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1. IEVADS 

Tehniskā projekta  ,, Vārkavas  novada Rožkalnu pagasta pašvaldības ceļa 
,,Kvedervecumi –  Krievu purvs 0,00-1,00 km ‘’pārbūve”„ izstrāde tiek veikta pēc 
Vārkavas novada domes pasūtījuma, pamatojoties uz 2016.gada 19.janvārī noslēgto 
līgumu  
Nr. 5.- 46/16/7. 

Projektēšanas darbi izpildīti, pamatojoties uz Riebiņu, Vārkavas novadu 
pašvaldības apvienotās būvvaldes  BŪVATĻAUJU NR. BIS/BV- 4.5- 2016- 23 (2 – 6 –
V/1) un tehnisko noteikumu prasībām, saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, 
būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus: 
• LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 1.daļa: Ceļa trase”, 

• LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”, 
• LVS 190-3:2009 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3.daļa: Vienlīmeņa ceļu 

mezgli”, 
• LVS 190-5:2011 „Ceļa projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”, 
• LVS 190-8:2012 „Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi”, 
• LVS 190-10:2007 „Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”, 
• LVS 77-1:2010 „Ceļa zīmes. 1.daļa: Ceļa zīmes”, 
• LVS 77-2:2010 „Ceļa zīmes. 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”, 
• LVS 77-3:2010 „Ceļa zīmes. 3.daļa: Tehniskās prasības”, 
• LVS 85:2010 „Ceļa apzīmējumi”, 
• Ieteikumi ceļu projektēšanai „Ūdens novade”. 

 
Par pamatu plāna materiālu sagatavošanai izmantots topogrāfiskais plāns 

mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, LAS-2000,5 Latvijas normālo augstumu 
sistēmā. 

Projektēšanai izmantota grafiskā projektēšanas sistēma AutoCAD Civil 3D 2013, 
Bentley Microstation. 
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2. BŪVPROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE 

DOKUMENTI 

2.1. SITUĀCIJAS PLĀNS 
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2.2. BŪVATĻAUJA 
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2.3. VAS „LATVIJAS VALSTS CEĻI” TEHNISKIE NOTEIKUMI 
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2.4. AS „ SADALES TĪKLS”  TEHNISKIE NOTEIKUMI  
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2.5. VSIA ,,ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS NEKUSTĀMO ĪPAŠUMI" TEHNISKIE 

NOTEIKUMI 
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3. CITI BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI NOTEICOŠI DOKUMENTI 

3.1. IK „METRS” BŪVKOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA 
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3.2. BŪVPROJEKTA CEĻU DAĻAS VADĪTĀJA BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTS 
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3.3. SASKAŅOJUMU SARAKSTS 

Nr. 
p.k 

Kas saskaņots Organizācija, kas saskaņoja 
Saskaņoša- 
nas datums 

Piezīmes 

1 2 3 4 5 

1 Projekts Riebiņu, Vārkavas novadu 
pašvaldības apvienotā būvvalde .2016. Skatīt 

lapu GT-2 

2 Projekts Vārkavas novada dome  2016. Skatīt 
lapu GT-2 

3 Ģenerālplāns AS „Sadales tīkls” 31.03. 
2016. 

Skatīt 
lapu GT-2 

4 
Satiksmes organizācijas Teh- 
nisko līdzekļu izbūves   plāns VAS „Latvijas valsts ceļi” 31.03. 2016. 

Skatīt 
lapu GT-2 

5 Projekts 
VSIA  ZMNI Latgales reģiona 

meliorācijas nodaļa 31.03. 2016. 
Skatīt 

lapu GT-2 

6 Trase, nobrauktuves Zemes īpašnieks kadastra nr. 
7664-02-0005;  7664-002-0044 31.03. 2016. Skatīt 

lapu GT-2 

7 Trase, Nobrauktuves Zemes īpašnieks kadastra nr. 
7664-02-0001 31.03. 2016. Skatīt 

lapu GT-2 

8 Trase, Nobrauktuves Zemes īpašnieks kadastra nr. 
7664-002-0041 

31.03. 2016. Skatīt 
lapu GT-2 

9 Trase, Nobrauktuves Zemes īpašnieks, kadastra nr. 
7664-002-0094 

  

4. ESOŠĀ SITUĀCIJA UN PĀRBŪVES PAMATOJUMS 

4.1. PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Vārkavas novada pašvaldības autoceļa „Kvedervecumi – Krievu purvs” 0,00 -
1,00 km pārbūves būvprojekts tiek izstrādāts, pamatojoties uz IK „Metrs” un Vārkavas 
novada pašvaldības  abpusēji parakstīto, noslēgto uzņēmuma līgumu Nr.5.-46/16/7  

Projektu veic IK “Metrs” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 170-R).  
Projekta vadītājs Valdis Cepurītis - LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-2033. 

4.1.1. ESOŠĀ CEĻA RAKSTUROJUMS 
Pārbūvējamais ceļa posms „Kvedervecumi – Krievu purvs” šķērso laukus un 

savieno privātmāju ar svarīgākas nozīmes ceļu V682 Špoģi-Arendole-Vecvārkava-Sili  
Esošajam ceļam ir nekvalitatīva ceļa sega. Ceļam nav veidots uzbērums. Tas 

atrodas vienā līmenī ar blakus esošajiem labības laukiem. Tā rezultātā uz ceļa notiek 
ūdens uzkrāšanās, veidojoties dziļām un neizbraucamām risām. Kustības ātrums lietus  
periodos ir mazāks par 20 km/h. Ņemot vērā, ka dažkārt ceļu izmanto lauksaimniecības 
tehnika, praktiski nav iespējama tehnikas un transportlīdzekļu izmainīšanās. 

4.1.2. PROJEKTA GALVENIE IZEJAS DATI UN TEHNISKIE RĀDĪTĀJI  
Ceļa nozīme – Lauku ceļš 
Ceļa funkcija – Kalpo lauku un mežu apsaimniekošanai, piebraukšanai pie 

zemnieku saimniecībām vai individuālajām saimniecībām 
Ceļa kategorija – A VI 
Ceļa veids – vispārīgās lietošanas 
Braukšanas joslu skaits – 1 
Brauktuvju skaits – 1 
Satiksmes izkārtojums pieslēgumos – vienā līmenī 
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Projektētais ātrums – Vpr = 40 km/h 
Normālprofils – NP4.5 (3.50 + 2 x 0.5)  
Braukšanas joslas, platums – 3.50m 
Nomales, platums – 0.5m 
Šķērsslīpumi – brauktuvei - 3%, nomalēm - 6%  
Mazākais plāna  līknes liekuma rādiuss – minR=50m 
Lielākais garenslīpums maxg =1,88 %  
Mazākais profila līknes liekuma rādiuss – izliektai – 177,6m, ieliektai – 88,76m 
Mazākais šķērsslīpums taisnēs minq = 3% 
Lielākais šķērsslīpums virāžas līknēs maxq = 3% 
Apstāšanās redzamības attālums, ja g=0% min Sapst = 300m 
Aprēķina transportlīdzeklis = kravas automobilis (8,00 m)   

4.1.3. INŽENIERĢEODĒZISKĀ IZPĒTE 

Topogrāfisko uzmērīšanu laikā no 2016. gada janvāra līdz 2016. gada februārim 
veica SIA ‘’Terra topo’’. Plāns gatavots mērogā 1:500 LKS 92 koordinātu un Latvijas 
normālo augstumu sistēmā ar mēroga koeficientu 0.9997684. 

Topogrāfiskais plāns izstrādāts digitālajā formā (*.dgn, *.dwg), lietojot Ministru 
kabineta apstiprinātus apzīmējumus. 

Kadastra informācija digitālā veidā iegūta no VZD. Inženierkomunikācijas 
apsekotas dabā un saskaņotas ar to ekspluatējošām organizācijām. 

4.1.4.  VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 
Būvniecības darbi jāizpilda saskaņā ar pārbūves būvprojektu. Kārtību pēc kuras 

vadīties, organizējot ceļa būvniecību, lietojamo materiāliālu, darbu izpildes un kvalitātes 
prasību noteikšanu  nosaka visiem saistošs normatīvais dokuments ,,Ceļu specifikācijas 
2015” 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus.  
Būvdarbu laikā jānodrošina esošo inženiertīklu aizsardzība . 
Konstatējot jaunas kultūrvēsturiskās liecības ceļa rekonstrukcijas darbu laikā, 

darbi pārtraucami un par atradumiem nekavējoties ziņot Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijai. 

Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzumos 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. 

4.2. TRASE 

Pārbūes būvprojekts paredz uzlabot autoceļa plāna un profila parametrus, 
iespēju robežās koriģējot esošās līknes un uzlabojot redzamības apstākļus.   

Autoceļa trases piketāža pieņemta virzienā no Kvedervecumiem uz  Krievu 
purvu. Ātrums V85%  = 30 km/h. Trase veidota iekļaujoties esošā ceļa zemes 
nodalījuma  robežās. Darbu zonā paredzētas 4 plāna līknes ar liekuma rādiusiem no  
48 m līdz 514 m. Ceļa ass plāna parametrus un piketāžu skatīt rasējumos GT-2, GT-3 
”Plāns un garenprofils” lapās. 

Uzbērumi un ierakumi veidoti ar aprēķinu, lai uzbēruma pēda un ierakuma/ 
grāvja ārējā nogāze iekļautos ceļa nodalījuma joslas robežās. 
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4.3. NOBRAUKTUVES UN PIESLĒGUMI 

Pašvaldības autoceļa pievienojumu (krustojumu) valsts vietējam autoceļam V682 
Špoģi – Arendole – Vecvārkava - Sīļi paredzēts veikt ar rādiusiem 10 m. 

Projektā saglabāti visi esošie ceļa pieslēgumi, veicot to  parametru korekciju. 
Ceļam sakārtotas visas nobrauktuves, lai katram privātīpašumam vai tās ar 

meliorācijas grāvi atdalītajai daļai nodrošinātu piekļuves iespējas. Nobrauktuvju  
noapaļojumi veidoti ar 5 m rādiusiem.  Nobrauktuves (apvienotas ar autoceļa 
paplašinājumiem) uz privātīpašumiem projektētas minimāli 4.0 m platumā ar 2.5 m 
rādiusiem  

Nobrauktuvju garums veidots atkarībā no projektētās ceļa garenprofila līnijas 
augstuma, kas attiecībā pret esošo reljefu veido uzbērumus. Tā dēļ nepieciešama 
nobrauktuvju pagarināšana. To ass garenkritums pieslēguma profīlā nedrīkst pārsniegt 
12% robežu. Nobrauktuves un pieslēgumi plānā veidoti  perpendikulāri. 

Precīzu nobrauktuvju un pieslēgumu parametrus un izvietojumu plānā skatīt 
rasējumu lapās GT-2, GT-3 „Plāns un garenprofils”. 

4.4. ZEMES KLĀTNE UN CEĻA SEGA 

4.4.1. Sagatavošanas darbi 
Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēts likvidēt atsevišķi augošus kokus, 

demontēt esošās konstrukcijas, kur tas traucē ceļa zemes klātnes un grāvja nogāžu 
izbūvei. Projekta realizācijai paredzēts nocirst projekta risinājumam traucējošos esošos 
kokus. 

 Ceļa nodalījuma joslā jānoņem augu zeme zem projektētās ceļa trases. 
Pārbūves vietas, kā arī likvidējamos kokus skatīt rasējumos GT-2, GT-3 „Plāns un 
garenprofils”. 

4.4.2. ZEMES KLĀTNE 
No esošā ceļa klātnes un vietās, kur ūdens novadīšanai rokams vai atjaunojams 

sāngrāvis, jānoņem laika gaitā izveidojušies vaļņi un sanesumi. Nederīgais materiāls 
aizvedams uz atbērtni, bet noņemtā augu zeme saglabājama vēlākai nogāžu 
nostiprināšanai, būvdarbu laikā konstatējot tās reālos apjomus . Noņemamās augu 
zemes apjomus un projektējamo nogāžu nostiprināšanas vietas skatīt rasējumos GT-2, 
GT-3 „Plāns un garenprofils”. Autoceļam  pārsvarā zemes klātne atrodas apvidus reljefa 
līmenī, tādēļ ceļa aizputinājumu novēršanai ziemā iespēju robežās projektēts uzbērums 
virs esošā reljefa, veidojot normatīviem atbilstošas profila līknes. 

Augu zemei jābūt noņemtai līdz minerālai gruntij. Deformācijas modulis > 45Mpa 
Vietās, kur esošā ceļa trases garenprofils atšķiras no projektētā, esošā ceļa vietu 

paredzēts norakt vai planēt līdz projektētā uzbēruma pēdas līmenim. Izbūvējot kā 
ierakumus tā uzbērumus jāievēro, lai zemes klātnes nogāžu slīpums nepārsniegtu 1:1.5 
slīpuma robežu. Posmā no 9+00 – 10+00 1:1. 

Pēc planēšanas darbu pabeigšanas, teritoriju nepieciešams apzaļumot, 
izmantojot augu zemi apsētu ar zālāju 

4.4.3. Virszemes ūdens novadīšana 
Lietus ūdens novadīšanai  visā trases garumā projektēta vaļēja lietus ūdens 

novadīšanas sistēma, pa sāngrāvjiem un caurtekām virsmas ūdeni novadot esošajā 
meliorācijas grāvī 

Sīkāk par risinājumiem skatīt projektā 
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4.4.3.1. Plastmasas caurtekas 

Objektā paredzēts izmantot PE tipa caurtekas ar ieguldes klasi T8. To izbūves 
vietas parādīt  rasējumu lapās GT-2, GT-3  „Plāns un garenprofils”. 

4.4.4. Ceļa klātne 
Plāna līknēs brauktuvei paredzētas virāžas. To šķērskritums izvēlēts atkarībā no 

V85% ātruma (atbilstoši LVS 190-1:2000 4.2.8. punkta prasībām). Virāžas izvērsumi un 
atvērsumi ir lineāri un projektēti, ievērojot to veidošanās garenslīpuma robežvērtības. 

Virāžu izbūves vietas parādītas rasējumu lapās GT-2, GT-3 „Plāns un 
garenprofils”. 

Iespējamie segas konstrukciju tipi parādīti rasējumā GT-1 „Segas konstrukcijas 
tipi”. 

4.4.5. Ceļa sega 

4.4.5.1. Esošās ceļa segas konstrukcijas novērtēšana 

Pēc vizuāliem novērojumiem brauktuves klātne ir augu zeme (noplanēts lauks). 
Zem augu zemes ir mālaina grunts ar nestspēju >45Mpa. Ceļa segas projektēšanas 
izpildes stadijā izejas dati nav pieejami un prognozējamo noslogojumu nav iespējams 
noteikt. 

Noslogojuma novērtēšana, ja noslogojuma skaitlis nav aprēķināms. 
Ceļš pēc nozīmes un funkcijas – Vietējais pievadceļš, V/VI slodzes klase. 
Izejas vērtība nepieciešamās salnoturīgās ceļa segas dimensionēšanai – 

kopējais biezums V/VI slodzes klasei 65cm. 
Biezuma korekcijas pēc novietnes III klimata zonā +10cm 
Biezuma korekcija pēc garenprofila raksturojuma (uzbērums < 2.0m) + 10cm 
Kopējais nepieciešamais salnoturīgās ceļa segas biezums 85cm 
Ceļa segas rupjo minerālmeteriālu klase atbilstoši ceļu specifikācijās noteiktajai 

N III 
Ceļa segas vajadzīgais elastības modulis E=120Mpa 
Ceļa pārbūves stadijā 35cm augu zemes kārtu jānorok un jāizbūvē salnoturīgo 

ceļa segas konstrukciju 
Šķembu maisījuma (grants)/ salizturīgā materiāla  segas  konstrukcija aprēķināta 

izmantojot rokasgrāmatu ‘’Autoceļu nestingo segu projektēšana’’ (RTU 1997.). 

4.4.6. Nomales 
Nomales jāizbūvē attiecīgi pēc rasējumiem 0,5 m platumā no grants, atbilstoši 

„Autoceļu specifikācijas 2016” . Apakšējo kārtu konstrukcijas skatīt rasējumā GT-1 
„Segas konstrukcijas tipi”.Virāžas posmos nomales šķērsprofils izbūvējams līdzīgi kā 
brauktuvei. 

4.4.7. Nogāžu un tekņu nostiprināšana 
 Ņemot vērā ceļa nodalījuma joslas robežas, nogāzes slīpums tiek pieņemts 

1:1.5, veidojot nostiprinājumu ar augu zemi. 
Zemes klātnes un grāvju nogāzes jānostiprina ar 10 cm biezu augu zemes kārtu, 

to apsējot ar zāles sēklām. Nogāžu nostiprināšanas vietas skatīt rasējumos GT-2, GT-3 
„Plāns un garenprofils”.  

Aiz zemes klātnes un sāngrāvju nogāzēm, kur tas nepieciešams, jānovāc 
sanesumi un jāveic apkārtnes apzaļumošana. 
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4.5. KUSTĪBAS DROŠĪBA UN APRĪKOJUMS 

4.5.1. Ceļa zīmes 
Paredzēts uzstādīt jaunas I izmēra grupas atstarojošās ceļa zīmes uz cinkota 

metāla balstiem (Ø 60 mm) ar betona C12/15 pamatu atbilstoši LVS 77-2002 Ceļa 
zīmes.  

 Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Ceļa zīmes uzstādāmas aiz 
nomales, horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - 
ne mazāks par 0.5 m, zīmju uzstādīšanas augstums - 1.8 - 2.0 m. Ceļa zīmju 
izvietojumu skatīt rasējuma lapās GT-2 Plāns. 

5. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvuzņēmējam, veicot darbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības 
likumi. Nedrīkst pieļaut būvlaukuma un darbu veikšanas platību piesārņošanu. Nojaucot 
esošās konstrukcijas, kā arī būvējot projektētās, jāveic piesardzības pasākumi, lai 
novērstu apkārtējās vides piesārņošanu. 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” 
kategorijas piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja 
piesārņojošo darbību veikšanai. Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti 
MK noteikumu Nr.1082 “Kārtība, kādā piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas 
darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas piesārņojošu darbību veikšanai” 
2.pielikumā 

Būvuzņēmējam jāpielieto būvniecības metodes, kas novērš apkārtējās vides 
pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, 
apkārtējiem iedzīvotājiem, gājējiem autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas 
troksnis pārsniedz 55 db, tad to drīkst veikt tikai dienas laikā. 

Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu 
eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas 
neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, 
kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. 
Būvmašīnu dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu– oglekļa oksīdu, slāpekļa 
oksīdu un naftas ogļūdeņražu- izdalīšanos. 

Būvmateriālu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās. 
Būvuzņēmējam jāpievērš uzmanība pērkamo materiālu kvalitātei, to ietekmei uz 

apkārtējo vidi būvniecības un ekspluatācijas laikā. 

6. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA 

6.1. VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar Likumu, MK noteikumu un LBN prasībām. 
Būvdarbu izpildes laikā jāievēro komunikāciju aizsardzības noteikumi. 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir jāsaņem visas būvatļaujas darbu 

veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu 
uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas objektā. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas 
projekts. Būvdarbu veikšanas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana 
un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos 
iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu 
transportlīdzekļu satiksmi būvdarbu gaitā. Būvdarbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar 
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Būvinženieri. Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai, Būvuzņēmējam 
jāparedz darbu daudzumos un izmaksās. 

Veicot darbus izpildīt MK 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 
„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. Pirms darbu 
uzsākšanas vismaz 2 dienas iepriekš saskaņot VAS „Latvijas Valsts ceļi” 
Latgales reģiona Preiļu nodaļā satiksmes organizēšanas un būvdarbu vietas 
aprīkojumu shēmu. 

Darbi veicami atbilstoši attiecīgo nozaru izstrādātajiem normatīvajiem 
dokumentiem un šī projekta ietvaros izstrādātajām specifikācijām. Veicot būvdarbus, 
būvuzņēmējam jānodrošina „Darba aizsardzības likuma” prasību izpilde. Īpaša 
uzmanība jāvelta objekta uzturēšanai kārtībā, būvgružu un atkritumu glabāšanai, 
savākšanai, pārvietošanai un likvidēšanai, mehānismu un iekārtu tehniskajām apkopēm 
un pārbaudēm uzsākot ekspluatāciju, kā arī regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā. 
Par darbu aizsardzību objektā ir atbildīgs galvenā būvuzņēmēja atbildīgais darbu 
vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji. 

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, 
aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu nojaukšanas un vietas attīrīšanas 
darbus, rakšanas, aizbēršanas darbus, uzbērumu ierīkošanu, liekās grunts izņemšanu 
un transportēšanu, līdzināšanas darbus, ceļu un ietvju seguma atjaunošanu (vai 
rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un 
visus ar to saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un 
rasējumos, vai saskaņā ar autoruzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. 

Par veikto būvdarbu kvalitāti atbildīgs ir būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes 
kontroles sistēmu katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu 
veidam un apjomam. Pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības likuma 27.pantu būvdarbu 
kvalitātes kontrolei ir jāpieaicina būvuzraugs, bet, lai sekotu būvprojekta realizācijas 
gaitai, saskaņā ar Būvniecības likuma 26.pantu Pasūtītājam autoruzraudzības veikšanai 
ir jāpieaicina projekta autors. 

6.2. BŪVDARBU KALENDĀRAIS PLĀNS 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam dabu veicējam 
Darbu veikšanas projektā. Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem 
mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt 
katrā etapā.  

Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēmas par 
konkrētu ielu vai ielu posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar 
pašvaldību. 

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu 
līguma. 

6.3. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA, TRANSPORTA KUSTĪBA OBJEKTĀ 

Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un 
tualetes celtnieku vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi. 

Būvdarbi jāveic secībā, kas nodrošina būvei pieguļošo teritoriju un objektu 
funkcionalitāti. Uz būves laiku transporta kustība atļaujama tikai objektu apkalpojošajam 
transportam, ielas iedzīvotājiem piekļūšanai saviem īpašumiem, kā arī specdienestu 
(VUGD, neatliekamā medicīniskā palīdzība u.c.) piekļūšanai. Uz konkrētu darbu izpildes 
laiku pieļaujami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi apsaimniekotājiem, par to savlaicīgi 
rakstiski viņus informējot. 
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6.3.1. Būvlaukuma norobežošana 
Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi. 

Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums  
vietās, kurās paredzēts uzsākt darbus.  

Būvuzņēmējam lai pastāvīgi nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu 
sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda 

6.3.2. Sagatavošanas un uzmērīšanas darbi 
Pirms darbu uzsākšanas ir jāveic sagatavošanas darbi, kas norādīti būvprojektā 

(koku zāģēšana, konstrukciju nojaukšana u.c.), jānosprauž ceļa, nobrauktuvju un 
nobrauktuvju asis,  jāiezīmē gultnes izstrādes robežas  Jāveic pasākumi saglabājamo , 
košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. 

Transporta līdzekļu kustības organizācijai jāuzstāda ceļa un brīdinājuma zīmes. 
Jānodrošina gājējiem droši pārvietošanās apstākļi. 

6.3.3. Zemes klātnes izbūves darbi 
Uzsākot rakšanas darbus vispirms jānojauc esošā segas konstrukcija, jānoņem 

nederīgā grunts. Izstrādājot gultni, virsējo grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, 
lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt rakšanas darbus un planēšanas darbus, cik  
ir nepieciešams pēc projektētajām zemes klātnes pamatpēdas augstuma atzīmēm 

Zemes darbi katrā posmā jāveic pēc to  īpašnieku informēšanas, kuru 
iebrauktuves atrodas šajā posmā. 

Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes 
virsmas līmeņu atzīmes.  

Visi uzmērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā 
stāvoklī. Ierīces, sevišķi mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas un arī tad, 
kad ir iemesls aizdomām par instrumenta stāvokļa izmaiņām. 

 Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri 
marķētām atbilstoši to uzdevumiem. 

Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu 
izstrādei. 

Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viņš 
nodomājis izmantot, atrašanās vieta un apzīmējums. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas darbu veicējam jāpārliecinās par to, ka visa 
būvdarbu veikšanai nepieciešamā tehnika ir darba kārtībā. 

Tranšejas ir jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieļautu nobrukumus, kas var 
izjaukt dabīgo grunts sablīvējumu ap komunikācijām. 

6.3.4. Ceļa segas izbūve  
Visi ar ceļa izbūvi saistītie darbi veicami atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2015” un 

projekta specifikācijām, kurās ir dotas darbu nosaukumu definīcijas, darbu apraksti, 
pielietojamie materiāli un to īpašības, iekārtas, darbu izpilde, kvalitātes novērtējums un 
darbu daudzumu uzmērīšana.  Kā pēdējos darbus veic satiksmes aprīkojuma 
uzstādīšanu un teritorijas labiekārtošanu. 

Būvuzņēmējam veicot darbus, regulāri jānoformē segto darbu akti ar visu 
nepieciešamo dokumentāciju, kas tiem jāpievieno. 

6.3.5. Materiālu un iekārtu uzglabāšana 
Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un 

uzglabāšanu darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas 
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noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, 
kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas. 

Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes 
īpašnieka un/vai citu attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja.  

Visi būvizstrādājumi ( materiāli) jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām 
instrukcijām par attiecīgo materiālu un iekārtu uzglabāšanu.  

Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un projekta 
dati. 

6.3.6. Bojājumu novēršana 
Gadījumā, ja sabojāta kāda gaisa vai pazemes komunikācija, būvuzņēmējam 

nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks.  
Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu 
remontdarbiem. 

Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, 
pagaidu darbi, iekārtas, materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz 
tādi, kādi tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Ja būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs 
rakstiski informē būvuzņēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas 
tiesības samazināt būvuzņēmējam pienākošos samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga 
nodarītajiem bojājumiem. 

6.3.7. Materiāli, kuri atrodas būvobjektā 
Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu 

un aizsardzību būvobjektā līguma darbu izpildes laikā. 
Visi materiāli, kas iegūti rakšanas darbos, noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī 

citi materiāli pieder Pasūtītājam. Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez Pasūtītāja 
piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot ikvienu no minētajiem 
materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus Pasūtītājs atzinis par 
derīgiem izmantošanai darbos.   

6.3.8. Būvobjekta sakārtošana 
Beidzot darbus vai ikvienu darbu daļu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, 

kurās notikusi iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie 
gruži, kas radušies no rakšanas darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, 
iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc 
ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.  

6.3.9. Apsardze, apgaismojums, nožogojums 
Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas 

nepieciešami, lai pasargātu cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no 
savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes laikā. Būvuzņēmējam jānodrošina 
brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt vaļējām 
tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un būvgružiem, lai nodrošinātu 
nepieciešamo drošību. 

6.3.10. Materiālu standarti 
Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā 

projektā un jebkurā līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi. 
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Būvuzņēmēja sagādātiem materiāliem jābūt tādas kvalitātes, kas nav zemāka 
par to, kas noteikta attiecīgā standarta specifikācijās.  

6.3.11. Materiālu piegāde 
Būvuzņēmējam jāievēro  deklarēto piegādātāju saraksts, no kuriem viņš 

iegādāsies darbam nepieciešamos būvizstrādājumus (materiālus ). . 
Materiālu  avotus un piegādātājus jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
Materiālu paraugus jāņem un jāizmēģina saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, 

kur tas piemērojams. 

6.3.12. Būvdarbu nodošana 
Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā 

izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana.   
Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina būvlaukuma pagaidu 

aprīkojuma demontāžu 
Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes 

organizēšanas shēma. 

6.4. PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības 
likuma” prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu 
– Ministru Kabineta noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem 
un citiem normatīvajiem dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba 
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (29.01.2008. MK noteikumi Nr.48 "Grozījumi 
Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus"). 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK 
Noteikumiem Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (2007. gada 
02. oktobrī), kā arī jāveic nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami 
būvdarbu izpildes gaitā un par būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto 
drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu darba devēju nodarbinātajiem un 
pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības 
pārbaudes Ministru Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš 
vai mazina darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības 
līdzekļu sarakstiem jābūt izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba 
aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” (28.07.2009. MK 
noteikumi Nr.820 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos 
Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus"). 
Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem 
aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst MK noteikumu Nr. 74 
„Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām (15.09.2008. MK 
noteikumi Nr.733 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos 
Nr.74 "Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas 
kārtība un tirgus uzraudzība"). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī 
apmācītam personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes  
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gadījumā cietušos vai pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem 
sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības 
prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (29.05.2007. MK noteikumi 
Nr.349 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba 
aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā"). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides 
risku vai nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās 
aizsardzības līdzekļiem. Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 
400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. 
septembra). 

7. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

7.1. IEVADS 

Šīs specifikācijas ir daļa no šī Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma 
prasības. Nekas no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un 
saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un 
„Ceļu specifikācijām 2015”. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm 
Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir 
uzskatāma kā citas daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas 
praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas „Ceļu specifikācijas 2015”, dota atsauce uz 
minētajām Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās 
specifikācijās. 

Būvuzņēmējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas 
pakāpe un jāievērtē nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu 
izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu 
darba zīmējumi, ja viņš vai Būvinženieris uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, 
materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvprojektā 
paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem 
normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

• LVS – Latvijas Valsts standarti 
• LBN – Latvijas Būvnormatīvi 
• CS 2015 – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” 2015.gadā 

apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2015”. 

7.2. VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

7.2.1. Darba izmaksa 
Ievērot CS 2015 2.nodaļas 2.1.sadaļu, papildinot ar: 
Būvuzņēmējam konkrētā darba, kas doti sējumā „Būvdarbu apjomi”, vienības 

cenā ir jāiekļauj sekojošas izmaksas: 
• Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas- sadzīves telpas, sanitārās 

labierīcības, būvuzņēmējam nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes 
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iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t. ūdens, elektrības u.c. patēriņa 
izdevumi; 

• Papildus projektēšanas darbu, detalizētu rasējumu izstrādes, ja 
nepieciešams, lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvprojektu kopumā un tā 
daļas, vai, ja to pieprasa Būvinženieris, izmaksas; 

• Papildus saskaņojumu iegūšanas izmaksas; 
• Papildus pasākumu izmaksas būvdarbu veikšanai nelabvēlīgu laika 

apstākļu ietekmē; 
• Nepieciešamās materiālu piegādes, darbaspēka patēriņa, iekārtu un 

instrumentu izmaksas, materiāla transportēšanas izmaksas, kā arī maksa 
par izgāztuves izmantošanu un neparedzētie izdevumi darba beigšanai; 

• Vides aizsardzības pasākumu izmaksas; 
• Telpu ierīkošanas un uzturēšanas izmaksas būvuzraudzības 

nodrošināšanai būvdarbu laikā; 
• Darbu veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas izmaksas. 

7.2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 
Ievērot CS 2015 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 

7.2.3. Satiksmes organizācija 
Ievērot CS 2015 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

7.2.4. Darba drošība 
Ievērot CS 2015 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

7.2.5. Būvdarbu žurnāls 
Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

7.2.6. Kvalitātes kontrole un darbu daudzumu noteikšana 
Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.6.sadaļu. 

7.2.7. Darba izpildes ātrums 
Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

7.2.8. Darbu veikšanas projekts 
Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

7.2.9. Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 
Ievērot CS 2015 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

7.3. DAŽĀDI DARBI 

7.3.1. Uzmērīšana un nospraušana 
Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, 

papildinot ar: 
• nospraušanu veikt atbilstoši projekta rasējumiem 
• būvdarbu apjomus skatīt sējumā „Būvdarbu apjomi” 
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7.3.2.  Koku, krūmu un zaru zāģēšana  
Ievērot CS 2015 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, 

papildinot ar: 
• darbus veikt atbilstoši projekta rasējumiem 
• būvdarbu apjomus skatīt sējumā „Būvdarbu apjomi”. 

7.4. ZEMES KLĀTNE 

7.4.1. Grāvju rakšana 
Ievērot CS 2015 4. nodaļas 4.1.. sadaļu „Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot 

ar: 
• darbus veikt atbilstoši projekta rasējumiem 
• būvdarbu apjomus skatīt sējumā „Būvdarbu apjomi”. 

7.4.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 
Ievērot CS 2015 3.nodaļas 3.2.sadaļu „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, 
papildinot ar : 

• caurtekas demontāža; 
• nojauktās konstrukcijas jātransportē uz izgāztuvēm vai citām atbērtnēm, 

par kuru izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem. Visas 
demontētās konstrukcijas ir Pasūtītāja īpašums, ja nav panākta 
vienošanās par nodošanu Būvuzņēmējam; 

• būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”. 

7.4.3. Caurteku tīrīšana un uzstādīšana 

• Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.3.sadaļu „Caurteku tīrīšana, remonts vai 
uzstādīšana”, papildinot ar: ateriāla seguma kārta izbūvējama, ievērojot 
rasējumos uzrādītos parametrus; 

• Darbs ietver visus darbus, materiālus un iekārtas, kas nepieciešami, lai 
caurtekas iztīrītu, vai uzstādītu, ieskaitot: 

• būvbedres rakšanu, 
• caurtekas pamata izbūvi no minerālmateriālu maisījuma 0/45 20cm 

biezumā un platumā d+0.5m uz katru pusi (d-caurtekas diametrs), 
• polimēru caurtekas uzstādīšanu, 
• būvbedres aizbēršanu un blīvēšanu, līdz zemes klātnes līmenim, 
• sākotnējā aizpildīšana jāveic slāņveidīgi, grunti aizberot uzmanīgi pa 30 

cm ,.bieziem slāņiem, tos sablīvējot līdz 90%, sevišķi tas jāievēro 
apakšējā daļā, jo iespējama caurtekas nobīdīšanās, gan horizontāli, gan 
vertikāli, 

• mehānisku grunts sablīvēšanu tieši virs caurtekas var veikt tikai tad, kad 
sākotnējā aizpildīšana virs caurules ir sasniegusi slāņa biezumu ne 
mazāku par 30 cm, 

• caurtekas galu nostiprināšanu ar laukakmeņiem d=15-20cm, kas stiprināti 
cementa javā, 

• grāvja teknes un nogāzes 0.5m augstumā nostiprināšanu ar šķembām 
20/40 10cm biezumā, 2.0m garumā pie ieteces un 3.0m garumā pie 
izteces. 

• būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”. 
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7.4.4. Zemes klātnes būvniecība 
Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.4. sadaļu „Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

• pirms būvniecības uzsākšanas jānovāc teritorijā esošais augsnes slānis 
~35cm, nesajaucot ar citiem materiāliem; 

• būvdarbu laikā augsnes noņemšanas vietas un biezumu precizēt dabā, 
ievērtējot konkrēto situāciju; 

• augsne jānoņem pilnā apjomā līdz minerālgruntij; 
• nederīgo augsni (ar saknēm un citiem piemaisījumiem) jāizved uz atbērtni, 

par kuras izmantošanu ir panākta vienošanās ar zemes īpašniekiem; 

7.4.4.1. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Ievērot CS 2015 4. Nodaļas .4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un 
izlīdzināšana”,  

• būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”. 
• kopējam deformācijas modulim EV2 uz zemes klātnes virsmas jābūt > 45 

Mpa, būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”.  
• Caurtekas tīrāmas un uzstādāmas projekta rasējumos norādītajās vietās, 

7.4.5. Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana 
Ievērot CS 2015 4.nodaļas 4.6.sadaļu „Apzaļumošana”, papildinot ar: 

• ja noņemtā augsne ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, to pieļaujams 
izmantot. 

• zālājs izveidojams 10 cm biezu augsnes slāni apsējot ar zālāju sēklām; 
• būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi” 

7.5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

7.5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība 
Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.1.sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, 

papildinot ar: 
• segas pamata salizturīgā kārta izbūvējama, ievērojot projekta rasējumos 

uzrādītos parametrus; 
• salizturīgās kārtas nestspējai (kopējam deformācijas modulim EV2  jābūt > 

60 MPa, 
• būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi” 

7.5.2. Nesaistītu minerālmateriālu seguma būvniecība 
Ievērot CS 2015 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata 

nesošās kārtas vai    seguma būvniecība”, papildinot ar: 
• minerālmateriāla segas izbūve brauktuvei veicama vienā vai vairākās 

kārtās, un tā ietver piegādi un iestrādi, kā arī pamata sagatavošanu 
(profilēšana, planēšana); 

• minerālmateriāla pamata kārtas izbūvējamas, ievērojot rasējumos 
uzrādītos    parametrus; 

• minerālmateriāla seguma kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos uzrādītos 
parametrus; 

• pamata nestspējai (kopējam deformācijas modulim EV2 jābūt  > 120 MPa 
• būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”. 
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7.6. SATIKSMES APRĪKOJUMS 

7.6.1. Ceļa zīmju uzstādīšana 
Ievērot CS 2015 7.nodaļas 7.3.sadaļu „Ceļa zīmju uzstādīšana”, papildinot ar : 

• uzstādīt II izmēra grupas ceļa zīmes ar 2.klases gaismu atstarojošu 
virsmu uz cinkota metāla balstiem (d=60mm) betona C16/20 pamatā, 
atbilstoši LVS 77-1-2;-3 “Ceļa zīmes”; 

• konsolveida stabiem izmantojami metāla balsti ar d=80mm; 
• darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā, ja konstatēta neatbilstības 

iespējamība, jāveic uzmērījumi. Neatbilstības gadījumā jāveic 
nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai; 

• būvdarbu apjomus skatīt sējumā “Būvdarbu apjomi”. 

7.7. CITI DARBI 

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto. 
Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz 

atbērtni. 
Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic 

nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 
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8. RASĒJUMI 



























x (ziemeļi) y (austrumi)

1 234227.50 647420.61 0+00 0+10 x 9.97

2 234220.45 647413.75 0+10 0+70 x 60.252 651.8

3 234173.12 647376.49 0+70 5+00 x 429.99

4 233841.73 647102.50 5+00 5+65 x 65.038 513.59

5 233792.63 647059.93 5+65 6+08 43.04 123.22

6 233755.31 647038.92 6+08 8+08 x 199.9

7 233570.54 646962.60 8+08 8+45 x 37.2 47.38

8 233534.27 646961.86 8+45 9+29 x 83.09

9 233455.31 646987.80 9+29 10+05 x 76.77

10 233381.88 647010.27 10+05 10+05

Sastādīja

V.Cepurītis

N
r.

p
.k

.

Taisne Garums
Pa 

kreisi

Pa 

labi
Rādiuss

178.8244

Taišņu un līkņu sarakts

Pk no Pk līdz

Koordinātes LKS 92 Lenķis 

virsotnē 

starp 

divām 

taisnēm



Rādiusi

R1 R2

1 3+00 x 4 2.5 2.5

2 3+00 x 4 2.5 2.5

3 5+00 x 4 5 5

4 5+63 x 4 2.5 2.5

5 7+70 x 4 2.5 2.5

6 9+18 x 4 5 5

7 9+98 x 4.4 5 5

Sastādīja

V.Cepurītis

Pa 

labi

Plat

um

s

Nobrauktuvju saraksts

N
r.

p
.k

.

Pk Pa kreisi



Ieteka Izteka

1 3+00 96.52 96.44 0.4 7 0.84 2.1 1.2 1.5 L nob

2 3+00 96.48 96.4 0.4 7 0.84 2.1 1.2 1.5 K nob

3 3+96 94.69 94.62 0.5 9 1.35 3.4 1.5 1.875

4 5+00 95.69 95.57 0.4 12.4 1.488 2.1 1.2 1.5 K nob

5 5+51 95.54 95.44 0.5 9 1.35 2.6 1.5 1.875

6 5+63 95.90 95.81 0.4 8.5 1.02 2.1 1.2 1.5 L nob

7 7+70 97.65 97.57 0.4 7.3 0.876 2.1 1.2 1.5 L nob
7 9+20 99.35 99.29 0.4 6 0.72 2.1 1.2 1.5 K nob

Kopā: 60.2 7.764 17 9 11.25

Sastādīja /V.Cepurītis/

Piezīmes

N
r.

p
.k

.

Pk

Augstuma atzīmes 

(m) Teknes 

nostiprinājums ar 

oļu vai grants 

bērumu m
2

Nogāžu 

nostiprināšana 

virs caurteku 

galiem ar 

laukakmeņu bruģi

Diametrs 

(m)

Garums 

(m)

Drenējošas 

smilts 

pamats

Iebūvējamo caurteku saraksts

Būvbedres 

rakšana m
3



Nr. Aprīkojums Mērvienība Daudzums Ceļa zīmju stabi

1 Nr. 206 "Dodiet ceļu" gab. 2 1

2 Nr. 801 "Attālums līdz objektam" gab. 1 1

3 2

Sastādīja /V.Cepurītis/

Satiksmes organizācijas aprīkojuma saraksts

Kopā


