērauda 

plāksnēm. 

Darba daudzumu uzmērīšana un apmaksa 
Deformāciju šuves. Mērvienība: m. 

8.10.3. Kompozītmateriāla ietves klāja paneļi un ietves klāja pretslīdes pārklājums 

Darba process un materiāli 
Paneļu izgatavošana saskaņā ar LVS EN 13706-1:2003 „Stiegroti plastmasu kompozīti - Pultrudētu 

profilu specificēšana -1. daļa Apzīmējumi” un LVS EN 13706-2:2003 „Stiegroti plastmasu kompozīti - 

Pultrudētu profilu specificēšana - 2.daļa: Testēšanas metodes un vispārīgās prasības”. 

Ietves paneļi veidojami kompozītmateriāla paneļiem „Plank”, kas izgatavoti ar pultrūzijas metodi, 

kuru šķērsgriezums: vienlaidu klājs ir izstrādājums ar darbības platumu 500 mm un □ 44,45 x 44,45 x 3,18 

mm, veidojot 27 paneļus ar izmēriem plānā 1996x3600 mm un divus paneļus ar izmēriem 1541x3600 mm. 

Paneļu krāsa - pelēkā tonī (RAL 7046). 
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Paneļos iestrādā tehnoloģiskos caurumus un uzstāda savilces. Uz speciāla stenda salīmē un savelk 

kopā cauruļveida elementus, veidojot paneļus ar norādītajiem izmēriem, kā parādīts rasējumā BK-05. Paneļu 

malās simetriski attiecībā pret paneļa vidu ievieto montāžas stiprinājuma elementus (pamatsolis 3x612 mm). 

Paneļa virsmu pārklāj ar stikla šķiedras audumu, kas piesūcināts ar poliestera sveķiem. 

Apstrādā montāžas caurumus. Asās šķautnes noapaļot R=2 mm. Ietves klāja profilu tukšie gali 

jāaizlīmē ar attiecīga šķērsgriezuma kompozītmateriāla plāksnēm. 

Uz paneļa ietves daļas virsmas uzklāj pretslīdes segumu 5-6 mm kā parādīts rasējumā, atstājot bez 

pārklājuma 50-60 mm no paneļa montējamā gala un 5 cm pie apmales katrā pusē. 

Paneļu montāžu, saglabājot spraugas starp paneļiem 3-4 mm. 

Savienojuma vietu nosedz ar stikla šķiedras audumu, kas piesūcināta ar poliestera sveķiem. Uz paneļa 

ietves daļas savienojuma vietā virsmas uzklāj pretslīdes pārklājumu 5-6 mm. 

Darba daudzumu uzmērīšana un apmaksa 
Kompozītmateriāla ietves klāja paneļi. Mērvienība: gab. 

Ietves klāja pretslīdes pārklājums. Mērvienība: m2. 

8.10.4. Tilta margas 

Darba process un materiāli 
Tilta margu stabiņi un aizpildījums izgatavojams saskaņā ar LVS EN 13706-1:2003 „Stiegroti 

plastmasu kompozīti - Pultrudētu profilu specificēšana -1. daļa Apzīmējumi” un LVS EN 13706-2:2003 

„Stiegroti plastmasu kompozīti - Pultrudētu profilu specificēšana - 2.daļa: Testēšanas metodes un vispārīgās 

prasības”. 

Tilta margas paredzēts izgatavot no kompozītmateriāla cauruļveida profiliem □ 101,5 x 101,5 x 3,85 

mm, bet aizpildījuma paneļi no □ 60 x 60 x 4,5 mm. Margu stabiņu elementi (no augšas slēgti). 

Margu stabiņu elementus montē uz cinkotu tērauda kvadrātveida cauruļu □ 90 x 90 x 5 mm 

pastabiem, kas ar atlokiem piestiprināti laiduma sijai. Atloku stiprināšanai izmanto skrūves M16 kl. 8.8. 

Margu pastabu cinkojuma minimālais biezums 70 mikroni. 

Margu aizpildījuma stiprināšanai izmanto skrūves kl. 5.6. Margu roktura stiprināšanai izmanto 

skrūves M16 kl. 8.8. Margu aizpildījuma un rokturu stiprinājuma skrūves paredzētas ar noapaļotu skrūves 

galviņu. Visas skrūves galvanizētas, pārklājuma biezums 40 mikroni. 

Projektā tilta margām paredzēts tumši sarkans tonis (RAL 4004), kas papildus saskaņojams ar pilsētas 

galveno arhitekti. 

Darba daudzumu uzmērīšana un apmaksa 
Tiltiņa margas. Mērvienība: m. 

8.10.5. Detalizētu rasējumu izstrādāšana 

Darba process 
Būvuzņēmējam jāizstrādā detalizētie rasējumi un specifikācijas gadījumā, jā būvniecības laikā 

atklājas neparedzētie darbi. Šīs prasības jāsaskaņo ar atbilstošajiem ekspluatācijas dienestiem un Būvinženieri. 

 Uzmērīšana un apmaksa 
Izmaksas norāda kā kopējās izmaksas summu. Mērvienība: KS. 
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9. Lietusūdens kanalizācijas tīkli 

Risinājumus skatīt 2. Sējumā - LKT 

Darbu apraksts 
Darbi ietver materiālu izgatavošanu vai/un piegādi, izgatavotāja pārbaudes, iekārtu testēšanu, montāžu, 

būvniecības vietas pārbaudi un dažāda veida cauruļvadu sistēmu un to daļu, kā arī sistēmas darbībai 

nepieciešamo mehānisko detaļu nodošanu ekspluatācijā. 

Darbos arī ietilpst rakšanas darbi, cauruļu likšana, tranšeju aizbēršana, esošā seguma un tam piegulošo 

vietu atjaunošana ārpus ceļu darba zonas, kā arī kanalizācijas vadu, gūliju, aku un citu darbu izpilde kā 

aprakstīts Specifikācijās un norādīts rasējumos. 

Lietusūdens kanalizācijas sistēmas izbūve ietver lietus notekūdeņu kanalizācijas cauruļvadu ar akām un 

gūlijām izbūvi. 

Segumi, betonēšanas darbi un citi ar lietusūdens kanalizācijas tīkliem saistītie darbi ir aplūkoti citās 

Specifikācijas nodaļās. 

Materiāli 
Būvuzņēmējam ir tiesības piedāvāt apstiprinājumam materiālus, kuri ir līdzvērtīgas vai labākas 

kvalitātes nekā specifikācijā norādītie. Tomēr, par jebkuriem kavējumiem, kas rodas sakarā ar šādu 

iesniegumu noraidīšanu, lai kāda iemesla dēļ tie būtu radušies, atbildīgs ir Būvuzņēmējs. 

Piedāvāto materiālu paraugi vai katalogi un jebkāda cita informācija, kas varētu būt, jāiesniedz 

Būvinženierim apstiprināšanai. 

Caurules un veidgabali – no augsta blīvuma polietilēna materiāla, ieguldes klase T8 (SN 8). Izmēri doti 

Projektā. 

Gūliju un aku materiāls - augsta blīvuma polietilēns. Iekšējais diametrs gūlijām, akām – kā norādīts 

projektā. Vākiem (režģiem) un rāmjiem jābūt smagā tipa D400 klases saskaņā ar EN124, ar teleskopisko 

galvas daļu. Vākiem jāpieguļ visam gūlijas vai akas caurumam. 

Darba izpilde 
Zemes darbi 

Rakšanas darbi jāveic tādos apmēros, lai vajadzības gadījumā būtu iespējama gruntsūdeņu atsūknēšana 

un tranšejas sienu papildus nostiprināšana ar attiecīgiem balstiem no katras tranšejas puses, iespējama zemes 

blīvēšana un jebkura cita veida celtniecības darbība. Izmaksas, kas saistītas ar nestabiliem grunts materiāliem, 

jāsedz Būvuzņēmējam. 

Būvuzņēmējam jāietver savos izcenojumos un tāmēs kopējās ūdens atvades izmaksas un izmaksas par 

tranšeju saglabāšanu sausā stāvoklī un nodrošināšanos pret ūdens hidraulisku pacēlumu celtniecības laikā.  

Pie jebkuras tranšejas rakšanas ar slīpām vai terasveida sienām, apakšējā daļā ir jānodrošina papildus 

cauruļu noguldīšanas tranšeja ar vertikālām sienām 0.3 m augstumā no pamata līmeņa. Tieši pirms cauruļu 

ieguldīšanas tranšeju apakša jāizlīdzina ar rokām vai tamlīdzīgām piemērotām metodēm. 

Cauruļu, aku likšana  

Cauruļu un aku izbūve atbilstoši ražotājfirmas rekomendācijām. 

Būves laikā Būvuzņēmējam visas gūlijas, cauruļvadi un akas jātur tīras un brīvas no ūdens, netīrumiem, 

atkritumiem un citiem nepiederošiem materiāliem. 

Pirms būvdarbu pabeigšanas kanalizācijas sistēma jāizskalo, lai aizvāktu nepiederošo materiālu 

atlikumus un tādā stāvoklī jāuztur līdz nodošanas akta parakstīšanai. 

Kvalitātes novērtējums 
Papildus vispārējām prasībām attiecībā uz paraugu ņemšanu, testēšanu un pārbaudi un kvalitātes 

nodrošināšanu, jāveic vēl sekojoši kanalizācijas sistēmas testi un pārbaudes, kas tiek uzskatītas kā 

pieņemšanas testi/pārbaudes: 

 Horizontālās un vertikālās izlīdzināšanas pārbaude; 

 Zemes rakšanas darbu tests; 

 Hermētiskuma tests. 

Gadījumā, ja kāda darbu daļa neatbilst Specifikāciju prasībām, Būvuzņēmējam jādara viss, lai novērstu 

(izlabotu) defektus vai sūces, kuri ir tikuši konstatēti. Būvuzraugs var zināmos gadījumos pieprasīt konkrēto 

trases posmu atrakšanu. 
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Caurules jātestē starp skatakām vai arī īsākos posmos, ja tas nepieciešams. 

Pielaides 

Kanalizācijas sistēmas pārbaudītajām līnijām un līmeņiem jāatbilst sekojošām pielaidēm: 

Horizontālās pielaides: 

(a) Gūlijas un akas: ± 0,10 m no projektētām piesaistēm. 

Vertikālās pielaides: 

(b) Visiem aku vākiem cietā segumā: 0/-5 mm no seguma virsmas; 

(c) Visiem vākiem un restēm ārpus cietā seguma: +0/-10 mm no zemes virsmas; 

(d) Caurules: ± 0,03 m no projektētām atzīmēm.  

Plastmasas cauruļu hermētiskuma pārbaude 

Eksfiltrācijas tests 

Plastmasas pašteces caurules jātestē ar gaisu vai ūdeni tad, kad caurules ir apbērtas ar 0.3 m biezu kārtu 

un apbēruma materiāls ir noblīvēts. 

Gaisa tests: 

Pielietojot gaisa testus, Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai testa procedūra ar 

atsauci uz pielietojamo Dānijas, Somijas vai Zviedrijas standartu kopā ar dokumentācijas priekšlikumu.  

Ūdens tests: 

Pēc izbūves pašteces plastmasas caurules jāpakļauj sūces testam saskaņā ar DIN 4033 vai atbilstošu 

analogu standartu. 

Būvuzņēmēja ziņojumam, kur jādokumentē visu testu rezultāti attiecībā uz cauruļu hermētiskumu, 

jāsatur kā minimums sekojoša informācija: 

 Cauruļu (skatakas numurs) nosaukums un atrašanās vieta; 

 Ūdens piepildīšanas datums un laiks; 

 Testēšanas datums un testa perioda ilgums; 

 Ūdens līmeņa atzīmes testa perioda sākumā un beigās; 

 Ūdens atkārtota piepildīšanas testa perioda laikā. 

Infiltrācijas tests 

Plastmasas pašteces caurulēm kopējā infiltrācija nedrīkst pārsniegt 1 litru stundā uz vienu milimetru 

nominālā diametra uz cauruļvada trases kilometru. Infiltrācija jāmēra pēc tranšejas aizbēršanas un gruntsūdens 

līmeņa nostabilizēšanās līdz tā iepriekšējam līmenim (kā min. pēc aizbēršanas jāpaiet 7 dienām) un pēc 

eksfiltrācijas testēšanas pabeigšanas. Jebkāda pagaidu gruntsūdens pazemināšanās nedrīkst ietekmēt 

gruntsūdens līmeni testu laikā. 

Būvuzņēmēja ziņojumam, kur jādokumentē visu testu rezultāti attiecībā uz cauruļu hermētiskumu, 

jāsatur kā minimums sekojoša informācija: 

 Skataku atrašanās vieta un numurs; 

 Testēšanas datums un testa perioda ilgums; 

 Gruntsūdens līmenis; 

 Infiltrācijas ūdens daudzums. 

Uzmērīšana un apmaksa 
Darbi tiek uzmērīti un apmaksāti gabalos (gab.) un metros (m), atbilstoši darba veidam darbu daudzumu 

sarakstā.  

Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), visi materiāli, to 

piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi 

uzdevuma pabeigšanai. 
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10. Elektroapgāde. Ārējie tīkli 

10.1.  Ārēja apgaismojuma un elektroapgādes rekonstrukcija 

Risinājumus skatīt 3. Sējumā - ELT 

Vispārīgie dati 
Projektā paredzēta esošo 20/0,4 kV gaisvada līniju Brīvības un Raiņa ielās rekonstrukcija ar pazemes 

kabeli. Vienlaicīgi ar gaisvadu līnijas rekonstrukciju tiek rekonstruēti uzskaites, iznesot tos ārā un ārēja 

apgaismojuma tīkli. Kabeļa guldīšana paredzēta ar atklāto metodi, dziļumā 0,7 m, šķērsojumos ar autoceļiem 

un pazemes komunikācijām aizsragcaurulēs atbilstoši Latvijas energostandarta LEK-049 ,,Zemsprieguma (0,4 

kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīnijas. 

Galvenās tehniskās prasības" un šķērsojamo komunikāciju pārvaldītāju tehniskām prasībām (sk. ras. 

lapu ELT-2). Pirms kabeļu guldīšanas visas šķērsojuma vietas saskaņot ar inženierkomunikāciju apkalpojošo 

organizāciju pārstāvjiem. 

Kabeļu maģistrālajam līnijām izmantoti kabeļi ar 240 mm2 šķērsgriezumu, kabeļu komutācijai kabeļu 

sadales KS un LŪKS tipa. 

Ielu krustojumos ieprojektētas rezerves caurules. 

Uzskatēm ir izmantoti E-N-LU tipa sadales individuālajām mājam un Ā-M-DUS, UAKS tipa 

daudzdzīvokļu mājam. E-N-LU tipa sadaļu uzstādīšanas vietas ir uz pamatnēm, vai kopā ar LŪKS tipa 

sadalēm. Mainot esošām ievada-uzkaišu sadalēm gaisa pievadu pret kabeļu, paredzēta kabeļa aizsardzība, 

uzstādot aizsarg kārbas NK tipa. 

EPL aizsardzībai no pārsprieguma, kabeļu balstos ierīkoti pārsprieguma novadītāji. 

Rekonstruēto elektrotīklu barošanas shēmas paliek nemainīgas. 

Rezerves barošanai avārijas gadījumā, starp TP-1010, TP-1360, TP-1009, TP-1300, TP-1371 paredz ēta 

rekonstruējamā tīkla sacilpošana ar normālā dalījuma vietām (sk. lapas ELT-9, ELT-10.). 

Visām kabeļu un uzskaišu sadalēm tiek ierīkoti zemējumi, kuru pretestībai jābūt Rzem.<=30 Ω. 

20 kV gaisvadu līniju rekonstrukcija pāri autoceļam Ilūkste-Bebrene paredzēta ar AHXAMK-W markas 

kabeli ar šķērsgriezumu 240 mm2, ieguldot tos aizsargcaurulēs 2m dziļumā. 

Projektējamās 20 kV kabeļu līniju abās galos tiek uzstādīti 20 KV kabeļu balsti, kas izpildīti saskaņā ar 

Latvijas energostandarta LEK-120 ,,20kV gaisvadu elektrolīniju koka balsti Konstrukcijas un materiāli." 

prasībām. 

Ārēja apgaismojuma tīkli tiek izbūvēti ar pazemes kabeli 35 mm2. Ievērojot MK noteikumus Nr.1069 

«Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijas". Kabeļu 

guldīšanas dziļums 0,7 m, šķērsojumos ar citam komunikācijām aizsargcaurulēs. 

Ārējam apgaismojumam ir izvelēti 8m balsti ar 2,5m konsoli. Balsti tiek montēti kopā ar ,,Philips" 

gaismekļiem SGS102 tipa. Apgaismojuma balstu metālā daļām jābūt sazemētam, ierīkojot zemējuma stieņus. 

Zemējuma pretestībai jābūt Rzem.<=30 Ω. 

Apgaismojuma tīkla komutācijai ir izmantoti LŪKS tipa kabeļu sadales. Apgaismojuma tīkla vadība 

paredzēta no vadības sadales, kas uzstādīta Raiņa un Stadiona ielu krustojuma. Apgaismojuma tīkla 

nobarošanas shēma tiek paredzēta atsevišķajā projektā. 

Projektā paredzamo apgaismojuma instalācijas darbu izpildi veikt bez apgaismojuma pārtraukuma 

diennakts tumšajā laikā. Pēc jaunā apgaismojuma instalācijas darbu izpildes un tās pārbaudes, veikt vecās 

apgaismojuma instalācijas, balstu un citu iekārtu demontāžu. 

Standarti un noteikumi 
Visiem elektroinstalācijas un citiem darba procesā izmantotajiem materiāliem jāatbilst standartiem un 

noteikumiem, uz kuriem norādīts šajā specifikācijā, kā arī specifikācijām, kas attiecas uz materiāliem, darba 

izpildi nu konkrētiem instalācijas darbiem.  

Vienmēr jāpiemēro jaunākie uz kontrakta parakstīšanas dienu spēkā esošie standarti un noteikumi. Ja 

šajā specifikācijā pieminētais standarts ir aizstāts ar kādu citu, jaunāku, ir jāpiemēro jaunākais. 

Ielas apgaismojumam jāatbilst LVS CEN/TR 13201-1 Ceļu apgaisme. 

Pamatprasība: visām elektriskajām un elektroniskajām instalācijām un iekārtām jāatbilst šādiem 

saistošiem un piemērojamiem dokumentiem: 

 Latvijas Republikas Celtniecības un Enerģētikas likumiem 

 Detalizētajā specifikācijā minētajiem standartiem un noteikumiem 



1.Sējums. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. 72 

 

     Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija Nr. 2011/13 

 

Jautājumos, kuros neeksistē specifiski standarti, jāvadās pēc vispārpiemērojamiem standartiem, kurus 

izdevuši: 

 IEC 

 CENELEC 

 ISO 

 VDE/DIN 

Darba sfēras vispārīgais raksturojums 
Ielas apgaismojuma ierīkošanas darbu apjomā ietilpst visu šajā specifikācijā un tai pievienotajos 

rasējumos ietverto objektu projektēšana, piegāde, uzstādīšana, pārbaude un darbināšana. Specifikācijā 

norādītas arī darbu veikšanai nepieciešamās prasmes un darbarīki, kā arī aprakstītas iekārtu pārbaudes 

metodes. 

Ar pabeigto darbu saistītā dokumentācija 
Pēc darbu pabeigšanas, Darbuzņēmējam jānodod ar pabeigto darbu saistītie rasējumi – gan tie, kas 

veikti darba gaitā, gan kontraktam pievienotie darba rasējumi. Pēc darba izpildes rasējumi jāpārskata. Tajos 

jābūt informācijai par visām darba gaitā veiktajām izmaiņām. 

Ekspluatācija un uzturēšana 
Pēc darba pabeigšanas, Darbuzņēmējam jānodod ekspluatācijas un uzturēšanas instrukcijas, kurās 

ietilpst: 

 Izmantoto komponentu saraksts ar konstrukciju un tipu specifikācijām 

 Ekspluatēšanas instrukcijas 

 Uzturēšanas instrukcijas, ietverot apkalpes darba gaitu un intervālus 

Prasības materiāliem 
Visiem materiāliem, sastāvdaļām un sistēmām jābūt izgatavotiem tieši saviem nolūkiem un jābūt 

izvēlētiem vai konstruētiem konstantai darbībai bez lietderības samazināšanās funkcionēšanās laikā vai 

periodā starp aprūpēm un remonta veikšanām to uzstādīšanas vietas apkārtējās vides apstākļos.  

Metāla objektiem jābūt nerūsējošiem vai ar tādu virsmas apstrādi, kas apkārtējās vides apstākļos 

nepieļauj rūsēšanu vismaz 25 gadus. Visiem materiāliem, no kā veido pastāvīgo instalāciju, jābūt jauniem un 

bez nepilnībām vai bojājumiem. Iespiedumi skrambas, rūsas pēdas utt. uzskatāmas par bojājumiem. 

Materiāliem ielu apgaismojumam jāatbilst rasējumiem un šai specifikāciju nodaļai.  

Pieslēgumam pielietot kabeli ar augstas vadāmības vara dzīslām, PVH vai līdzīga materiāla izolāciju, 

1 kV spriegumam. 

Kabeļu skapjiem jābūt rūpnieciski izgatavotiem. Tajos atrodas zemsprieguma 3 fāzes un neitrāles 

pieslēgumi. Visām komplektējošām detaļām jābūt jaunām, nelietotām, nesen ražotām un bez defektiem un 

nepilnībām, kas varētu ietekmēt to darbību. Korpuss izgatavots no lokšņu tērauda, karsti cinkots. Sadales 

skapju aizsardzības pakāpe IP 54. 

Sadales skapju izvietojumu gar trasi skatīt elektroapgaismojuma plānu rasējumos, bet aparatūras 

raksturojumu elektroapgādes shēmās.  

Gaismas avots apgaismojumam - ielu apgaismošana gaismas ķermenis ar alumīnija atstarotāju, 

aizsardzības pakāpe optikai IP 65, trieciendrošs aizsargstikls, augstspiediena Na gāzizlādes spuldze, kurš 

uzstādīts uz 8.0 m augsta karsti cinkota tērauda balsta. Gaismas ķermeņu veidus skat. 3. Sējumā  

„Elektroapgādes un apgaismojuma tīklu izbūve”. 

Darba izpilde 
Visiem materiāliem, iekārtām un aparātiem jābūt uzstādītiem atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 

Pirms instalācijas kabeļi jāattin un jāiztaisno. 

Kabeļus gulda zemes tranšejā uz 100 mm bieza smilts spilvena. Kabeļa guldīšanas dziļums 0.7 m no 

zemes virsas, pārejās pār brauktuvi un zem iebrauktuvēm 1.0m dziļumā. 

Pāreju vietās kabelis ievelkams plastmasas aizsargcaurulēs. 

Tranšeju dibens jāveido rūpīgi, vajadzīgā kritumā, lai caurule atbalstītos visā tās garumā. 

Vismaz 100 mm smalka grunts materiāla jāieklāj tranšejas dibenā kā kabeļa pamats. Šim materiālam 

jābūt smalkākam par 8 mm. Tas rūpīgi jānoblīvē. 

Caurules, kas paredzētas tiešai ierakšanai gruntī jāuzstāda tā, lai līdz caurules augšai būtu vismaz 45 cm 
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no pabeigtās virsmas. 

30 cm zem pabeigtās virsmas jāiegulda brīdinājuma lenta, izņemot gadījumu, ja ceļa segas konstrukcija 

vai cits segums pārsniedz 30 cm biezumu, tad brīdinājuma lentu uzklāj tieši zem šī seguma. 

Aizbēršana. Tranšejas nedrīkst būt pārmērīgi mitras un tajās aizbēršanas laikā nedrīkst būt peļķes. 

Tranšejas rūpīgi jāaizber un jānoblīvē līdz augšai, vai līdz līmenim, kur jāatjauno velēna. 

Apkārt caurulei jāieber 20 cm smilts, irdenas grunts vai cita smalka aizpildījuma. Aizpildījuma 

materiāls rūpīgi jānoblīvē ar rokas blietēm. Pārējā tranšejas daļa var tikt aizpildīta ar ierindas grunti un 

noblīvēta kā aprakstīts iepriekš. 

Ja velēnas bija noņemtas, tās jāatjauno tiklīdz tranšejas aizpildītas. Visas platības, kas būves laikā 

izjauktas jāatjauno sākotnējā kārtībā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu šo laukumu savešanu kārtībā līdz 

galīgai darbu pieņemšanai. 

Visas metāla elektroiekārtu daļas, kuras izolācijas bojājuma gadījumā var atrasties zem sprieguma, 

sazemēt, atbilstoši “Elektroietaišu izbūves noteikumu” prasībām. 

Visus montāžas darbus veikt saskaņā “Elektroietaišu izbūves noteikumu”, “Elektrisko tīklu aizsardzības 

noteikumiem” un Latvijas Būvnormatīvu prasībām. 

Balsti un kabeļskapji jāuzstāda saskaņā ar rasējumiem vai savādāk, ja to apstiprinājis Būvuzraugs. 

Būvdarbu izpildes laikā ievērot pazemes komunikāciju un gaisa vadu līniju aizsardzības prasības. 

Kvalitātes novērtējums 
Papildus uzmērījumi izpildāmi tad, ja rodas objektīva nepieciešamība, piemēram, jebkurā vietā, kur 

vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. 

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Uzmērīšana un apmaksa 
Darbi tiek uzmērīti un apmaksāti gabalos (gab.) un metros (m), atbilstoši darba veidam darbu daudzumu 

sarakstā. Kabeļu aizsardzība 

10.2.  Kabeļu papildus aizsardzība 

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

paplašināšanu, jaunu iebrauktuvju izbūvi vai to rekonstrukciju. Kabeļu aizsardzību minētajās vietās veic tos 

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

uzrādītajās vietās un apjomā. 

Kabeļa pārgriešana vai cita veida montāža nav paredzēta.  

Materiāli 
Kabeļu aizsardzībai izmantot dalītas aizsargcaurules, vai projektā norādītajās vietās metāla caurules.  

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  projektā norādītajā vietā, skatīt plāna rasējumu lapas, iepriekš izdarot 

skatrakumus un precizējot kabeļu novietojumu plānā un dziļumā. Lai veiktu nepieciešamo kabeļu 

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

posmā no 3 m līdz 15 m uz abām pusēm no projektējamās padziļināšanas vai pārvietošanas vietas, 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. 

Veicot atrakšanu nodrošināt blakus esošo komunikāciju aizsardzību no mehāniskiem bojājumiem. 

Atraktajam kabelim jāuzliek divdaļīga plastikāta vai metāla aizsargcaurule. Darbu izpilde jāveic 
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ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo 

apakšzemes komunikāciju saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, nepieciešamības gadījuma tranšejas 

nostiprināšanu. 

Rezerves caurulēs ievilkt stiepli vai auklu un galus noslēgt ar aizbāzni. Rezerves cauruļu galos uzstādīt 

norādījuma stabiņus. 

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 
Padziļinātajiem vai pārvietotajiem 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 uzdotais horizontālais attālums.  

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

parādīties zemes nosēdumam. 

Uzmērīšana un apmaksa 
Kabeļu aizsardzības netiek apmaksāts kā atsevišķs darbs. Visas izmaksas pēc vajadzības jāiekļauj citu 

būvdarbu izmaksās. 

10.3. Kabeļu aizsargcaurules 

Darba apraksts 
Šie darbi ietver pazemes kabeļu aizsargcauruļu uzstādīšanu saskaņā ar šīm specifikācijām un saskaņā ar 

rasējumiem, izmēriem un detaļām, kas uzdotas plānos. Tas ietver tranšeju rakšanu, aizpildīšanu, jebkuru 

segumu uzlaušanu un atjaunošanu, cauruļu galu noslēgšanu, un pārbaudi, kā pabeigtā cauruļvadu sistēma ir 

gatava kabeļu instalācijai. 

 Materiāli 
Visām iekārtām un materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem.  

Plastmasas cauruļvadiem un veidgabaliem jābūt piemērotiem iestrādei tieši gruntī vai tikt iebetonētiem, 

ja tas ir paredzēts.  

Iekārtas 
Darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus izvēlas būvuzņēmējs. 

Darba izpilde 
Būvuzņēmējam jāierok pazemes kabeļu caurules aptuveni plānā norādītajās vietās. Precīza cauruļu 

izvietošanas vieta jāprecizē darba gaitā. Caurulēm jābūt tāda izmēra, materiāla un tipa, kā norādīts rasējumos 

vai specifikācijās. Vietās, kur nav uzdoti cauruļu izmēri nedz plānos nedz specifikācijās, tām jābūt ar vismaz 

75 mm iekšējo diametru. 

Caurules jāiegulda ar kritumu uz akām vai uz cauruļu vaļējiem galiem. Kritumam jābūt vismaz 75 mm 

uz 30 m. Posmos, kur nav iespējams izturēt viena virziena kritumu, caurulēm kritums jāveido abos virzienos. 

Jāizvairās no “kabatu” vai “trapu” veidošanās, kur varētu uzkrāties ūdens. 

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

nepieciešams atbalstīt.  

Visas uzstādītās caurules jāaprīko ar 10. numura galvanizētu metāla stiepli vai trosīti kabeļa ievilkšanai. 

Uzstādītajām rezerves caurulēm gali jāaizkorķē ar ražotāja izgatavotiem speciāliem aizbāžņiem. 

Visas caurules rūpīgi jānostiprina iebūves laikā un jāaizkorķē, lai izvairītos no javas, ūdens vai 

netīrumu iekļūšanas. Caurules posmus ar bojātiem savienojumiem nedrīkst lietot. 

Vietās, kur ir laba velēna, tā rūpīgi jānovāc zālāja kārtas atjaunošanai. 

Tranšejas kabeļu caurulēm jārok ar rokām vai mehāniski. Tranšeju sienām jābūt maksimāli vertikālām, 

lai minimāli tiktu bojātas ceļa nomales. Būvuzņēmējam pirms izsoles jāpārliecinās par grunts tipu, kādā 

tranšejas būs jāierīko. 
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Tranšeju dibens jāveido rūpīgi, vajadzīgā kritumā, lai caurule atbalstītos visā tās garumā. 

Vismaz 100 mm smalka grunts materiāla jāieklāj tranšejas dibenā kā cauruļu pamats. Šim materiālam 

jābūt smalkākam par 8 mm. Tas rūpīgi jānoblīvē. 

Caurules, kas paredzētas tiešai ierakšanai gruntī jāuzstāda tā, lai līdz caurules augšai būtu vismaz 45 cm 

no pabeigtās virsmas. 

30 cm zem pabeigtās virsmas jāiegulda brīdinājuma lenta, izņemot gadījumu, ja ceļa segas konstrukcija 

vai cits segums pārsniedz 30 cm biezumu, tad brīdinājuma lentu uzklāj tieši zem šī seguma. 

Aizbēršana. Tranšejas nedrīkst būt pārmērīgi mitras un tajās aizbēršanas laikā nedrīkst būt peļķes. 

Tranšejas rūpīgi jāaizber un jānoblīvē līdz augšai, vai līdz līmenim, kur jāatjauno velēna. 

Apkārt caurulei jāieber 20 cm smilts, irdenas grunts vai cita smalka aizpildījuma. Aizpildījuma 

materiāls rūpīgi jānoblīvē ar rokas blietēm. Pārējā tranšejas daļa var tikt aizpildīta ar ierindas grunti un 

noblīvēta kā aprakstīts iepriekš. 

Ja velēnas bija noņemtas, tās jāatjauno tiklīdz tranšejas aizpildītas. Visas platības, kas būves laikā 

izjauktas jāatjauno sākotnējā kārtībā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu šo laukumu savešanu kārtībā līdz 

galīgai darbu pieņemšanai. 

Kvalitātes novērtējums 
Pielietojamie materiāli jāsalīdzina ar projektu un specifikācijām. Katrā caurulē jābūt ievilktai kabeļu 

ievilkšanas stieplei. 

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. 

11. Vājstrāvas tīklu pārbūve 

Definīcija 
Vājstrāvas tīklu pārbūve – esošo sakaru komunikāciju aizsardzība un iznešana no būvdarbu zonas 

vietās, kur tie traucē rekonstrukcijas darbu veikšanu. Risinājumus skatīt 4. Sējumā – VST. 

Darbu apraksts 
Kabeļu kanalizācijas izbūve – darbu komplekss, kas ietver: 

 kabeļu kanalizācijas trases nospraušanu; 

 nepieciešamos rakšanas un aizbēršanas darbus, ieskaitot segumu atjaunošanu vietās, kur projektā nav 

paredzēta segumu maiņa, kā arī teritorijas planēšanas un zālāju ierīkošanas darbus, vietās, kur izjaukta 

sākotnējā vide; 

 atbilstoša skaita un diametra kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšanu; 

 nepieciešamo brīdinājumu uzstādīšanu; 

 nepieciešamo uzmērījumu veikšanu un izpildzīmējumu sastādīšanu darba nodošanai. 

Telefona kanalizācijas aku izbūve – darbu komplekss, kas ietver: 

 nepieciešamos rakšanas un aizbēršanas darbus; 

 atbilstošas akas uzstādīšanu, ieskaitot vajadzīgo aprīkojumu – riņķus, atlokus, lūkas un tml. 

Sakaru kabeļu montāža kanalizācijā – darbu komplekss, kas ietver: 

 atbilstošas markas un skaita kabeļu montāžu iebūvētajā kanalizācijā; 

 nepieciešamo savienojumu un pieslēgumu izveidošanu; 

 nepieciešamo mērījumu kompleksa veikšanu. 

Slēgtās pārejas izveidošana – darbu komplekss, kas ietver: 

  atbilstoša diametra un garuma pārejas izveidošana ar caurduri. 

Esošo skataku vāku nomaiņa-darbu komplekss, kas ietver 

 Esošo aku augstumu regulēšanu atbilstoši rasējumos un sarakstos norādītiem līmeņiem: 

 jaunu vāku uzstādīšanu, ieskaitot nepieciešamo aprīkojumu. 

Esošo skataku demontāža-darbu komplekss, kas ietver 

 Attiecīgās konstrukcijas demontāžu un aizvešanu; 

 Nepieciešamos rakšanas darbus un demontēto konstrukciju vietu aizpildīšanu ar pievestu grunti; 
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 Segumu atjaunošanas un teritorijas sakārtošana darbus. 

Materiāli 

 Sakaru kabeļi ar vara dzīslām. Minimālais liekuma rādiuss – 15D. Kabeļu aizsardzība – PE izolācija; 

 Želejas uzmavas – kabeļu ar vara dzīslām savienošanai; 

 Optiskie kabeļi ar plastikāta apvalku. Minimālais liekuma rādiuss – 15D; 

 Optiskās uzmavas – optisko dzīslu savienošanai; 

 Kabeļu kanalizācijas caurules 100x6000; 

 “PEH” caurules kabeļu aizsardzībai ceļu šķērsojumos; 

 Kabeļu brīdinājumu lentas – polimēru materiāla 50mm platas ar brīdinošiem uzrakstiem; 

 Brīdinājuma stabiņi ar uzrakstiem “LATTELEKOM”. 

Rasējumos norādītajām izstrādājumu markām ir rekomendējošs raksturs, iespējama cita izstrādājuma 

ar līdzīgām, vai labākām īpašībām pielietošana, iepriekš saskaņojot ar attiecīgām komunikācijas ekspluatējošo 

organizāciju un Būvinženieri. 

Iekārtas 
 Ķēdes racējmehānisms tranšeju rakšanai; 

 Celtnis aku montāžai; 

 Iekārta slēgtas pārejas izveidošanai ar beztranšeju metodi. 

Darbu izpilde 
Darbs uzsākams ar esošo komunikāciju izvietojuma precizēšanu pieaicinot ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvjus (skat. Pielikumā pievienotos Tehniskos noteikumus). Vienlaicīgi jāfiksē arī iespējamās izmaiņas, ja 

tādas ir. Nospraužot projektētās trases, to izvietojums saskaņojams ar ģenerāluzņēmēju, lai pilnībā tiktu 

izvērtēts visas būves konstruktīvo elementu izvietojums gan plānā, gan profilā, īpaši projektēto brauktuvju un 

ūdens atvades grāvju šķērsojuma vietās. 

Tranšejas rokamas ar ķēdes racējmehānismu 30 cm platumā. Divu metru attālumā no esošiem 

kabeļiem, ēku pamatiem un koku saknēm tranšejas izstrādājamas ar roku darbu. Pirms kabeļu vai cauruļu 

ieguldīšanas tranšejās jāizlīdzina pamata klājums un jāizveido 10 cm biezs, irdens smilts spilvens. 

Ievelkot kabeļus plastikāta caurulēs jāievēro kabelim pieļaujamie stiepes spēki, locījumu rādiusi un 

apkārtējā gaisa temperatūras ietekme. Kabeļa minimālais ieguldīšanas dziļums 0.8 m no zemes virsas, bet 

šķērsojot brauktuves 1,0 m, ja būvinženieris nav noteicis citādi. Sakaru kabeļi ieguldāmi pie gaisa 

temperatūras ≥ -15
0
C. 

Ieguldītajiem kabeļiem pirms un pēc to ietveršanas gala ietaisēs veicams normatīvajos dokumentos 

noteiktais pārbaudes mērījumu komplekss. 

Caurules apberamas ar 30 cm biezu smilts kārtu virs kuras tiek ieguldīta kabeļu aizsardzības 

brīdinājuma lente. Pēc tam tiek uzbērta izraktā grunts, kas noblietējama ar vibrācijas mehānismiem. 

Brauktuvju šķērsojumu vietās atjaunojams esošais segums, ja projektā šīm brauktuvēm nav paredzēts jauns 

segums. Vietās, kur kabeļu kanalizācija šķērso brauktuves, kurām paredzēts jauns segums, iespējama tranšeju 

aizbēršana līdz projektētā seguma apakšējai kārtai, koordinējot un saskaņojot ar ģenerāluzņēmēju savstarpēji 

saistīto darbu veikšanas laikus un izpildes termiņus. 

Kabeļu kanalizācijas akām izveidojamas būvbedres ar smilts pamatni, kura pirms aku montāžas 

jānoblietē. Būvbedres dziļums akām 1,7 m, ja rasējumos nav dots citādi. 

Kabeļu trasēm raksturīgākajos pagrieziena punktos, jāuzstāda brīdinājuma stabiņi ar informāciju 

“Lattelekom”. 

Pēc darbu pabeigšanas veicami uzmērījumi kabeļu līnijas izbūvei, sastādāma atbilstoši „Lattelekom” 

tehniskajām prasībām izpilddokumentācija darba nodošanai. 

Prasības izpildītajam darbam 
Novirzes horizontālajā plaknē: ±  

Novirzes vertikālajā plaknē: ±  

Pieļaujamās sānu novirzes uz garuma mērvienību: 0.33%. 

Darba jābūt izpildītam atbilstoši LR MK Noteikumiem Nr. 496 “Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un 

būvniecības noteikumi”. 
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Darba daudzuma uzmērīšana 
Samaksa veicama par faktiski izpildīto un uzmērīto apjomu. 

Darbi uzmērāmi sekojošās mērvienībās: 

 Kabeļu kanalizācijas izbūve                            m (metri) 

 Kabeļu kanalizācijas aku uzstādīšana     gab. (gabali) 

 Kabeļu montāža                   m (metri) 

 Izpilddokumentācijas dokumentu paketes sastādīšana              km (kilometrs) 

 Esošo GVL stabu demontāža      gab. (gabali) 

 Esošo GVL līniju demontāža      m (metri) 

 Esošo skataku vāku maiņa      gab. (gabali) 

Vienības cenās kabeļu kanalizācijas izbūvei ietverami izdevumi: 

 nepieciešamajiem rakšanas darbiem, aizbēršanas darbiem, 

 pamatnes izveidošanai un paredzētā skaita, un paredzētā diametra caurules, tai skaitā līkumu 

ieguldīšanai, 

 blīvēšanai un galu noslēgšanas darbiem, 

 segumu atjaunošanai un teritorijas sakārtošanai - teritorijas planēšanai un zālāju ierīkošanai vietās, kur 

izjaukta sākotnējā vide. 

Vienības cenās kabeļu montāžai ietverami izdevumi: 

 paredzētā skaita un marku kabeļu ieguldīšanai izbūvētajā kanalizācijā, montāžai pa sienu vai 

ieguldīšanai kabeļu šahtās pa metālkonstrukcijām, ieskaitot izdevumus savienojumu montāžai 

uzmavās, sadales skapjos un krosos, t. sk. izdevumus moduļu uzstādīšanai, skapju pārslēgšanai un 

krosu sablīvēšanai, 

 normatīvos noteiktajiem mērījumiem no gala iekārtām un kabeļu montāžas kvalitātes kontrolei. 

Vienības cenās izpilddokumentācijas dokumentu paketes sastādīšanai ietverami izdevumi: 

 uzmērījuma izgatavošanai digitālā formā, 

 kabeļu pasu un „Lattelekom” tehniskajām prasībām atbilstošas izpilddokumentācijas sagatavošanai. 

Vienības cenām aku demontāžai ietverami izdevumi: 

 nepieciešamajiem rakšanas, demontāžas un aizbēršanas darbiem, 

 teritorijas sakārtošanas darbiem, t. sk. demontēto konstrukciju aizvešanai. 

Vienības cenām esošo skataku vāku maiņai ietverami izdevumi: 

 esošo vāku demontāža., to transports uz vietu pēc komunikācijas ekspluatējošās organizācijas 

norādījuma, 

 jauna vāka atbilstošas slodzes paredzētajā augstumā uzstādīšanai, nodrošinot akas pilnīgu 

ekspluatāciju, 

 teritorijas sakārtošanas darbiem. 

Visām, sarakstā iekļauto pozīciju, vienības cenām jāietver izdevumi darba veikšanai nepieciešamo 

materiālu iegādei, transportam un uzglabāšanai.  

Vienības cenām pilnībā jānosedz ar rasējumos norādītā apjoma darba izpildi saistītie izdevumi un 

samaksa par kādu atsevišķu pozīcijā iekļauta darba daļu netiks paredzēta. 

 

 

Sastādīja:                                                                         T. Borovkova 
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SARAKSTI 

1. Atbalsta punktu saraksts 

     
Saraksts Nr.1 

        

Nr.                

p.k. 

Pagaidu 

reperis 

Atrašanās vieta (Pk+),             

novietojums pret ceļa asi 

Koordinātes                                    

(m) Augstuma 

atzīme                         

(m) 

Piezīmes* 

pa kreisi pa labi X Y 

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

1. KĀRTA 

Ass-2 

8 RP 4 0+69 - 205965.573 643312.039 98.330 Telefona kan-jas akas vāks 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

4 RP 5 - 8+88 206114.853 643223.408 99.760 Telefona kan-jas akas vāks 

5 RP 6 12+38 - 206360.916 642972.730 105.810 Telefona kan-jas akas vāks 

6 RP 7 15+08 - 206561.481 642792.338 116.724 Poligonometrijas punkts 

7 RP 8 18+04 - 206855.274 642832.730 120.480 Metāla caurules augša 

2. KĀRTA 

Pieslēguma ass 

1 RP 1 - 0+03 205645.566 643974.842 97.914 Poligonometrijas punkts 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

2 RP 2 3+37 - 205811.457 643667.121 98.058 Poligonometrijas punkts 

3 RP 3 - 5+77 205966.880 643482.616 96.120 Telefona kan-jas akas vāks 

 
       

 
       Piezīmes 

       1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu sistēmā. 

   2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapās: 1.kārtai CD-2-4(7) "Izbūves plāns.", 2.kārtai CD-2-2(3) "Izbūves plāns." . 

        
  

      
 

   

Sastādīja: 

  

T. Borovkova 

 
   

 
 

 
 

 
       

 
   

Pārbaudīja: 

  

V. Semoņenko 
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2. Izcērtamo koku saraksts 

    
Saraksts Nr.2 

Nr. p. k. 

Atrašanās vieta 
Koku 

zāģēšana 

(gab.) 

Piezīmes 

(d,cm) Pikets 

Attālums no ass (m) 

pa kreisi pa labi 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. KĀRTA 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

1. 6+88 - 13.77 1 20 

2. 6+91 - 10.57 1 20 

3. 7+02 3.18 - 1 40 

4. 7+04 8.99 - 2 30 

5. 7+05 9.96 - 1 25 

6. 7+10 2.94 - 1 35 

7. 7+15 3.03 - 2 25 

8. 7+21 6.82 - 2 25,30 

9. 7+53 3.29 - 1 20 

10. 7+58 3.41 - 1 20 

11. 7+62 3.80 - 1 30 

12. 7+90 - 5.80 1 35 

13. 7+95 - 5.85 1 35 

14. 8+11 7.75 - 1 15 

15. 8+93 6.17 - 1 40 

16. 9+00 6.12 - 1 40 

17. 9+55 6.06 - 1 30 

18. 9+60 6.02 - 1 30 

19. 9+96 6.05 - 1 40 

20. 10+01 6.19 - 1 40 

21. 10+11 6.06 - 1 40 

22. 10+42 - 5.98 1 35 

23. 12+06 6.14 - 1 30 

24. 12+19 5.77 - 1 40 

25. 12+36 6.11 - 1 30 

26. 12+51 - 5.98 1 35 

27. 12+82 - 6.25 1 40 

28. 12+95 - 5.95 1 40 

29. 13+05 - 5.94 1 35 

30. 13+06 6.61 - 1 15 

31. 13+19 - 6.00 1 50 

32. 13+26 - 6.01 1 40 

33. 13+45 - 5.98 1 15 

34. 13+51 - 5.84 1 15 

35. 14+11 - 6.01 1 40 

36. 14+51 - 6.66 1 40 

37. 14+92 - 8.46 1 25 

38. 15+27 3.47 - 1 55 

39. 15+31 2.86 - 1 45 

40. 15+36 3.33 - 1 50 

41. 15+45 2.62 - 1 40 

42. 15+50 2.59 - 1 45 

43. 15+60 3.40 - 1 30 

44. 15+70 3.71 - 1 60 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

45. 16+44 8.17 - 1 30 

46. 16+84 7.93 - 1 30 

Pieslēgums 

47. 0+65 8.38 

 

1 40 

48. 1+30 

 

17.21 1 15 

49. 1+33 

 

13.08 1 40 

50. 1+46 

 

10.60 1 20 

51. 1+46 13.00 - 1 30 

Ass-1 (Smilšu iela) 

52. 0+28 5.15 - 1 35 

53. 0+36 5.54 - 1 30 

54. 0+45 - 9.99 2 40,45 

Ass-2 (Vienības laukums) 

55. 0+25 - 6.05 2 30 

56. 0+27 - 5.95 1 25 

57. 0+45 - 6.00 1 20 

58. 0+55 - 16.30 3 15 

59. 0+72 - 10.90 5 15 

60. 0+76 - 0.74 1 10 

61. 0+80 - 2.27 1 20 

62. 0+85 - 10.18 2 15 

63. 0+88 - 10.76 1 15 

64. 0+91 - 15.50 5 15 

65. 0+99 - 2.98 1 22 

66. 1+03 - 2.85 1 25 

67. 1+08 - 2.77 1 20 

68. 1+15 - 2.80 1 20 

Ass-3 (pieslēgums Raiņa ielai) 

69. 0+37 4.80 - 1 80 

70. 0+39 4.60 - 1 90 

Ass-4 (Grāvju iela) 

71. 0+19 - 3.90 1 50 

72. 0+20 - 4.12 2 30 

73. 0+34 - 5.20 1 40 

Kopā 1.kārtai: 90 

 2. KĀRTA 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

1. 0+63 5.96 - 1 30 

2. 0+69 5.88 - 1 30 

3. 0+75 5.52 - 1 30 

4. 0+83 - 5.78 1 30 

5. 0+92 5.87 - 1 20 

6. 1+75 5.58 - 1 25 

7. 1+88 - 6.17 1 35 

8. 2+14 - 6.30 1 40 

9. 2+16 5.48 - 1 30 

10. 2+20 5.59 - 1 30 

11. 2+30 5.55 - 1 25 

12. 2+75 5.90 - 1 30 

13. 2+81 5.56 - 1 20 

14. 2+86 5.51 - 1 25 

15. 2+91 5.49 - 1 20 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 

16. 2+92 5.57 - 1 20 

17. 3+23 5.95 - 1 20 

18. 3+59 5.78 - 1 40 

19. 3+63 5.98 - 1 20 

20. 3+70 5.59 - 1 30 

21. 5+37 6.05 - 1 25 

22. 5+75 - 5.95 1 25 

Kopā 2.kārtai: 22 

 

      Piezīmes: 

     1. Koku novietojumu plānā  skatīt rasējumu lapās: 

1. kārtai CD-1-4(7) "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns." 

2. kārtai CD-1-2(3) "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns." 

      

      

 

Sastādīja: 

  

T. Borovkova 

      

      

 

Pārbaudīja: 

 

V. Semoņenko 
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3. Komunikācijas aku saraksts 

      

Saraksts Nr.3 

        

Nr. 

p.k. 
Pikets 

Esošā 

atzīme 

Projekt. 

atzīme 

Attālums no ass 
Darba 

atzīme± Piezīmes pa kreisi pa labi 

m m m m m 

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

1. KĀRTA 

Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (40t slodze) 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

1. 6+24 96.85 96.85 - 1.98 0.00 LK akas vāks 

2. 6+36 97.07 96.99 2.91 - -0.08 saimn.kan. akas vāks 

3. 6+43 97.14 97.12 0.67 - -0.02 ūdensvada akas vāks 

4. 6+72 97.38 97.27 - 3.02 -0.11 LK akas vāks 

5. 6+87 97.48 97.46 1.49 - -0.02 ūdensvada akas vāks 

6. 6+89 97.51 97.41 - 1.56 -0.10 ūdensvada akas vāks 

7. 6+93 97.49 97.48 0.15 - -0.01 saimn.kan. akas vāks 

8. 7+06 97.62 97.61 - 6.42 -0.01 LK akas vāks 

9. 7+73 98.64 98.55 - 0.47 -0.09 ūdensvada akas vāks 

10. 7+79 98.73 98.68 2.95 - -0.05 saimn.kan. akas vāks 

11. 7+83 98.77 98.73 4.04 - -0.04 saimn.kan. akas vāks 

12. 7+94 98.99 98.92 - 2.76 -0.07 ūdensvada akas vāks 

13. 8+07 99.16 99.11 2.39 - -0.05 saimn.kan. akas vāks 

14. 8+08 99.14 99.09 3.52 - -0.05 saimn.kan. akas vāks 

15. 8+16 99.24 99.19 2.52 - -0.05 saimn.kan. akas vāks 

16. 8+17 99.21 99.20 7.61 - -0.01 LK akas vāks 

17. 8+20 99.22 99.28 0.20 - 0.06 LK akas vāks 

18. 8+31 99.29 99.34 2.21 - 0.05 saimn.kan. akas vāks 

19. 8+38 99.37 99.42 - 1.74 0.05 ūdensvada akas vāks 

20. 8+42 99.42 99.41 3.90 - -0.01 saimn.kan. akas vāks 

21. 8+58 99.64 99.62 - 1.52 -0.02 ūdensvada akas vāks 

22. 8+84 99.85 99.84 - 2.34 -0.01 ūdensvada akas vāks 

23. 8+86 99.90 99.84 3.45 - -0.06 saimn.kan. akas vāks 

24. 8+92 99.99 99.98 0.10 - -0.01 LK akas vāks 

25. 9+19 100.12 100.12 - 1.91 0.00 ūdensvada akas vāks 

26. 9+30 100.19 100.15 3.31 - -0.04 saimn.kan. akas vāks 

27. 9+35 100.27 100.25 - 0.79 -0.02 saimn.kan. akas vāks 

28. 9+58 100.47 100.47 - 0.36 0.00 LK akas vāks 

29. 9+85 100.84 100.84 - 0.15 0.00 LK akas vāks 

30. 9+91 100.82 100.87 - 1.76 0.05 ūdensvada akas vāks 

31. 10+12 100.84 100.96 3.03 - 0.12 saimn.kan. akas vāks 

32. 10+33 100.95 100.98 0.01 - 0.03 LK akas vāks 

33. 10+43 100.90 100.85 3.30 - -0.05 saimn.kan. akas vāks 

34. 10+65 100.93 100.86 - 1.76 -0.07 ūdensvada akas vāks 

35. 10+73 100.92 100.91 - 1.40 -0.01 ūdensvada akas vāks 

36. 10+75 100.94 100.94 0.25 - 0.00 LK akas vāks 

37. 10+81 100.92 100.96 1.77 - 0.04 komunikāciju akas vāks 

38. 10+82 100.92 100.92 3.61 - 0.00 saimn.kan. akas vāks 

39. 10+84 100.87 100.89 7.21 - 0.02 saimn.kan. akas vāks 

40. 10+99 101.22 101.16 3.11 - -0.06 saimn.kan. akas vāks 

41. 11+02 101.18 101.23 - 1.84 0.05 ūdensvada akas vāks 
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42. 11+04 101.16 101.24 - 3.05 0.08 saimn.kan. akas vāks 

43. 11+22 101.64 101.67 1.08 - 0.03 LK akas vāks 

44. 11+51 102.26 102.31 1.63 - 0.05 saimn.kan. akas vāks 

45. 11+55 102.36 102.42 - 1.93 0.06 ūdensvada akas vāks 

46. 11+57 102.42 102.51 - 0.39 0.09 ūdensvada akas vāks 

47. 11+66 102.72 102.78 - 0.00 0.06 LK akas vāks 

48. 11+71 102.96 102.93 - 1.92 -0.03 LK akas vāks 

49. 11+73 102.97 102.97 1.50 - 0.00 saimn.kan. akas vāks 

50. 12+15 104.65 104.61 1.73 - -0.04 saimn.kan. akas vāks 

51. 12+15 104.65 104.56 - 3.13 -0.09 saimn.kan. akas vāks 

52. 12+30 105.30 105.21 - 1.35 -0.09 ūdensvada akas vāks 

53. 12+46 105.85 105.84 1.83 - -0.01 saimn.kan. akas vāks 

54. 12+58 106.39 106.31 - 3.01 -0.08 LK akas vāks 

55. 12+69 106.78 106.76 2.03 - -0.02 saimn.kan. akas vāks 

56. 12+94 107.85 107.78 - 1.91 -0.07 ūdensvada akas vāks 

57. 13+08 108.35 108.37 1.71 - 0.02 saimn.kan. akas vāks 

58. 13+18 108.74 108.75 1.70 - 0.01 saimn.kan. akas vāks 

59. 13+21 108.86 108.90 - 1.76 0.04 ūdensvada akas vāks 

60. 13+44 109.83 109.83 - 1.61 0.00 ūdensvada akas vāks 

61. 13+50 110.06 110.05 - 2.85 -0.01 LK akas vāks 

62. 13+75 111.05 111.09 - 2.94 0.04 LK akas vāks 

63. 13+76 111.11 111.15 - 1.29 0.04 ūdensvada akas vāks 

64. 13+93 111.88 111.92 0.99 - 0.04 LK akas vāks 

65. 14+12 112.68 112.70 - 0.66 0.02 ūdensvada akas vāks 

66. 14+15 112.80 112.76 3.59 - -0.04 saimn.kan. akas vāks 

67. 14+40 113.72 113.83 3.45 - 0.11 saimn.kan. akas vāks 

68. 14+49 114.11 114.23 1.98 - 0.12 LK akas vāks 

69. 14+64 114.82 114.89 - 0.81 0.07 ūdensvada akas vāks 

70. 14+73 115.25 115.28 1.40 - 0.03 saimn.kan. akas vāks 

71. 15+04 116.58 116.44 - 1.30 -0.14 LK akas vāks 

72. 15+11 116.86 116.74 1.29 - -0.12 saimn.kan. akas vāks 

Ass-2 (Vienības laukums) 

73. 0+13 97.53 97.56 2.22 - 0.03 saimn.kan. akas vāks 

74. 0+67 98.09 98.14 5.20 - 0.05 LK akas vāks 

75. 0+72 98.24 98.27 9.46 - 0.03 ūdensvada akas vāks 

76. 0+73 98.22 98.22 4.63 - 0.00 ūdensvada akas vāks 

77. 0+73 98.29 98.36 14.31 - 0.07 saimn.kan. akas vāks 

78. 0+75 98.42 98.50 17.47 - 0.08 ūdensvada akas vāks 

79. 1+03 98.44 98.39 0.40 - -0.05 ūdensvada akas vāks 

80. 1+09 98.64 98.63 7.28 - -0.01 saimn.kan. akas vāks 

Ass-3 

81. 0+03 111.78 111.83 - 1.27 0.05 drenāžas kan. akas vāks 

82. 0+49 112.48 112.52 - 1.18 0.04 drenāžas kan. akas vāks 

Ass-4 (Grāvju iela) 

83. 0+05 112.81 112.81 3.00 - 0.00 saimn.kan. akas vāks 

84. 0+18 112.99 113.01 1.93 - 0.02 saimn.kan. akas vāks 

85. 0+39 113.80 113.87 0.47 - 0.07 drenāžas kan. akas vāks 

Kopā, gab.: 85 

Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

86. 7+74 98.64 98.51 - 3.92 -0.13 saimn.kan. akas vāks 

87. 8+27 99.29 99.28 4.10 - -0.01 saimn.kan. akas vāks 
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88. 13+18 108.86 109.02 - 6.79 0.16 saimn.kan. akas vāks 

89. 13+21 108.95 109.02 6.05 - 0.07 saimn.kan. akas vāks 

90. 13+50 110.22 110.20 5.92 - -0.02 saimn.kan. akas vāks 

Ass-2 (Vienības laukums) 

91. 0+07 97.46 97.50 - 3.90 0.04 saimn.kan. akas vāks 

Ass-3 

92. 0+31 102.15 101.90 4.88 - -0.25 drenāžas kan. akas vāks 

Ass-4 (Grāvju iela) 

93. 0+52 114.39 114.47 6.44 - 0.08 saimn.kan. akas vāks 

Kopā, gab.: 8 

Kapju regulēšana 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

94. 11+58 102.51 102.59 4.27 - 0.08 gāzesvada kape 

Kopā, gab.: 1 

Gūliju vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (40t slodze) 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

95. 10+76 100.86 100.87 3.58 - 0.01 LK esošā gūlija 

Kopā, gab.: 1 

2. KĀRTA 

Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (40t slodze) 

Ass-1 (Smilšu iela) 

1. 0+26 97.85 97.75 - 2.43 -0.10 ūdensvada akas vāks 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

2. 0+56 97.65 97.62 5.63 - -0.03 ūdensvada akas vāks 

3. 3+07 97.48 97.51 - 2.48 0.03 ūdensvada akas vāks 

4. 3+13 97.65 97.67 - 3.24 0.02 ūdensvada akas vāks 

5. 3+33 98.00 97.92 - 2.75 -0.08 ūdensvada akas vāks 

6. 3+35 97.95 97.89 - 3.52 -0.06 ūdensvada akas vāks 

7. 3+48 97.68 97.66 - 3.70 -0.02 ūdensvada akas vāks 

8. 3+64 97.33 97.34 - 3.87 0.01 ūdensvada akas vāks 

9. 5+00 95.31 95.41 - 4.11 0.10 ūdensvada akas vāks 

10. 5+08 95.28 95.30 - 12.46 0.02 LK akas vāks 

11. 5+08 95.41 95.47 0.53 - 0.06 saimn.kan. akas vāks 

12. 5+15 95.33 95.38 - 3.88 0.05 LK akas vāks 

13. 5+15 95.39 95.46 - 0.61 0.07 ūdensvada akas vāks 

14. 5+18 95.44 95.45 1.15 - 0.01 saimn.kan. akas vāks 

15. 5+58 95.84 95.81 2.64 - -0.03 saimn.kan. akas vāks 

16. 5+59 95.81 95.83 - 2.16 0.02 LK akas vāks 

17. 5+66 95.92 95.97 - 0.79 0.05 ūdensvada akas vāks 

18. 5+83 96.22 96.21 2.04 - -0.01 saimn.kan. akas vāks 

19. 5+99 96.45 96.50 - 0.45 0.05 ūdensvada akas vāks 

Kopā, gab.: 19 

Kom.aku vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

20. 3+99 96.83 96.76 - 4.25 -0.07 ūdensvada akas vāks 

Kopā, gab.: 1 

Kapju regulēšana 

Ass-1 (Smilšu iela) 

21. 0+27 97.96 97.90 - 13.43 -0.06 ūdensvada kape 
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Brīvības un Raiņa ielu ass 

22. 0+10 98.00 98.00 - 7.21 0.00 ūdensvada kape 

23. 0+31 97.93 97.89 5.38 - -0.04 ūdensvada kape 

24. 0+49 97.81 97.73 - 4.69 -0.08 ūdensvada kape 

25. 0+80 97.58 97.54 6.26 - -0.04 ūdensvada kape 

26. 1+08 97.26 97.18 - 4.28 -0.08 ūdensvada kape 

27. 1+18 97.20 97.25 6.19 - 0.05 ūdensvada kape 

28. 1+56 96.68 96.72 - 4.54 0.04 ūdensvada kape 

29. 1+73 96.67 96.68 5.20 - 0.01 ūdensvada kape (nav atrasts) 

30. 1+91 96.28 96.37 - 4.55 0.09 ūdensvada kape 

31. 2+22 96.22 96.21 5.41 - -0.01 ūdensvada kape 

32. 2+64 96.34 96.31 - 4.40 -0.03 ūdensvada kape 

33. 2+65 96.55 96.46 5.45 - -0.09 ūdensvada kape 

34. 3+06 97.44 97.47 - 1.95 0.03 ūdensvada kape 

35. 3+09 97.48 97.57 - 2.82 0.09 ūdensvada kape 

Kopā, gab.: 15 

Gūliju vāku regulēšana, mainot tos pret peldošiem (40t slodze) 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

36. 4+28 96.08 96.11 - 3.59 0.03 LK esošā gūlija 

37. 4+28 96.06 96.11 3.71 - 0.05 LK esošā gūlija 

38. 4+39 96.02 95.97 - 3.24 -0.05 LK esošā gūlija 

39. 4+39 96.00 95.97 3.32 - -0.03 LK esošā gūlija 

40. 4+46 95.92 95.88 - 3.21 -0.04 LK esošā gūlija 

41. 4+46 95.91 95.88 3.34 - -0.03 LK esošā gūlija 

42. 4+53 95.85 95.81 - 3.22 -0.04 LK esošā gūlija 

43. 4+53 95.86 95.81 3.28 - -0.05 LK esošā gūlija 

44. 4+60 95.77 95.74 - 3.19 -0.03 LK esošā gūlija 

45. 4+60 95.78 95.74 3.34 - -0.04 LK esošā gūlija 

Kopā, gab.: 10 

    
  

  Piezīmes: 

      1. LKS-92 koordinātu sistēma, Baltijas 1977.g. augstumu sistēmā. 

  2. Komunikāciju novietojumu skatīt ras. lapās: 1. kārtai CD-1-4(7) "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns." 

  2. kārtai CD-1-2(3) "Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns." 

        

        

   
  Sastādīja: 

   

T. Borovkova 

        

   

  

Pārbaudīja: 

   

V. Semoņenko 

 

 

 

 



1.Sējums. Vispārīgā nodaļa. Tehniskās specifikācijas un saraksti. Rasējumi. 86 

 

     Ilūkstes pilsētas tranzīta ielu (Brīvības un Raiņa) rekonstrukcija Nr. 2011/13 

 

4. Ceļa horizontālo apzīmējumu saraksts 

       
Saraksts Nr.4 

Nr.        

p.k. 

Izbūves posms 

Pk+ Apzīmējuma 

Nr. 

Līnijas 

platums 

(m) 

Līnijas 

krāsojuma 

gārums     

(m) 

Apzīmējuma 

krāsojuma 

laukums (m2) 

Piezīmes 

no līdz 

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

1. KĀRTA 

1. 6+10 6+51 923 0.1 41.0 3.3 ar termoplastiskiem materiāliem 

2. 6+51 6+71 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

3. 
6+71 7+04 

920 0.1 37.0 3.7 ar termoplastiskiem materiāliem 

4. 930 0.4 11.8 3.2 ar termoplastiskiem materiāliem 

5. 

7+04 8+10 

920 0.1 141.0 14.1 ar termoplastiskiem materiāliem 

6. 930 0.4 13.0 3.5 ar termoplastiskiem materiāliem 

7. 934 0.4 - 3.7 ar termoplastiskiem materiāliem 

8. 942 - - 0.4 ar termoplastiskiem materiāliem 

9. 
8+10 8+20 

920 0.1 10.0 1.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

10. 930 0.4 7.0 1.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

11. 8+20 8+40 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

12. 8+40 8+90 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

13. 8+90 10+28 922 0.1 138.0 3.5 ar termoplastiskiem materiāliem 

14. 10+28 10+78 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

15. 10+78 10+98 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

16. 
10+98 11+05 

920 0.1 10.0 1.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

17. 930 0.4 8.2 2.3 ar termoplastiskiem materiāliem 

18. 11+05 11+25 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

19. 11+25 11+75 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

20. 11+75 12+96 922 0.1 121.0 3.1 ar termoplastiskiem materiāliem 

21. 12+96 13+46 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

22. 13+46 13+66 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

23. 
13+66 14+14 

930 0.4 22.6 6.1 ar termoplastiskiem materiāliem 

24. 920 0.1 31.0 3.1 ar termoplastiskiem materiāliem 

25. 

14+22 15+14 

931 3.0 8.4 10.8 ar termoplastiskiem materiāliem 

26. 926 0.2 72.0 4.2 ar termoplastiskiem materiāliem 

27. 920 0.1 109.0 10.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

28. 15+20 15+40 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

29. 15+40 15+90 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

30. 15+90 16+23 922 0.1 33.0 0.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

31. 16+23 16+73 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

32. 16+73 16+93 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

33. 
16+93 17+00 

920 0.1 12.0 1.2 ar termoplastiskiem materiāliem 

34. 930 0.4 4.0 1.1 ar termoplastiskiem materiāliem 

35. 

17+00 18+94 

920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

36. 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

37. 922 0.1 121.0 3.1 ar termoplastiskiem materiāliem 

Ass-2 (Vienības laukums) 

38. 
0+07 0+70 

920 0.1 41.0 4.1 ar termoplastiskiem materiāliem 

39. 945 0.1 2x6.3 1.3 ar termoplastiskiem materiāliem 
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40. 

0+70 0+80 

920 0.1 23.0 2.3 ar termoplastiskiem materiāliem 

41. 931 3.0 6.4 8.4 ar termoplastiskiem materiāliem 

42. 930 0.4 9.2 2.6 ar termoplastiskiem materiāliem 

43. 

0+80 1+27 

920 0.1 94.0 9.4 ar termoplastiskiem materiāliem 

44. 942 - - 0.4 ar termoplastiskiem materiāliem 

45. 930 0.4 8.2 2.3 ar termoplastiskiem materiāliem 

Ass-4 (Grāvju iela) 

46. 

0+04 0+62 

920 0.1 55.0 5.5 ar termoplastiskiem materiāliem 

47. 925 0.1 20.0 1.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

48. 931 3.0 7.4 9.6 ar termoplastiskiem materiāliem 

49. 930 0.4 6.4 1.8 ar termoplastiskiem materiāliem 

920. apzīmējums 723.0 72.3   

922. apzīmējums 413.0 10.6   

923. apzīmējums 391.0 30.6   

925. apzīmējums 20.0 1.0   

926. apzīmējums 72.0 4.2   

930. apzīmējums 90.4 24.8   

931. apzīmējums 22.2 28.8   

934. apzīmējums - 3.7   

942. apzīmējums - 0.8   

945. apzīmējums 12.6 1.3   

Kopā 1.kārtai: 178.1   

2. KĀRTA 

Pieslēgums Pk0+00-Pk1+46 

1. 0+05 0+25 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

2. 0+25 0+45 923 0.1 19.0 1.5 ar termoplastiskiem materiāliem 

3. 

0+45 1+46 

920 0.1 170.0 17.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

4. 926 0.2 76.0 4.4 ar termoplastiskiem materiāliem 

5. 930 0.4 9.2 2.6 ar termoplastiskiem materiāliem 

Ass-1 (Smilšu iela) 

6. 0+04 0+34 920 0.1 30.0 3.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

7. 
0+34 0+54 

920 0.1 61.0 6.1 ar termoplastiskiem materiāliem 

8. 930 0.4 15.8 4.3 ar termoplastiskiem materiāliem 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

9. 0+04 0+24 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

10. 0+24 0+32 923 0.1 8.0 0.6 ar termoplastiskiem materiāliem 

11. 0+32 0+52 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

12. 
0+52 0+58 

930 0.4 6.4 1.8 ar termoplastiskiem materiāliem 

13. 920 0.1 10.0 1.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

14. 0+58 0+78 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

15. 0+78 1+28 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

16. 1+28 2+58 922 0.1 129.0 3.3 ar termoplastiskiem materiāliem 

17. 2+58 3+08 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

18. 3+08 3+28 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

19. 
3+28 3+35 

920 0.1 28.0 2.8 ar termoplastiskiem materiāliem 

20. 930 0.4 14.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

21. 3+35 3+55 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

22. 3+55 4+22 923 0.1 67.0 5.1 ar termoplastiskiem materiāliem 
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23. 4+22 4+86 920 0.1 64.0 6.4 ar termoplastiskiem materiāliem 

24. 
4+86 4+99 

931 3.0 6.4 8.4 ar termoplastiskiem materiāliem 

25. 920 0.1 10.0 1.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

26. 
4+99 5+07 

920 0.1 13.0 1.3 ar termoplastiskiem materiāliem 

27. 930 0.4 11.2 3.1 ar termoplastiskiem materiāliem 

28. 5+07 5+27 920 0.1 20.0 2.0 ar termoplastiskiem materiāliem 

29. 5+27 5+77 923 0.1 50.0 3.9 ar termoplastiskiem materiāliem 

30. 5+77 6+01 922 0.1 21.0 0.6 ar termoplastiskiem materiāliem 

31. 6+01 6+10 923 0.1 9.0 0.6 ar termoplastiskiem materiāliem 

920. apzīmējums 526.0 52.6   

922. apzīmējums 150.0 3.9   

923. apzīmējums 253.0 19.5   

926. apzīmējums 76.0 4.4   

930. apzīmējums 56.6 15.7   

931. apzīmējums 6.4 8.4   

Kopā 2.kārtai: 104.5   

Piezīmes: 

       
1. Horizontālo apzīmējumu novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās: 1.kārtai  CD 5-3(6) "Satiksmes organizēšana",  

  2.kārtai  CD 5-1(2) "Satiksmes organizēšana". 

        

        

   

Sastādīja: 

  

T. Borovkova 

 

      
 

 

        

   

Pārbaudīja: 

  

V.Semoņenko 
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5.  Ceļa zīmju un vertikālo apzīmējumu dislokācijas saraksts 

      
Saraksts Nr.5 

Nr.        

p.k. 

Ceļa 

zīmes 

Nr. 

Atrašanās vieta 

Pk. 
Zīmju 

skaits 

Cink. stabu 

skaits 
Piezīmes 

pa kreisi 
pa 

labi 

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

1. KĀRTA 

1. 705   6+55 1 2 'Virziena rādītājs'' 

2. 201   6+65 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

3. 326 6+65 - 1 1 "Apstāties aizliegts" 

4. - - 6+72 4 1 "Informācijas zīme (Zemgales iela, Brīvības iela)" 

5. 705 6+74 - 1 2 'Virziena rādītājs'' 

6. 705 - 6+90 2 2 'Virziena rādītājs'' 

7. 206 - 6+91 1 1 "Dodiet ceļu" 

8. 501 - 6+97 1 1 'Vienvirziena ceļš'' 

9. 206 7+01 - 1 
1 

"Dodiet ceļu" 

10. 504 7+01 - 1 "Izbraukšana uz vienvirziena ceļa" 

11. 532 - 7+16 1 
1 

'Stāvvieta'' 

12. 828 - 7+16 1 'Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā'' 

13. 530 - 7+25 1 1 "Gājēju pāreja" 

14. 531 7+29 - 1 1 "Gājēju pāreja" 

15. 532 - 7+49 1 
1 

'Stāvvieta'' 

16. 828 - 7+49 1 'Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā'' 

17. 412 7+64 - 1 
1 

'Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi'' 

18. 905 7+64 - 1 'Šķēršļa plāksne'' 

19. 705 - 7+64 2 2 'Virziena rādītājs'' 

20. 301 7+68 - 1 1 'Iebraukt aizliegts'' 

21. 502 - 7+79 1 1 'Vienvirziena ceļa beigas'' 

22. 501 7+87 - 1 1 'Vienvirziena ceļš'' 

23. 201   8+04 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

24. 206 8+09   1 1 "Dodiet ceļu" 

25. - 8+23 - 4 1 "Informācijas zīme (Stadiona iela, Raiņa iela)" 

26. 201 8+35 - 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

27. 201   10+87 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

28. 206 10+95   1 1 "Dodiet ceļu" 

29. - 11+08 - 4 1 "Informācijas zīme (Jēkabpils iela, Raiņa iela)" 

30. 201 11+16 - 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

31. 206 13+04 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

32. 206 13+40 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

33. 201 - 13+55 1 
1 

''Galvenais ceļš'' 

34. 401 - 13+55 1 'Braukt taisni'' 

35. 206 13+68 - 1 
1 

"Dodiet ceļu" 

36. 502 13+68 - 1 'Vienvirziena ceļa beigas'' 

37. 301 13+86 - 1 1 'Iebraukt aizliegts'' 

38. 401 13+88 - 1 1 'Braukt taisni'' 

39. 206 14+10 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

40. - 14+25 - 4 1 "Informācijas zīme (Grāvju iela, Raiņa iela)" 

41. 121 - 14+30 1 

1 

"Bērni" 

42. 803 - 14+30 1 "Darbības zona" 

43. 323 - 14+30 1 "Maksimālā ātruma ierobežojums" 

44. 201 14+33 - 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

45. 534 14+55   1 
1 

"Autobusa pietura" 

46. 534 14+55   1 "Autobusa pietura" 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

47. 534 - 14+69 1 
1 

"Autobusa pietura" 

48. 534 - 14+69 1 "Autobusa pietura" 

49. 530 - 15+02 1 
1 

"Gājēju pāreja" 

50. 531 - 15+02 1 "Gājēju pāreja" 

51. 531 15+05 - 1 
1 

"Gājēju pāreja" 

52. 530 15+05 - 1 "Gājēju pāreja" 

53. 902 15+09 - 1 1 "Virziena plāksne" 

54. 206 15+13 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

55. 904 15+23   1 1 "Virziena plāksne" 

56. 121 16+30 - 1 

1 

"Bērni" 

57. 803 16+30 - 1 "Darbības zona" 

58. 323 16+30 - 1 "Maksimālā ātruma ierobežojums" 

59. 201 - 16+81 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

60. - - 16+88 4 1 "Informācijas zīme (Jelgavas iela, Raiņa iela)" 

61. 206 - 17+00 1 1 "Dodiet ceļu" 

62. 201 17+10 - 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

Ass-2 

63. 502 0+08 - 1 1 'Vienvirziena ceļa beigas'' 

64. 705 0+12 - 2 2 'Virziena rādītājs'' 

65. 301 - 0+16 1 1 'Iebraukt aizliegts'' 

66. 412 - 0+20 1 
1 

'Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi'' 

67. 905 - 0+20 1 'Šķēršļa plāksne'' 

68. 501 0+63 - 1 1 'Vienvirziena ceļš'' 

69. 206 0+69 - 1 

1 

"Dodiet ceļu" 

70. 840 0+69 - 1 "Galvenā ceļa virziens" 

71. 402 0+69 - 1 'Braukt pa labi'' 

72. - 0+73 - 4 1 "Informācijas zīme (Sporta iela, Pilskalnes iela)" 

73. 206 0+74 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

74. 201 0+78 - 1 

1 

''Galvenais ceļš'' 

75. 840 0+78 - 1 "Galvenā ceļa virziens" 

76. 502 0+78 - 1 'Vienvirziena ceļa beigas'' 

77. 301 - 0+75 1 1 'Iebraukt aizliegts'' 

78. 531 - 0+77 1 1 "Gājēju pāreja" 

79. 530 0+82 - 1 1 "Gājēju pāreja" 

80. 532 0+95 - 1 
1 

'Stāvvieta'' 

81. 828 0+95 - 1 'Transportlīdzekļa novietojuma veids stāvvietā'' 

82. 206 - 1+15 1 
1 

"Dodiet ceļu" 

83. 504 - 1+15 1 "Izbraukšana uz vienvirziena ceļa" 

Ass-4 

84. 412 0+12 - 1 
1 

'Šķērsli apbraukt pa labo vai pa kreiso pusi'' 

85. 905 0+12 - 1 'Šķēršļa plāksne'' 

86. 501 0+16 - 1 1 'Vienvirziena ceļš'' 

87. 530 - 0+32 1 
1 

"Gājēju pāreja" 

88. 531 - 0+32 1 "Gājēju pāreja" 

89. 531 0+36 - 1 
1 

"Gājēju pāreja" 

90. 530 0+36 - 1 "Gājēju pāreja" 

Brīdinājuma zīmes: 2 2 

  

Priekšrocības zīmes: 23 23 

Aizlieguma zīmes: 7 5 

Rīkojuma zīmes: 6 4 

Norādījuma zīmes: 29 19 

Virzienu rādītāji un informācijas 

zīmes: 
32 16 

Papildzīmes: 7 - 

Vertikālie apzīm.: 5 2 

Kopā 1. kārtai: 111 71 
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2. KĀRTA 

Pieslēgums 

1. 201 0+18 - 1 
1 

''Galvenais ceļš'' 

2. 840 0+18 - 1 "Galvenā ceļa virziens" 

3. 323 0+40 - 1 1 "Maksimālā ātruma ierobežojums" 

4. 534 0+68 - 1 
1 

"Autobusa pietura" 

5. 534 0+68 - 1 "Autobusa pietura" 

6. 534 - 1+00 1 
1 

"Autobusa pietura" 

7. 534 - 1+00 1 "Autobusa pietura" 

8. 201 - 1+26 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

9. 206 - 1+45 1 1 "Dodiet ceļu" 

10. 206 1+45 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

11. 201 1+46 - 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

Ass-1 

12. - 0+05 - 4 1 "Informācijas zīme (Smilšu iela, Brīvības iela)" 

13. 206 0+06 - 1 
1 

"Dodiet ceļu" 

14. 840 0+06 - 1 "Galvenā ceļa virziens" 

15. 202 0+16 - 1 1 "Galvenā ceļa beigas" 

16. 201 - 0+20 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

17. 323 0+35 - 1 1 "Maksimālā ātruma ierobežojums" 

18. - - 0+46 4 1 "Informācijas zīme (Smilšu iela, Brīvības iela)" 

19. 206 - 0+47 1 1 "Dodiet ceļu" 

20. 201 0+51 - 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

Brīvības un Raiņa ielu ass 

21. 705 - 0+09 2 2 'Virziena rādītājs'' 

22. 705 - 0+15 2 2 'Virziena rādītājs'' 

23. 201 0+28 - 1 
1 

''Galvenais ceļš'' 

24. 840 0+28 - 1 "Galvenā ceļa virziens" 

25. 201 - 0+42 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

26. 206 0+51   1 1 "Dodiet ceļu" 

27. - 0+60 - 4 1 "Informācijas zīme (Avotu iela, Brīvības iela)" 

28. 201 0+75 - 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

29. 201 - 3+18 1 1 ''Galvenais ceļš'' 

30. 206 3+26 - 1 1 "Dodiet ceļu" 

31. 206   3+37 1 1 "Dodiet ceļu" 

32. 
- - 3+40 6 1 "Informācijas zīme (Pļavu iela, Ozolu iela, Brīvības 

iela)" 

33. 201 3+45 - 1 1 'Galvenais ceļš'' 

34. 907 4+31 - 1 1 'Šķēršļa plāksne'' 

35. 906 - 4+31 1 1 'Šķēršļa plāksne'' 

36. 708 - 4+31 1 1 'Ūdensšķēršļa nosaukums'' 

37. 906 4+68   1 1 'Šķēršļa plāksne'' 

38. 907 - 4+68 1 1 'Šķēršļa plāksne'' 

39. 708 4+68 - 1 1 'Ūdensšķēršļa nosaukums'' 

40. 201 - 4+79 1 1 'Galvenais ceļš'' 

41. 530 - 4+86 1 
1 

"Gājēju pāreja" 

42. 531 - 4+86 1 "Gājēju pāreja" 

43. 530 4+90 - 1 
1 

"Gājēju pāreja" 

44. 531 4+90 - 1 "Gājēju pāreja" 

45. 206 - 5+13 1 1 "Dodiet ceļu" 

46. - - 5+16 4 1 "Informācijas zīme (Upes iela, Brīvības iela)" 

47. 201 5+17 - 1 
1 

'Galvenais ceļš'' 

48. 326 5+17 - 1 "Apstāties aizliegts" 

49. 206 5+24   1 1 "Dodiet ceļu" 
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50. 206   5+84 1 1 "Dodiet ceļu" 

Priekšrocības zīmes: 23 23 

  

Aizlieguma zīmes: 3 2 

Norādījuma zīmes: 8 4 

Virzienu rādītāji un informācijas 

zīmes: 
28 11 

Papildzīmes: 3 - 

Vertikālie apzīm.: 4 4 

Kopā 2. kārtai: 69 44 

       Piezīmes: 

     1. Ceļa zīmju novietojumu plānā skatīt rasējumu lapās: 1.kārtai CD 5-3(6) "Satiksmes organizēšana", 

2.kārtai CD 5-1(2) "Satiksmes organizēšana". 

       

       

  

Sastādīja: 

  

T. Borovkova 

 

  
 

    

       

  

Pārbaudīja: 

 
V.Semoņenko 
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C. RASĒJUMI 
 

Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. ..................................................... CD-1-1 

Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns (1.kārta) ................................. ....CD-1-4(7) 

Ģenerālplānojums ar inženiertīkliem. Segumu plāns (2.kārta) ................................. ....CD-1-2(3) 

Trases plāns. Saskaņojumi. ........................................................................................... CD-2-1 

Izbūves plāns (1.kārta) ................................................................................... ..CD-2-4(7), CD-2-7-1(2) 

Izbūves plāns (2.kārta) ................................................................................... ..CD-2-2(3), CD-2-7-1(2) 

Garenprofils. ............................................................................................................... CD-2-8(11) 

Šķērsprofilu veidi un segas konstrukcijas. Pandusu plāns.  ........................................ CD-3-1(3) 

Nobrauktuves. ........................................................................................................... CD-4-1-1(2) 

Caurtekas.  ..................................................................................................................... CD-4-2 

Autobusu pieturas .......................................................................................................... CD-4-3 

Satiksmes organizēšana (1.kārta) ................................................................................ CD-5-3(6) 

Satiksmes organizēšana (2.kārta) ................................................................................ CD-5-1(2) 

Labiekārtojuma plāns.(Vienības laukuma labiekārtošana) ........................................... CD-6-1 

 

Strūklakas vispārējie dati ........................................................................................ AR/TH-01/VD 

Strūklakas vāze ........................................................................................................ AR/TH-02/AR 

Strūklakas baseins ................................................................................................... AR/TH-03/AR 

Strūklakas tehnoloģija ............................................................................................. AR/TH-04/TH 

Strūklakas iekārtu specifikācija ................................................................................ AR/TH-05/IS 

 

Tilta kopskats ................................................................................................................ BK-1-1 

Tilta brauktuves konstrukcija ........................................................................................ BK-2-1 

Atvairbarjeru brusas stiegrojums .................................................................................. BK-3-1 

Deformācijas šuves. Konstrukcija virs  ietvēm ............................................................. BK-4-1 

Ietvju margu konstrukcija ............................................................................................. BK-5-1 

 

Atbalstsienas. AS-1, AS-4 ............................................................................................. BK-6-1 

Atbalstsienas. AS-2, AS-3 ............................................................................................. BK-6-2 

Atbalstsienas. Stiegrojuma sieti. ................................................................................... BK-6-3 

Atbalstsienas. Darbu daudzumi, nospraušana un stiegrojuma stieņu 

specifikācija ................................................................................................................... BK-6-4 

 

 
 


