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A. VISPĀRĪGĀ NODAĻA 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1.  Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. Nr.8016-R (kopija) 
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1.2.  Profesionālās apdrošināšanas polise 
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1.3.  Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-7189 (kopija) 
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1.4.  Projekta ceļu daļas vadītāja sertifikāts Nr. 20-7170 (kopija) 
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1.5.  Tehniskā specifikācija 
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1.6.  VAS „Latvijas Valsts ceļi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.6-164 
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1.7.  AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI10-09.01/501 
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1.8.  SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/541/931 
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1.9.  VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" Latgales reģiona 
meliorācijas nodaļas tehniskie noteikumi Nr. L/1-30/357 
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2. Pielikumi 

1.10.  Ilūkstes novada Prodes pagasta B grupas ceļu saraksts 
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2.1. Piegulošo zemes īpašumu nobrauktuvju saskaņojumu saraksts 
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3. Skaidrojošais apraksts 

3.1 Ievads 

Būvprojekts „Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Bramaņi – Bernāti” pārbūve, Prodes pagastā” izstrādāts 

saskaņā ar Ilūkstes novada pašvladības pasūtījumu,noslēgto līgumu un izsniegto būvatļauju. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projekta vadītāja SIA „CERVA” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8016-R) ceļu būvinženiere: 

Tatjana Borovkova - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-7189. 

3.2 Esošās situācijas raksturojums 

Pārbūvējamais ceļš atrodas Ilūkstes novadā, Prodes pagastā. Tās kalpo piebraukšanai zemnieku vai individuālajām 

saimniecībām. 

Ceļa trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu, kurā ir lielas augstienes.  

Visa posma garumā ceļam ir grants segums. 

Pavasara atkušņa laikā un rudens slapjā laikā ceļa segums izšķist, šī apstākļa dēļ veidojas iesēdumi, rises, un bedres. 

Piegulošo zemju īpašniekiem ir neiespējami nokļūt uz saviem īpašumiem. Nomales ir augstāk par brauktuvi, izveidojas 

apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes. Tā dēļ brauktuve izskalojas.  

Grāvji, kuri tur ir, aizauguši ar krūmiem un nezāli, kas neļauj grāvjiem veikt savas funkcijas. Meliorācijas sistēma 

aizsērējusi,akas applūdušas. 

Nobrauktuves nav izbūvētas pēc standarta un tām nav seguma. 

3.3 Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

 Nozīme – pašvaldības ceļš 

Projektētā posma novietne un garums: 

 Būvobjekta adrese – Prodes pagasts, Ilūkstes novads 

 Pārbūvējamie posmi – 0.000 – 2.520 km  

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

 Ceļa kategorija: AV 

 Ceļa veids: vispārīgās lietošanas 

 Nozīme un funkcija: lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos un pieslēdz teritorijas augstākas 

kategorijas ceļiem. 

 Kustības perspektīva intensitāte:  

AADT = 31 aut/dnn  

AADTj,pievestā = 15 aut./dnn.  

AADTj,smagie =16 aut./dnn 

 Normālprofils –NP3.5, NP4.5 

 Braukšanas joslu skaits – 1  

 Brauktuves platums – 3.00m, 3.50m 

 Nomales platums – 0.25m, 0.50m 

 Braukšnas ātrums – projektētais -50 km/h, atļautais - ≤ 80km/h 

 Brauktuves segums –nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s (N-III klase) 

 Brauktuves šķērsslīpums –grants-šķembu mais. segums - 3.0 % 

 Nomales šķērsslīpums – 5.0% 
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3.4 Izejas dati 

Kā izejas materiāls projekta izstrādei izmantoti: 

 SIA „Cerva” veiktā situācijas vizuālā apskate; 
Posmu pārbūves projekts balstās uz šādiem Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi. 
Latvijas Valsts standarti: 

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

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

 LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 

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

 LVS 77:2016 "Ceļa zīmes", 

3.5 Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Koku un krūmu zāģēšana; 

 Caurteku uzstādīšana; 

 Grāvju rakšana un tīrīšana; 

 Ierakuma un uzbēruma būvniecība; 

 Salizturīgā (smilts drenējošās) kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p izlīdzinošās kārtas būvniecība (iesēdumu labošana); 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata nesošās kārtas būvniecība; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

 Nobrauktuvju uz īpašumiem izbūve; 

3.5.1. Autoceļa trase 

1.5.1.1. sagatavošanas darbi 

Ceļa pārbūvei nepieciešams: krūmju zaģešana un transportēšana uz atbērtni, grāvju rakšana un tīrīšana, esošo 

caurteku demontāža un aizvešana uz uzņēmēja atbērtni, uzaugumu noņemšana grunti aizvedot. 

1.5.1.2. atsavināmas zemes 

Pārbūvējot ceļu, paredzēts izmantot esošo ceļa nodalījuma joslu ar kadastra numuriem 44350010043, 44350040157. 
1.5.1.3. autoceļa plāns un garenprofils 

Ceļa trase tiek veidota pa esošā ceļa trasi. Garenprofilā ceļa sarkanā līnija projektēta kopējot esošo zemes profilu, 

izlabojot iesēdumus. 

3.5.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

3.5.2.1. ceļa konstrukcija 

1.5.2.1. ceļa konstrukcija 

Ceļa segas izbūvei paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Segumam paredzēts divpusīgs šķērsslīpums 3.0%, 
nomalēm 5%.  

Paredzēts divi ceļa klātnes tipi: 
(skatīt rasējuma lapā CD-2 „Ceļa klātnes tips un segas konstrukcija.”) 
 1.5.2.2. segas konstrukcijas 

Projektā paredzēts izmantot 2 segas konstrukcijas:  

1. segas konstrukcija brauktuvei: 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s, h=10cm (N-III klase) 

 seguma pamata kārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p, h=10cm (N-IV klase)  

  Esošā pamatne vai Nesaistītu minerālmateriālu pamata izlīdzinošā kārta 0/32p (N-IV klase) 
2. segas konstrukcija brauktuvei un nobrauktuvēm: 

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s, h=10cm (N-III klase) 

 seguma pamata kārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p, h=10cm (N-IV klase) 

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

Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa esošie un projektējamie sāngrāvji, kā paredzēta esošo caurteku demontāža ,to 

vietā projektētas plastmasa caurtekas zem ceļa un nobrauktuvēm. 

 Paredzēta esošo meliorācijas aku un drenāžas izvadu tīrīšana. 

3.5.4. Nobrauktuves un pieslēgumu izbūve 

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

Nobrauktuves ir no nesaistītu minerālmateriālu seguma. 

Risinājumus skatīt rasējumā CD-2(8), kā arī CD-4-1. 

3.5.5. Inženierkomunikācijas 

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

izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

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

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

par saviem līdzekļiem. 

3.6 Darbu organizēšanas projekts ( DOP) 

3.6.1. Vispārīgās prasības 

Darbu organizēšanas  projekts  izstrādāts  objektam: „Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Bramaņi – Bernāti” pārbūve, 

Prodes pagastā” . Būvprojekts tiks izstrādāts atbilstoši projektēšanas uzdevumam un ieinteresēto institūciju izsniegtajiem 

tehniskajiem noteikumiem.. 

Visus celtniecības montāžas darbus paredzēts izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Būvniecības likumdošanu un 

normatīvo aktu prasībām. 

Pirms būvniecības uzsākšanas būvuzņēmējam, atbilstoši būvprojektā izstrādātajam darbu organizācijas  projektam  –  

DOP  izstrādāt  un  saskaņot  „Darbu  veikšanas projektu – DVP” atbilstoši būvuzņēmēja rīcībā esošajai būvniecības tehnikai 

un resursiem. 

3.6.2. Darba drošības pasākumi 

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

instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 

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

kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas 

pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu novēršanai, atbilstoši normatīvo 

aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie 

apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

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

sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus aizsarglīdzekļus, maskas, 

respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar 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. 

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. 

3.6.3. Vides aizsardzības pasākumi 

Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

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

reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

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

Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg 

konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizssargātu esošus 

kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

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

apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, 

attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā 

stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 

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

būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju 

u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 

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

nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes 

vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m augstumā. 

Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām 

vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un speciālu 

prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības komitejas 

pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 
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Būvgružu glabāšana un izvešana 

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

vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības 

komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

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

 

Būvmateriālu transportēšana 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona 

kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

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

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

lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem.  

3.6.4. Būvdarbu secības plāns 

Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas 

būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas 

projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas 

secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 

2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 

3. Vājas nestspējas grunšu izrakšana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves darbu robežās; 

4. Ierakumu un uzbērumu būvniecība; 

5. Grāvju rakšana/tīrīšana; 

6. Caurteku izbūve; 

7. Ceļa klātnes profilēšana; 

8. Smilts drenējošās kārtas izbūve; 

9. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu izbūve; 

10. Grāvju tekņu nostiprināšanas darbu veikšana; 

11. Nogāžu planēšana,apzaļumošana. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot un saskaņojot 

detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā 

būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 

Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 

Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas. 

3.6.5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz 

ceļiem” prasības.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā, 

kas jāsaskaņo ar pasūtītāju un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī 

atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz 

apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta pasūtītāju. 

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

nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu joslu, 

posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu 
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satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas 

izmaiņām laikā un apjomā. 

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

būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes 

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

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

jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu konkrētajā 

brīdī lieto. 

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

darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu 

pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, 

operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par drošu 

satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar 

drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un tam 

nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu 

atjaunošana. 

 

Sastādīja:______________________A. Dmitrijeva 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. Vispārējā daļa 
 

1.1. Vispārējie noteikumi 

1.1.1. Ievads 

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

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

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

esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

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

rakšanu veikt bez mehānismiem. 

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

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

atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Pirms darba uzsākšanas Būvuzņēmējam jāiztrāda un jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un ar ceļa 

pārvaldītāju satiksmes organizācijas shēmu (DVP sastāvdaļa), kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas 

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

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz Pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 

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

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

1.1.2. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 

Projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Likums „Par autoceļiem”; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 LVS standarti. 
Materiāliem, kas tiks pielietoti posma pārbūvē ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. 

Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas 

ir spēkā iepirkuma laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi. Ja specifikācijās nav norādīts konkrēts 

standarts, tad pēc saskaņošanas ar Projekta vadītāju, Daugavpils novada domes būvvaldi, tiek izmantoti valstī 

pieņemtie standarti vai būvnormatīvi, kas domāti līdzīgiem darbiem. 

Iepriekš saskaņojot 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. 

1.1.3. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu. 
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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. 

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 atzīmes saņemšanas Būvatļaujā. 

1.1.4. Izpildmērījumu veikšana 

Ceļa un ielas izpildmērījumu plānu izstrādā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, papildus tajā iekļaujot 

informāciju par ceļa un ielas laukumu (brauktuves laukums, ieskaitot veloceliņu, ietvju un apmaļu laukumu, bet 

neieskaitot veģetācijas aizņemto laukumu) atbilstoši ceļa un ielas seguma materiāliem, brauktuves platumu un 

brauktuves garumu pa ceļa un ielas ass līniju. 

Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta 
tās būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši 16.12.2010. Ģeotelpiskās informācijas likumā un 24.04.2012. 
Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes 
noteikumi” noteiktajai augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas specifikācijai, informācijas iegūšanas, 
sagatavošanas un apstrādes metodikai, topogrāfiskā plāna sagatavošanas vispārīgajām prasībām, tā saskaņošanas 
vispārīgajām prasībām, tajā attēlojamajiem elementiem, kā arī ģeodēzisko darbu veicēja atbildībai augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas iegūšanas un sagatavošanas procesā. Augstas detalizācijas topogrāfiskās 
informācijas iegūšanas, saskaņošanas un pieņemšanas kārtību vietējā pašvaldībā nosaka pašvaldības izdotie 
saistošie noteikumi.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs topogrāfisko uzmērīšanu veic, izmantojot pārbaudītus ģeodēziskos instrumentus, 
veicot pārbaudi atbilstoši ražotāja norādītajām precizitātes prasībām. Topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām darba 
izpildītājs, ja nepieciešams, izveido uzmērīšanas tīklu.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs lieto tādas uzmērīšanas tīkla veidošanas metodes un instrumentus, kas 
nodrošina Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas 
un tās centrālās datubāzes noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  

Ģeodēzisko darbu izpildītājs veic visu iespējami noderīgo grafisko un teksta materiālu pieprasīšanu un 
apkopošanu, kas būtu nepieciešama topogrāfiskās informācijas iegūšanai par būvi un inženierkomunikācijām un tās 
attēlošanai plānā, kā informāciju par ģeodēziskajiem punktiem, iepriekšējiem mērniecības darbiem, pazemes 
komunikāciju plānu materiāliem, izpildshēmām un komunikāciju pārskata shēmām.  

Veicot pašvaldības autoceļa kā kompleksas inženierbūves topogrāfisko uzmērīšanu, izpilduzmērījuma plānā, 
papildus 24.04.2012. Ministru kabineta noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās 
centrālās datu bāzes noteikumi” noteiktajam, tiek attēlota ceļa ass līnija, brauktuves malas, ceļa klātnes šķautnes, 
nogāzes un nobrauktuves. 

Ja pašvaldības autoceļa kā kompleksas inženierbūves veidojošie elementi jāuzmēra ārpus ceļa zemes 
nodalījuma joslas robežām, vismaz divas nedēļas pirms topogrāfisko uzmērīšanas darbu uzsākšanas darba izpildītājs 
rakstiski brīdina zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 35. panta 2. daļu.  

Uzmērītajai topogrāfiskajai informācijai jāatbilst faktiskajam stāvoklim apvidū.  
Visus izdevumus, kas saistīti ar darba izpildei nepieciešamās informācijas pieprasīšanu un saņemšanu, darba 

pārbaudi un reģistrāciju sedz ģeodēzisko darbu izpildītājs.  
Topogrāfiskās uzmērīšanas darbi uzskatāmi par pabeigtiem, ja:  
1) uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 24.aprīļa noteikumu Nr.281 „Augstas 

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām prasībām;  

2) topogrāfiskie dati ievietoti pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu bāzē, 
mērniecības darbu izpildītājs reģistrēts VZD Ģeodēzisko un topogrāfisko darbu uzskaites datu bāzē un ir saņemts 
apliecinājums par visiem, normatīvos aktos, šajās specifikācijās un pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktajiem 
saskaņojumiem.  

Pasūtītājam nododamie dokumenti:  
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Izgatavots būves un inženierkomunikāciju, kas iegūta tās būvniecības laikā, digitālais topogrāfiskais 
izpilduzmērījumu plāns uz elektroniskā datu nesēja, plāna izdruka divos eksemplāros.  

Jāveic izpildmērījumi visiem darbu daudzumiem (apjomiem), ko var redzēt un uzmērīt dabā, atbilstoši 

pozīcijām un mērvienībām būvprojekta darbu apjomu sarakstam.  

Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 

1.1.5. Izvērtējums par ceļa izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu 

pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi  

Būvdarbu veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu, jāizstrādā darbu veikšanas projekts. Būvdarbu 

veicējam, pamatojoties uz izstrādāto būvprojektu jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un VAS „Latvijas Valsts ceļi” 

satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā. Būvdarbu veicējam atbilstoši spēkā esošajam būvniecības 

regulējumam jāaprīko būvobjekts un būvlaukums, nepieciešamības gadījumā jānodrošina apbraucamais ceļš vai 

alternatīvas nobrauktuves. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvdarbu veicējam jademontē visas ceļa zīmes, kuras ir 

saistītas ar satiksmes organizāciju būvdarbu laikā, organizējot transporta satiksmi atbilstoši būvprojekta prasībām.   

Nodrošinot doto nosacījumu izpildi ceļu atļauts izmantot būvdarbu laikā, pēc būvdarbu pabeigšanas pirms ceļa 

nodošanas ekspluatācijā.    

 

2. Dažādi darbi 

2.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”. 

2.2. Konstrukciju nojaukšana, demontāža 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.2. – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

2.3. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Ievērot CS 2015 sadaļu 3.5. – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

Koki ar diametru līdz 12 cm pieskaitāmi pie krūmu ciršanas. 

 

3. Zemes klātne 

3.1. Grāvju rakšana un tīrīšana un nostiprināšana ar fr.šķēmbām 22-45. 

Ievērot CS 2015 sadaļu 4.1. „Grāvju rakšana un tīrīšana”. 

3.2. Nogāžu planēšana 

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

Darba nosaukums: 

 Nogāžu seguma planēšana lieko grunti izlīdzinot – m2 
 

Būvprojektā ir paredzēts veikt nogāžu seguma profilēšanu un/vai planēšanu vietās, kur nav paredzēta grāvju 

rakšana vai ir esošās nogāzes. Veicot nogāžu planēšanu jāizveido viendabīgs kritums no ceļa nomales šķautnes līdz 

nogāzes pēdai, nodrošinot nepieciešamo kritumu ūdens atvadei no konstrukcijas. 

3.3. Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana 

Ievērot CS 2015 sadaļu 4.3. „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”. 

3.4. Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2015 sadaļu 4.4. „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

Pirms ceļa segas izbūves pilnībā jānoņem esošais apaugums abās ceļa malās, kas traucē ūdens novadīšanai 

no ceļa seguma. 
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Uzbērumam izmantojams esošā ceļa konstrukcijas materiāls no ierakumu vietām, labojot garenprofila 

iesēdumus. 

3.5. Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana 

Ievērot CS 2015 sadaļu 4.6. „Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”. 

4. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

4.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2015 sadaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība” . 

4.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība 

Ievērot CS 2015 sadaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”. 

 
Sastādīja:     A. Dmitrijeva 
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C. SARAKSTI 

ZĀĢĒJAMO KOKU SARAKSTS 

    
   

    

Saraksts Nr.1 

Nr. p. k. 

Atrašanās vieta Koku 
zāģēšana 
(skaits) 

Koku 
diametrs,cm 

Piezīmes  
Pikets 

Attālums no ass (m) 

pa kreisi pa labi 

1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 

1. 14+59 - 4.3 1 10 lapu koks 

2. 25+05 3.3 - 1 5 lapu koks 

3. 25+07 2.1 - 1 5 lapu koks 

4. 25+09 3.0 - 1 5 lapu koks 

  
Zāģējamo koku skaits: 4 

  

    
   

Piezīmes:  
  

 
 

 

1. Koku novietojumu plānā skatīt rasējuma lapās CD-2(8) "Izbūves plāns. 
Garenprofils. Satiksmes organizēšanas plāns.". 

 

 

 
Sastādīja: 

    
A. Dmitrijeva 
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ZEMES KLĀTNES BŪVNIECĪBAS DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 
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pa 
kreisi 

pa 
labi 

pa 
kreisi 

pa 
labi 

pa 
kreisi 

pa 
labi 

    m m3 m3 m2 m3 m3 m m m2 m2 m2 ha 

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

0+00 0+50 50.0 42.0 - 

2236.5 

29.9 32.3 - - - - 

4028.0 

1.0 

0+50 1+00 50.0 1.2 - - - - 21.0 - - 

1+00 1+50 50.0 14.3 - - - - 50.0 - - 

1+50 2+00 50.0 11.8 - 21.8 9.0 - 21.0 - - 

2+00 2+50 50.0 
30.9 - 28.5 55.0 - - 10.8 

20.
0 

2+50 3+00 50.0 6.4 - 13.9 24.5 - - - 2.5 

3+00 3+50 50.0 
15.4 - 29.9 51.1 - - 15.0 

19.
3 

3+50 4+00 50.0 
5.0 - - 41.2 - - - 

11.
3 

4+00 4+50 50.0 2.5 - 25.5 1.8 - - - - 

4+50 5+00 50.0 16.2 - 32.0 - - 10.0 25.2 6.0 

5+00 5+50 50.0 11.2 - 32.3 - - 50.0 30.0 - 

5+50 6+00 50.0 9.6 - 35.8 - - 34.0 6.0 - 

6+00 6+50 50.0 5.0 - 23.7 - - 13.0 - - 

6+50 7+00 50.0 0.2 - 15.5 2.3 30.5 - - - 

7+00 7+50 50.0 21.1 - 28.7 25.9 6.5 - - - 

7+50 8+00 50.0 13.4 - 26.8 23.2 - - - - 

8+00 8+50 50.0 24.9 - 32.4 27.1 - - - - 

8+50 9+00 50.0 1.1 - 18.2 - - - - - 

9+00 9+50 50.0 14.0 - 38.5 31.2 - - - - 

9+50 10+00 50.0 3.8 - 19.1 8.5 - - - - 

10+00 10+50 50.0 4.4 - 26.1 - - - - - 

10+50 11+00 50.0 6.4 - 23.5 5.7 - - - - 

11+00 11+50 50.0 20.6 - 43.0 24.4 - - - - 

11+50 12+00 50.0 9.7 - 38.0 - - - - - 

12+00 12+50 50.0 1.4 - 23.3 - - - - - 

12+50 13+00 50.0 15.0 - 11.5 14.9 - - - - 

13+00 13+50 50.0 0.6 - 7.6 12.4 - - - - 

13+50 14+00 50.0 5.2 - 44.2 18.0 - - - - 

14+00 14+50 50.0 45.1 - 29.1 31.2 - - - - 

14+50 15+00 50.0 39.1 0.2 14.3 21.0 - - - - 

15+00 15+50 50.0 102.8 - 27.5 29.1 - - - - 

15+50 16+00 50.0 113.3 - 32.7 29.3 - - - - 
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16+00 16+50 50.0 126.7 - 45.4 32.8 - - - - 

16+50 17+00 50.0 35.0 1.2 6.6 9.7 24.5 - - - 

17+00 17+50 50.0 81.6 0.1 23.0 23.2 1.5 - - - 

17+50 18+00 50.0 148.2 - 39.9 49.9 - - - - 

18+00 18+50 50.0 106.4 - 36.3 29.7 - - - - 

18+50 19+00 50.0 8.7 12.2 21.6 3.5 - - - - 

19+00 19+50 50.0 145.4 - 66.7 50.3 - - - - 

19+50 20+00 50.0 102.9 - 48.5 38.3 - - - - 

20+00 20+50 50.0 22.5 2.2 18.0 10.7 - - - - 

21+00 21+50 50.0 63.4 - 1.8 1.9 34.0 - - - 

21+50 22+00 50.0 89.3 - 2.6 17.3 - - - - 

22+00 22+50 50.0 111.5 - 28.7 35.9 - - - - 

22+50 23+00 50.0 75.3 - 25.7 25.9 - - - - 

23+00 23+50 50.0 70.8 3.2 33.1 19.8 - - - - 

23+50 24+00 50.0 28.9 41.2 - 17.2 - - - - 

24+00 24+50 50.0 101.6 - - 32.8 - - - - 

24+50 25+00 50.0 72.4 - - 11.3 - - - - 

25+00 25+20 20.0 55.7 - - - - - - - 

KOPĀ: 2520.0 2149.6 60.3 2236.5 1201.3 953.6 97.0 199.0 87.0 
59.
2 

4028.0 1.0 

 
                 Piezīmes: 

            
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

 
2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-2(8)"Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšanas plāns". 

 
3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapās CD-3 "Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas." 

 
4. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai  nepieciešamie materiāli un papildus 
darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem 
normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

Sastādīja:                         A. Dmitrijeva   
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SEGAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

Saraksts Nr.3 
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m m3 m3 m2 m2 

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

0+00 0+50 50.0 42.5 2.34 240.8 225.0 

0+50 1+00 50.0 - 16.79 240.8 225.0 

1+00 1+50 50.0 - 2.57 240.8 225.0 

1+50 2+00 50.0 - 11.19 240.8 225.0 

2+00 2+50 50.0 - 0.5 240.8 225.0 

2+50 3+00 50.0 - 2 240.8 225.0 

3+00 3+50 50.0 - 2.44 240.8 225.0 

3+50 4+00 50.0 - 7.09 240.8 225.0 

4+00 4+50 50.0 - 20.62 240.8 225.0 

4+50 5+00 50.0 - 7.39 240.8 225.0 

5+00 5+50 50.0 - 3.92 240.8 225.0 

5+50 6+00 50.0 - 3.63 240.8 225.0 

6+00 6+50 50.0 - 5.63 240.8 225.0 

6+50 7+00 50.0 - 16.89 240.8 225.0 

7+00 7+50 50.0 - 3.44 240.8 225.0 

7+50 8+00 50.0 - 1.32 240.8 225.0 

8+00 8+50 50.0 - 3.63 240.8 225.0 

8+50 9+00 50.0 - 16.39 240.8 225.0 

9+00 9+50 50.0 - 0.55 240.8 225.0 

9+50 10+00 50.0 - 1.94 240.8 225.0 

10+00 10+50 50.0 - 3.5 240.8 225.0 

10+50 11+00 50.0 - 2.43 240.8 225.0 

11+00 11+50 50.0 - 0.29 240.8 225.0 

11+50 12+00 50.0 - 2.5 240.8 225.0 

12+00 12+50 50.0 - 10.7 240.8 225.0 

12+50 13+00 50.0 - 0.1 240.8 225.0 

13+00 13+50 50.0 - 7.6 240.8 225.0 

13+50 14+00 50.0 - 7.3 240.8 225.0 

14+00 14+50 50.0 25.5 0.4 223.6 209.0 

14+50 15+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 
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15+00 15+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

15+50 16+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

16+00 16+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

16+50 17+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

17+00 17+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

17+50 18+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

18+00 18+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

18+50 19+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

19+00 19+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

19+50 20+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

20+00 20+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

20+50 21+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

21+00 21+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

21+50 22+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

22+00 22+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

22+50 23+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

23+00 23+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

23+50 24+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

24+00 24+50 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

24+50 25+00 50.0 76.0 - 190.1 175.0 

25+00 25+20 20.0 31.0 - 76.0 70.0 

 KOPĀ: 2520.0 1695.0 165.0 11031.7 10254.0 

       
Piezīmes: 

     
1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, materiālu tilpums ir blīvā veidā. 

2. Darbus veikt atbilstoši ras. lapām CD-2(8) "Izbūves plāns. Garenprofils. Satiksmes organizēšanas 
plāns". 

3. Konstrukciju tipus skatīt rasējumu lapās CD-3 "Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas." 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Galveno darbu daudzumu kopsavilkumā minēto darbu veikšanai 
nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu 
iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 
pilnā apjomā. 

       

    
Sastādīja: A. Dmitrijeva 

 

  



 

Būvprojekts „Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Bramaņi – Bernāti” pārbūve, Prodes pagastā” 

 

39 

D. BŪVDARBU APJOMI 

Projektētājs SIA "Cerva" 

Būvobjekta adrese Prodes pagasts, Ilūkstes novads 

Objekta nosaukums Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Bramaņi – Bernāti” pārbūve, Prodes pagastā 

Garums, m 2520.0 

Platība, m² 12500.0 

AADT 31 

AADTj, pievestā 15 

AADTj, smagie 16 

Darbu skaits 27 

Nr.p.k. 
Specifikā -

cijas Nr. 
Darba nosaukums Mērvienība 

Darba 

daudzums 

1. 2. 3. 4. 5. 

    1. CD DAĻA     

1. 2 Vispārēja nodaļa     

1.1 CS2015 Mobilizācija KS 1 

1.2 2.6 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā KS 1 

2. 3 Dažādi darbi     

2.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana km 2.520 

2.2 3.2 

Caurtekas  Ø200mm demontāža un utilizācija, 

nepieciešamības gadījuma esošās teritorijas 

sakārtošana 

m 8.0 

2.3 3.2 Dzelzsbetona konstrukciju demontāža m3 0.5 

2.4 3.5 Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 4 

2.5 3.5 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu ha 0.5 

3. 4 Zemes klātne     

3.1 4.1 Grāvju rakšana, grunti aizvedot m3 2154.9 

3.2 4.1 
Grāvju tīrīšana, profilēšana,grunti aizvedot vai 

izlīdzinot 
m 296.0 

3.3 4.1 
Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembām 22-

45, 10cm biezumā 
m2 146.2 

3.4 4.2 Nogāžu planēšana m2 2236.5 

3.5 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø300mm m 106.0 

3.6 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø400mm m 19.0 

3.7 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø500mm m 22.0 

3.8 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø600mm m 7.0 

3.9 4.3 
Meliorācijas aku, tajās esošo drenāžas cauruļu 

izvadu tīrīšana 
gab. 17.0 

3.10 4.3 
Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem 

cementa javā 
gab. 36 

3.11 4.4 
Zemes klātnes ierakuma būvniecība(tai skaitā 

apauguma noņemšana), grunti aizvedot 
m3 2543.4 

3.12 4.4 
Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma 

grunts 
m3 135.9 

3.13 4.6 
Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi,10cm 

biezumā 
m2 4028.0 
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Nr.p.k. 
Specifikā 
-cijas Nr. 

Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

1. 2. 3. 4. 5. 

4. 5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas     

    Brauktuve:     

4.1 5.1 
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, 
hvid.-30cm  

m3 1695.0 

4.2 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma izlīdzinošā 
kārta - iesēdumu remonts  (0/32p, N-III klase) 
,profilēšana 

m3 165.0 

4.3 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32p izbūve 
10cm biezumā (N-IV klase) 

m2 11031.7 

4.4 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 
10cm biezumā (N-III klase) 

m2 10254.0 

    Nobrauktuves:     

4.5 5.1 
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, 
hvid.-30cm  

m3 464.0 

4.6 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata 
nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV 
klase) 

m2 1398.0 

4.7 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma 
būvniecība 10cm biezumā (N-III klase) 

m2 1270.0 

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

veidā. 
  2. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām. 
  3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un 

darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 
esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa konstrukcijas, aprīkojuma vai 
inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 

  
Sastādīja: A.Dmitrijeva 
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E. TĀME 
Projektētājs SIA "Cerva" 

Būvobjekta adrese Prodes pagasts, Ilūkstes novads 

Objekta nosaukums Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Bramaņi – Bernāti” pārbūve, Prodes pagastā 

Garums, m 2520.0 

Platība, m² 12500.0 

AADT 31 

AADTj, pievestā 15 

AADTj, smagie 16 

Darbu skaits 27 

Nr.p.k. 
Specifikā -

cijas Nr. 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena,    

EUR 

Kopējā 

izmaksa, 

EUR 

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

1. 2 Vispārēja nodaļa 

1.1 CS2015 Mobilizācija KS 1 735.00 735.00 

1.2 2.6 Satiksmes organizācija būvdarbu laikā KS 1 165.00 165.00 

2. 3 Dažādi darbi 

2.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana km 2.520 1270.00 3200.40 

2.2 3.2 

Caurtekas  Ø200mm demontāža un utilizācija, 

nepieciešamības gadījuma esošās teritorijas 

sakārtošana 

m 8.0 28.45 227.60 

2.3 3.2 Dzelzsbetona konstrukciju demontāža m3 0.5 28.34 14.17 

2.4 3.5 Koku zāģēšana ar celmu laušanu gab. 4 61.00 244.00 

2.5 3.5 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu ha 0.5 0.43 2193.00 

3. 4 Zemes klātne 

3.1 4.1 
Grāvju rakšana(hmin.=70cm), grunti aizvedot vai 

paredzot aizbērt esošo grāvju daļu 
m3 2154.9 4.05 8727.51 

3.2 4.1 
Grāvju tīrīšana, profilēšana,grunti aizvedot vai 

izlīdzinot 
m 296.0 4.52 1337.92 

3.3 4.1 
Grāvja teknes nostiprināšana ar fr. šķembām 22-45, 

10cm biezumā 
m2 146.2 6.16 900.46 

3.4 4.2 Nogāžu planēšana m2 2236.5 1.50 3354.75 

3.5 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø300mm m 106.0 90.37 9579.22 

3.6 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø400mm m 19.0 78.00 1482.00 

3.7 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø500mm m 22.0 99.00 2178.00 

3.8 4.3 Caurtekas uzstādīšana Ø600mm m 7.0 157.00 1099.00 

3.9 4.3 
Meliorācijas aku, tajās esošo drenāžas cauruļu izvadu 

tīrīšana 
gab. 17.0 56.00 952.00 

3.10 4.3 
Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem 

cementa javā 
gab. 36 59.40 2138.40 

3.11 4.4 
Zemes klātnes ierakuma būvniecība(tai skaitā 

apauguma noņemšana), grunti aizvedot 
m3 2543.4 4.10 10427.74 

3.12 4.4 
Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no ierakuma 

grunts 
m3 135.9 4.10 557.23 

3.13 4.6 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi,10cm biezumā m2 4028.0 
2.97 

11963.16 
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Nr.p.k. 
Specifikā -

cijas Nr. 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena,    

EUR 

Kopējā 

izmaksa, 

EUR 

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

4. 5 Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

    Brauktuve: 

4.1 5.1 
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, 

hvid.-30cm  
m3 1695.0 11.42 19356.90 

4.2 5.2 

Nesaistītu minerālmateriālu seguma izlīdzinošā 

kārta - iesēdumu remonts  (0/32p, N-III klase) 

,profilēšana 

m3 165.0 23.00 3795.69 

4.3 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32p izbūve 

10cm biezumā (N-IV klase) 
m2 11031.7 3.15 34749.86 

4.4 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 

10cm biezumā (N-III klase) 
m2 10254.0 2.90 29736.60 

    Nobrauktuves: 

4.5 5.1 
Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, 

hvid.-30cm  
m3 464.0 11.42 5298.88 

4.6 5.2 

Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32p pamata 

nesošās kārtas būvniecība 10cm biezumā (N-IV 

klase) 

m2 1398.0 3.15 4403.70 

4.7 5.2 
Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma 

būvniecība 10cm biezumā (N-III klase) 
m2 1270.0 2.90 3683.00 

   

A Kopā: 162501.19 

   

B PVN (21% no A): 34125.25 

   

C KOPĀ(A+B) 196626.44 

Piezīmes: 

1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvuzņēmējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu; 

2. Prasības materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015". 

  

Sastādīja: A. Dmitrijeva 
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RASĒJUMU SARAKSTS 

  

Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta  rādītāji.. ....................................................................... CD-1 

Trases plāns, Saskaņojumi.. .......................................................................................................... CD-2-1 

Izbūves plāns.Garenprofils.Satiksmes organizēšanas plāns... ................................................... CD-2-2(8) 

Ceļa klātnes tipi un segas konstrukcijas... ....................................................................................... CD-3 

Nobrauktuves... .............................................................................................................................. CD-4-1 

Caurtekas... .................................................................................................................................... CD-4-2 
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F. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


