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A. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1. Paskaidrojuma raksts 
1.1. Ievads 

Būvprojekts „Miera ielas km 0.000-1.285 pārbūve c.Mirnijs, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā” izstrādāts 
saskaņā ar Laucesas pagasta pārvaldes pasūtījumu. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 
Projektu izstrādāja SIA „CERVA” (Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 8016-R) ceļu būvinženieri: 
Būvprojekta vadītāja: Tatjana Borovkova - LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-7189, 
Projektētājs: Sergejs Gorņiks. 

1.2. Esošās situācijas raksturojums 
Rekonstruējamā iela atrodas Daugavpils novadā, Laucesas pagastā ciematā Mirnijs (skatīt Att.1). Iela kalpo 

piebraukšanai zemnieku un individuālajām saimniecībām, ka arī piebraukšanai pie iesādēm un garāžu kompleksiem. Esošās 
brauktuves platums ir  5-6 m un pa to notiek automobiļu kustība abos virzienos. Ielai ir asfalta segums, kurš ir stipri nolietojies 
un izveidojusies plaisas, bedres un citi ceļa segas bojājumi, pastāv ielas posmi ,kur viena brauktuves puse ir asfaltēta, otrā 
pusē ir grants segums. Nomales ir augstāk par brauktuvi, izveidojas apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa 
klātnes. Esošie grāvji aizauguši ar krūmiem un nezāli, kas neļauj grāvjiem pildīt savas funkcijas.     

 

 
Att.1 (Rekonstruējamais objekts) 

 

Trases sākums 

Trases beigas 
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Att.2 

 

 
Att.3 

 
 

 
Att.4 

 
 
 

Plānotais stāvlaukums 

Trases sākums 

Trases beigas 
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1.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Būvobjekta adrese 
c. Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils 
novads 

Nozīme Pašvaldības ceļš 
Rekonstruējamais posms 1.285 km 
Ceļa kategorija DIV 
Nozīme un funkcija Piekļūšanas funkcija 

Kustības perspektīva intensitāte 
AADT - 240 aut./dnn 
AADTj,pievestā - 140 aut./dnn 
AADTj,smagie - 40 aut./dnn 

Normālprofils - 
Braukšanas joslu skaits 2  
Brauktuves platums  5.5 m 
Nomales platums 0.75 m 
Braukšanas ātrums Vpr. = 50 km/h, Vatļ. = 50 km/h 
Brauktuves šķērsslīpums 2.5 % 
Nomales šķērsslīpums 5.0 % 

 

1.4. Izejas dati 
Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti: 

• SIA „Cerva” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

• Topogrāfiskais plāns, kuru izstrādāja 2015.gada. Uzmērījumi veikti ar datorteodolītu. Topogrāfiskais plāns 
izstrādāts digitālā formā, izmantojot LKS – 92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā 
epohā  2000,5 (LAS 2000,5); 

Ceļa rekonstrukcijas būvprojekts balstās uz šādiem normatīviem aktiem, Latvijas un Eiro būvnormatīviem: 

• Būvniecības likums; 

• Vispārējie būvnoteikumi; 

• Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

• Latvijas Valsts standarti: 
- LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”; 
- LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 
- LVS 190-3:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 
- LVS 190-5:2011 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 
- LVS 190-7:2002 „Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi.”; 
- LVS 77:2014 „Ceļa zīmes.”; 
- LVS 85:2010 „Ceļa apzīmējumi.” 

1.5. Projekta risinājumi 
Plānotie ceļa pārbūves galvenie darbi: 

• Uzmērīšana un nospraušana; 
• Krūmu zāģēšana, koku ciršana; 
• Liekās grunts noņemšana un aizvešana; 
• Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība; 
• Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata būvniecība 
• Nomaļu profilēšana un blīvēšana, uzpildīšana ar nesaistīto minerālmateriālu maisījumu; 
• Veco caurteku demontāža un jauno uzstādīšana; 
• Ceļa zīmju uzstādīšana.   
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1.5.1. Autoceļa trase 

1.5.1.1. izmantotie zemes gabali 
Projekta realizācijai  tiek izmantotas zemes ar kadastra numuriem: 44640050859, 44640050829, 44640050830, 

44640050863, 44640050865, 44640050583, 44640050569, 44640050534. 
1.5.1.2. trases nostiprinājumi 
Trases nospraušanai izmantot reperu sarakstu Nr.1 „Atbalsta punktu saraksts”  
1.5.1.3. autoceļa plāns un garenprofils 
Ielu posmi iet pa esošās ielas nodalījuma joslu. Garenprofilā ceļa sarkanā līnija parsvara tika projektēta kopējot 

esošo zemes profilu, izlabojot iesēdumus. 

1.5.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

1.5.2.1. ceļa konstrukcijas 

Brauktuves rekonstrukcijai paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Asfalta segumam paredzēts divpusīgs 
šķērsslīpums 2.5%.  

 1.5.2.2. segas konstrukcijas 

Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi:  

1. segas konstrukcija brauktuvei un asfalta nobrauktuvēm: 

• Karstā asfalta dilumkārta AC16surf, h=6cm (S-III klase) 

• Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošā kārta 0/45 h=20cm (N-III klase) 

• Esošā pamatne 

2. Segas konstrukcija nomalēm un grants  nobrauktuvēm: 

• Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma segums 0/32s h=6cm (N-III klase) 

• Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošā kārta 0/45 h=20cm (N-III klase) 

• Esošā pamatne 

3. Segas konstrukcija  ietvēm: 

• Betona bruģakmens (P 1-6, 198 x 98 x 60) segums, h = 6 cm, pelēkā krāsa 

• Izlīdzinošā kārta no mazgatām šķembām fr. 2/5, h=3cm 

•  Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, h=15cm (N-IV klase) 

• Smilts salizturīga kārta, h=20cm (materiāls atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015) 

• Esošā pamatne 
4. Segas konstrukcija laukakmeņu saliņai: 

• Laukakmeņu segums, Ø=150/250mm, cementa javā C16/20 

• Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošā kārta 0/45 h=20cm (N-III klase) 

• Esošā pamatne 
5. Segas konstrukcija laukakmeņu saliņai: 

• Laukakmeņu segums, Ø=100/200mm, cementa javā C16/20 

• Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata nesošā kārta 0/45 h=20cm (N-III klase) 

• Esošā pamatne 

Projektā paredzēts izmantot iegūto grants maisījumu kā piebērumu zem segas konstrukcijām, tikai un vienīgi 
grants maisījumu, grunts atļauts pielietot tikai zem augu zemes slāņa (skatīt rasējumu CD-3-1 „Raksturīgie 
griezumi”).  

1.5.3. Mākslīgās būves 

Gājēju ietvi no brauktuves norobežo ar betona apmalēm CA100.30.15, paceltām par 12cm (stāvlaukumos 
CA100.30.15, jābūt paceltām par 10cm) virs brauktuves seguma. Gājēju ietvi no zālāja puses norobežo ar betona apmalēm 
IA 100.20.8. Vietās, kur gājēju ietves šķērso nobrauktuves, jāizbūvē pazeminājumus (panduss). Pazeminājumos 



 
Miera ielas km 0.000-1.285 pārbūve c.Mirnijs, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā.    

 

Būvprojekts                                                                                                                  9 

 

nobrauktuvēs uz ielām un pagalmiem gājēju ietve no brauktuves norobežota ar betona apmalēm CA100.22.15, paceltām par 
2cm virs brauktuves seguma.  

1.5.4. Nobrauktuves un pieslēgumu izbūve 
Nobrauktuves tiek projektētas, sākot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm.  

1.5.5. Aprīkojums 
Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77:2014 „Ceļa zīmes”. 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. 
Horizontālo marķējumu uzklāt ar termoplastisku materiālu. 

1.5.6. Inženierkomunikācijas 
Pie ielas rekonstrukcijas ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms darbu 

uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. Būvdarbu laikā pie komunikāciju šķērsošanas izsaukt 
pārstāvi un nepieciešamības gadījumā veicams šurfs. 

Elektrības kabeļus šķērsošanas vietās paredzēts atšurfēt un ielikt šķeltās aizsargcaurulēs, nepieciešamības 
gadījumā padziļināt līdz 1m dziļumā zem brauktuves. 

Vietās, kur būvdarbu robeža šķērso komunikācijas, darbus jāveic saskaņā ar komunikāciju īpašnieku izdotiem 
tehniskiem noteikumiem. 

 
 

Sastādīja:     S. Gorņiks 
 
Pārbaudīja:     T. Borovkova 
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2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un tehniskie 
noteikumi vai dokumenti, kas pielīdzināmi TN 

2.1. Būvatļauja 

 

KOPIJA 
PAREIZA 
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2.2. Projektēšanas uzdevums 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
 

1. Pasūtītāja nosaukums, adrese Laucesas pagasta pārvalde, Miera iela 26, Mirnijs, Laucesas 
pagasts, Daugavpils novads 

2. Objekta nosaukums un adrese Miera ielas km 0.000-1.285 pārbūve c.Mirnijs, Laucesas pagastā, 
Daugavpils novadā  

3. Projektēšanas pamats Ir noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi Nr. P15.09/16 

4. Projektēšanas stadija Būvprojekts minimālā sastāvā, Būvprojekts 

5. 
Objekta būvniecības veids (jaunbūve, 
pārbūve, atjaunošana) 

Pārbūve 

6. Būvniecības uzsākšanas gads 2016.g. 

7. Projektēšanas mērķis 

Izstrādāt būvprojektu „Miera ielas km 0.000-1.285 pārbūve c.Mirnijs, 
Laucesas pagastā, Daugavpils novadā”. 
Būvprojektu izstrādāt atbilstoši būvniecību reglamentējošo 
normatīvajiem aktiem un Daugavpils novada teritorijas plānojuma, 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Veikt būvdarbu 
apjomu un izmaksu aprēķinu.  
Pirms būvprojekta izstrādes nodrošināt topogrāfisko izpēti. 
Izstrādāt pārbūves šķērsprofila risinājumus. Izstrādāt objektu 
piesaisti un teritorijas vertikālo plānojumu. Izstrādāt ūdens novades 
risinājumus. 
Būvprojekta risinājumiem jānodrošina būvdarbu veikšana, kā arī 
teritorijas sakārtošanas, rekultivācijas un citu darbu izpilde ievērojot 
vides aizsardzības prasības.   
Izstrādājot būvprojektu, jāievēro Latvijas būvnormatīvus un tehnisko 
noteikumu prasības. 
Projekta tehniskie risinājumi jāsaskaņo ar pasūtītāju un institūcijām, 
kas bija izdevušas tehniskos noteikumus.  
Būvprojekta sastāvam un noformēšanai jāatbilst „Autoceļu un ielu 
būvnoteikumu” 3.4.panta „Projektēšana” un LVS 190-6:2009 „Ceļu 
projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs 
un noformēšana” prasībām 
Būvprojekta sastāvā obligāti ir jābūt: 

- pārbūvējamā ceļa ģenerālplānojums, 
- pārbūvējamā ceļa horizontālā piesaiste, 
- pārbūvējamā ceļa vertikālais plānojums, 
- pārbūvējamā ceļa nepieciešamie griezumi, 
- pārbūvējamā ceļa satiksmes organizācijas plāns, 
- pārbūvējamā ceļa darbu apjomi, 
- paskaidrojuma raksts, 
- tehniskās specifikācijas, 
- būvdarbu izmaksas (tāme). 

8. 
Norādījumi par būvprojekta risinājumu 
variantu izstrādi 

Būvprojekta risinājumus iepriekš saskaņot ar Daugavpils novada 
galveno arhitekti un pasūtītāju. 
Nepieciešamības gadījumā paredzēt iespēju realizēt būvprojektu 
kārtās. 
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9. 
Norādījumi par būvprojektu 
dokumentācijas papildus eksemplāru 
izgatavošanu 

Būvprojektu izstrādāt un noformēt 4(četros) eksemplāros un 
elektroniskā formātā uz CD datu nesēja (pdf. un dwg.). 

10. 

Norādījumi par nepieciešamību veikt 
būvprojektēšanas sagatavošanas 
darbus, inženierizpētes, uzmērīšanas 
darbus utt. 

Būvprojektu izstrādāt pēc objekta apsekošanas rezultātiem dabā uz 
topogrāfiskā plāna. 
Uzmērījumu rezultātus iesniegt pasūtītājam elektroniskā forma (pdf. 
un dwg.). 

11. 
Norādījumi par dabas aizsardzības 
pasākumiem 

Paredzēt teritorijas sakārtošanas vai rekultivācijas darbus pēc 
projektā paredzēto darbu izpildes. 
Paredzēt videi un cilvēku veselībai nekaitīgu materiālu izmantošanu 
un videi draudzīgus celtniecības paņēmienus. 
Nepieļaut kaitīgu vielu nokļūšanu augsnē. 

12. 
Tehniskie noteikumi objekta 
projektēšanai 

Saņemt tehniskos noteikumus un saskaņot  būvprojektu ar 
būvatļaujā norādītajām iestādēm. 
Projektu saskaņot ar inženierkomunikāciju turētājiem, ja tiek skartas 
esošo komunikāciju aizsargjoslas. 

 
 
IZPILDĪTĀJS: 
 
SIA "Cerva" 
Reģ.Nr: LV41503050131 
Juridiskā adrese: 
Rīgas iela 70a-7, 
Daugavpils, LV-5401 
 
 
 
 
 
Izpilddirektore                             Tatjana Borovkova 
 
 
z.v.                                   

  
PASŪTĪTĀJS: 
 
Laucesas pagasta pārvalde  
Reģ.Nr. 90000030447 
Juridiskā adrese: Miera iela 26 
Mirnijs, Laucesas pagasts 
Daugavpils novads, LV-5461 
 
 
 
 
 
Pārvaldes vadītājs                                  Andris Ķesters 
 
 
z.v.                                       
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2.3. VAS “Latvijas Valsts ceļi”  tehniskie noteikumi Nr.4.6.6-251 

 
 

KOPIJA 
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2.4. AS „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30EF10-11.01/645 
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2.5. SIA „Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr.37.8-10/541/0774 
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3. Pielikumi 
3.1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. 8016-R (kopija)  
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PAREIZA 
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3.2. Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-7189 (kopija) 
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3.3. Daugavpils novada pašvaldības ielu saraksts 
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3.4. Saskaņojumi ar pieguļošo zemju īpašniekiem saskaņā ar būvprojektu 
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3.5. Vēstules 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN SARAKSTI 
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 jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās 
institūcijās 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; 
• Vispārējie būvnoteikumi; 
• Autoceļu un ielu būvnoteikumi. 

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. 
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. 
Rekonstruējamiem ceļiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētās robežlīnijas. Ja 

rekonstrukcijas vajadzībām Pasūtītājs ir ieguvusi papildus zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa ceļa robežlīnijām 
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. 
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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. 
1.1.4. 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. 

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. 

1.1.5. 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. 
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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. 

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. 
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. 

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. 

1.1.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz 
ceļiem” prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā, 
kas jāsaskaņo visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā 
ar VAS „Latvijas Valsts ceļi”. 

1.1.7. 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 
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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:  
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. 
1.1.8. 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 satiksmes organizācijas būvdarbu laikā ceļa zīmes, organizējot 
transporta satiksmi atbilstoši būvprojekta prasībām.   

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

1.2. Norādījumi būvdarbu veikšanai 
Celtniecības darbi veicami saskaņā ar tehnisko projektu, Latvijā spēkā esošajiem būvnoteikumiem. 
Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Daugavpils novada domes būvvaldē. 
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. 27042720). 

 

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. Asfalta seguma frēzēšana 
Ievērot CS 2015 sadaļu 3.3. – „Asfalta seguma frēzēšana”. 
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2.4. Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa 
Ievērot CS 2015 sadaļu 3.4. – „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”. 

2.5. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 
Ievērot CS 2015 sadaļu 3.5. – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”. 
 

3. Zemes klātne 
3.1. Grāvju un ovāltekņu rakšana 

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

3.2. Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 
Ievērot CS 2015 sadaļu 4.2. „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”. 

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”. 

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

3.6. Ūdens novadtekņu uzstādīšana un atjaunošana 
Ievērot CS 2015 sadaļu 4.7. „Ūdens novadtekņu uzstādīšana un atjaunošana”. 

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”. 

4.3. Nomaļu uzpildīšana 
Ievērot CS 2015 sadaļu 5.4. „Nomaļu uzpildīšana”. 

4.4. Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība 
Ievērot CS 2015 sadaļu 5.5. „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība”. 

4.5. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība 
Ievērot CS 2015 sadaļu 5.6. „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”. 

5. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Gruntēšana 
Ievērot CS 2015 sadaļu 6.1. „Gruntēšana”. 

5.2. Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība 
Ievērot CS 2015 sadaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība”. 
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6. Satiksmes aprīkojums 
6.1. Betona apmales uzstādīšana vai noamiņa 

Ievērot CS 2015  sadaļu 7.2. „Betona apmales uzstādīšana vai noamiņa”. 

6.2. Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa 
Ievērot CS 2015  sadaļu 7.3. „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”. 

6.3. Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai atjaunošana 
Ievērot CS 2015  sadaļu 7.5. „Drošības barjeras uzstādīšana, nomaiņa vai atjaunošana”. 

6.4. Ceļa horizontālie apzīmējumi 
Ievērot CS 2015  sadaļu 7.8. „Ceļa horizontālie apzīmējumi”. 

7. Segumu remonts un uzturēšana 

7.1. Plaisu aizpildīšana  
Ievērot CS 2015 sadaļu 8.2. „Plaisu aizpildīšana” . 

7.2. Plaisu aizliešana vai aizpildīšana ar hermētiķi  
Ievērot CS 2015 sadaļu 8.3. „Plaisu aizliešana vai aizpildīšana ar hermētiķi ” . 
 

Sastādīja:     S. Gorņiks 
 
Pārbaudīja:     T. Borovkova 
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8. Saraksti 
8.1.  Atbalsta punktu saraksts 

      Saraksts Nr.1 

Atrašanās vieta (Pk) Koordinātes 

Novietojums pret ceļa 
ass 

ziemeļi austrumi 
Nr.                
p.k. 

Nosaukums 

Pa kreisi Pa labi X(N)  Y(E) 

Augstuma 
atzīme                         

(m) 
Piezīmes* 

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

Miera iela, c.Mirnijs 

1. RP1 - 0+03.01 189421.753 662335.923 147.180 
Sadzīves kanalizācijas akas 

vāks 

2. RP2 2+92.36 - 189374.288 662619.877 149.150 
Sadzīves kanalizācijas akas 

vāks 

3. RP3 - 4+75.26 189346.029 662807.599 149.370 
Sadzīves kanalizācijas akas 

vāks 
4. RP4 11+35.01 - 189709.120 663356.634 146.430 Kupica 

        

Piezīmes:       

1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS 2000,5).   
2. Reperu novietojumu skatīt rasējumu lapās CD-2-2 "Ģenerālplāns. Izbūves plāns. Satiksmes organizācijas plāns.". 

        

                                                                                                             Sastādīja:                                                 S.Gorņiks 
        
                                                                                                             Pārbaudīja:                                              T.Borovkova 
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8.2. Ass nospraušanas saraksts 

    Saraksts Nr.2 
Koordinātes 

X(N)  Y(E) 
Augstumi (LAS-2000,5) 

ziemeļi austrumi 
Esošā 
atzīme 

Projektējamā 
atzīme 

Darba 
atzīme Trases 

elements 
Pikets 

(m) (m) (m) (m) (m) 
Krustceļi – “Daugavpils putni” (64-34) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
TS/PK 0+00.00 189425.635 662334.128 147.194 147.194 0.00 
VLS 0+06.95 189423.263 662340.660 147.063 147.124 0.06 
VLV 0+11.95 189421.556 662345.360 146.928 147.052 0.12 
VLB 0+16.95 189419.849 662350.060 146.811 146.934 0.12 
VLS 0+31.68 189414.820 662363.903 146.451 146.522 0.07 
VLV 0+41.68 189411.406 662373.302 146.187 146.317 0.13 

VLZP 0+50.35 189408.447 662381.448 146.156 146.260 0.10 
VLB 0+51.68 189407.992 662382.701 146.151 146.262 0.11 
RLS 0+77.37 189399.221 662406.851 146.185 146.313 0.13 
VLS 0+78.14 189398.961 662407.569 146.188 146.315 0.13 
VLV 0+98.14 189393.157 662426.699 146.199 146.382 0.18 
PK 1+00.00 189392.714 662428.511 146.219 146.391 0.17 

VLB 1+18.14 189389.291 662446.313 146.437 146.505 0.07 
RLB 1+26.99 189388.209 662455.105 146.463 146.571 0.11 
VLS 1+68.64 189384.039 662496.545 146.772 146.883 0.11 
RLS 1+79.26 189382.976 662507.111 146.901 146.991 0.09 
VLV 1+88.64 189382.080 662516.449 147.040 147.133 0.09 
RLB 1+99.55 189381.149 662527.312 147.238 147.354 0.12 
PK 2+00.00 189381.113 662527.765 147.247 147.364 0.12 

VLB 2+08.64 189380.422 662536.380 147.450 147.583 0.13 
VLS 2+45.33 189377.489 662572.954 148.498 148.592 0.09 
VLV 2+55.33 189376.690 662582.922 148.716 148.832 0.12 
VLB 2+65.33 189375.891 662592.890 148.867 149.002 0.14 
VLS 2+98.67 189373.226 662626.120 149.263 149.452 0.19 
PK 3+00.00 189373.120 662627.445 149.289 149.470 0.18 

VLV 3+28.67 189370.828 662656.024 149.599 149.742 0.14 
VLAP 3+51.09 189369.037 662678.367 149.673 149.806 0.13 
VLB 3+58.67 189368.431 662685.928 149.676 149.799 0.12 
PK 4+00.00 189365.127 662727.125 149.676 149.718 0.04 

RLS 4+38.90 189362.018 662765.903 149.558 149.642 0.08 
VLS 4+47.64 189361.701 662774.629 149.530 149.625 0.09 
VLV 4+57.64 189362.273 662784.609 149.495 149.598 0.10 
VLB 4+67.64 189363.840 662794.481 149.444 149.556 0.11 
RLB 4+92.22 189371.789 662817.673 149.310 149.433 0.12 
PK 5+00.00 189375.197 662824.671 149.313 149.394 0.08 

VLS 5+28.13 189387.511 662849.961 149.106 149.253 0.15 
VLZP 5+31.83 189389.132 662853.291 149.084 149.244 0.16 
VLV 5+38.13 189391.889 662858.952 149.143 149.271 0.13 
VLB 5+48.13 189396.266 662867.943 149.286 149.423 0.14 
VLS 5+73.40 189407.329 662890.663 149.903 149.979 0.08 
VLV 5+83.40 189411.707 662899.654 149.978 150.149 0.17 
RLS 5+90.34 189414.745 662905.894 150.015 150.208 0.19 
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VLB 5+93.40 189416.113 662908.631 150.039 150.219 0.18 
PK 6+00.00 189419.251 662914.438 150.095 150.232 0.14 

VLS 6+42.34 189445.081 662947.811 150.203 150.317 0.11 
GAP 6+44.84 189446.889 662949.538 150.207 150.319 0.11 
RLB 6+57.35 189456.350 662957.714 150.153 150.257 0.10 
VLV 6+62.34 189460.260 662960.817 150.088 150.197 0.11 
VLB 6+82.34 189475.925 662973.252 149.622 149.757 0.13 
PK 7+00.00 189489.755 662984.230 149.088 149.227 0.14 

VLS 7+02.31 189491.561 662985.663 149.020 149.158 0.14 
VLV 7+12.31 189499.393 662991.880 148.803 148.913 0.11 
RLS 7+18.22 189504.030 662995.560 148.672 148.820 0.15 
VLB 7+22.31 189507.186 662998.147 148.664 148.778 0.11 
VLS 7+56.31 189529.991 663023.240 148.396 148.506 0.11 
VLV 7+66.31 189535.373 663031.666 148.262 148.396 0.13 
RLB 7+74.10 189539.107 663038.501 148.122 148.269 0.15 
VLB 7+76.31 189540.108 663040.471 148.080 148.226 0.15 
VLS 7+87.00 189544.949 663050.000 147.873 148.012 0.14 
RLS 7+95.24 189548.684 663057.351 147.795 147.898 0.10 
VLV 7+97.00 189549.481 663058.914 147.782 147.887 0.10 
PK 8+00.00 189550.858 663061.581 147.760 147.879 0.12 

VLZP 8+00.33 189551.011 663061.876 147.758 147.879 0.12 
VLB 8+07.00 189554.130 663067.768 147.775 147.912 0.14 
VLS 8+34.24 189567.683 663091.394 148.067 148.185 0.12 

VLAP 8+39.95 189570.688 663096.254 148.115 148.213 0.10 
RLB 8+41.52 189571.522 663097.581 148.128 148.211 0.08 
VLV 8+44.24 189572.972 663099.881 148.125 148.197 0.07 
VLB 8+54.24 189578.306 663108.339 147.951 148.035 0.08 
VLS 8+67.70 189585.488 663119.729 147.635 147.698 0.06 
RLS 8+77.70 189590.822 663128.188 147.428 147.495 0.07 
VLV 8+77.70 189590.822 663128.188 147.428 147.495 0.07 
VLB 8+87.70 189596.071 663136.699 147.320 147.388 0.07 
PK 9+00.00 189602.290 663147.306 147.265 147.314 0.05 

VLS 9+13.24 189608.693 663158.896 147.156 147.235 0.08 
VLV 9+23.24 189613.324 663167.758 147.023 147.152 0.13 
VLB 9+33.24 189617.778 663176.712 146.854 147.025 0.17 
RLB 9+71.42 189633.109 663211.667 146.360 146.452 0.09 
VLS 9+71.50 189633.138 663211.740 146.358 146.451 0.09 
VLV 9+91.50 189640.467 663230.349 146.066 146.231 0.16 
RLS 9+99.93 189643.556 663238.192 146.055 146.186 0.13 
PK 10+00.00 189643.582 663238.259 146.055 146.186 0.13 

VLZP 10+09.00 189646.955 663246.601 146.053 146.170 0.12 
VLB 10+11.50 189647.919 663248.907 146.056 146.171 0.11 
VLS 10+46.29 189662.519 663280.481 146.121 146.206 0.08 

VLAP 10+47.51 189663.068 663281.565 146.125 146.206 0.08 
RLB 10+53.84 189665.976 663287.197 146.144 146.190 0.05 
VLV 10+56.29 189667.112 663289.364 146.151 146.175 0.02 
VLB 10+66.29 189671.757 663298.220 145.972 146.061 0.09 
VLS 10+77.69 189677.052 663308.318 145.781 145.885 0.10 
RLS 10+81.78 189678.949 663311.935 145.737 145.830 0.09 
GZP 10+93.57 189684.363 663322.408 145.690 145.762 0.07 
VLV 10+97.69 189686.229 663326.088 145.697 145.770 0.07 
PK 11+00.00 189687.265 663328.149 145.701 145.782 0.08 

VLB 11+17.69 189695.055 663344.034 145.941 146.045 0.10 
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RLB 11+38.48 189703.847 663362.870 146.399 146.534 0.13 
VLS 11+49.60 189708.446 663372.998 146.682 146.795 0.11 
VLV 11+69.60 189716.716 663391.208 147.099 147.198 0.10 
VLB 11+89.60 189724.986 663409.418 147.348 147.464 0.12 
PK 12+00.00 189729.286 663418.884 147.469 147.568 0.10 

VLS 12+05.70 189731.645 663424.079 147.534 147.625 0.09 
VLV 12+25.70 189739.915 663442.289 147.673 147.750 0.08 

VLAP 12+32.88 189742.882 663448.821 147.650 147.760 0.11 
VLB 12+45.70 189748.185 663460.499 147.610 147.730 0.12 

TB/PK 12+85.00 189764.434 663496.277 147.545 147.545 0.00 
       

                                                        Sastādīja:                                                           S.Gorņiks 
       
                                                        Pārbaudīja:                                                        T.Borovkova 
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8.3. Nobrauktuvju saraksts 

       Saraksts Nr.3 

Pi
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ņķ

is
 

A
tr

aš
an

ās
 v

ie
ta

 

N
oa

pa
ļo

ju
m

a 
rā

di
us

s 
(U

zb
ra

uk
ša

na
s 

/ 
N

ob
ra

uk
ša

na
s)

 

N
ob

ra
uk

tu
ve

s 
pl

at
um

s 

N
ob

ra
uk

tu
ve

s 
ga

ru
m

s 

N
r.p

.k
. 

Pi
ke

ts
 

(°) Pa kreisi Pa labi 

N
os

au
ku

m
s 

m m m 
Miera iela, c.Mirnijs 

1 0+54 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 
2 0+72 90.00 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 4.50 5.00 
3 0+80 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 3.50 
4 0+88 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 3.50 
5 0+94 90.00 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 4.50 5.50 
6 1+33 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 6.00 
7 1+57 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 5.50 3.50 
8 1+76 90.00 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 5.50 5.00 
9 1+87 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 

10 2+10 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 5.50 3.00 
11 2+34 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 5.50 4.00 
12 2+43 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 5.50 3.00 
13 2+56 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 
14 2+93 90.00   X Nobrauktuve 2.5/2.5 3.50 2.50 

15 3+01 90.00   X 
Jaunatnes 

iela 
5.0/6.0 3.00 

7.30 (bez 
pārejas 
posma) 

16 3+02 90.00 X   
Jaunatnes 

iela 
8.0/8.0 5.00 

8.90 (bez 
pārejas 
posma) 

17 3+28 90.00 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 7.00 
5.00 (bez 
pārejas 
posma) 

18 3+90 90.00   X Nobrauktuve 5.0/5.0 3.50 
5.00 (bez 
pārejas 
posma) 

19 4+14 90.00 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 5.00 
5.00 (bez 
pārejas 
posma) 

20 4+32 101.70   X Nobrauktuve 5.0/3.0 6.50 
7.80 (bez 
pārejas 
posma) 

21 4+70 90.00 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 7.00 
7.40 (bez 
pārejas 
posma) 

22 5+00 116.80 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 5.00 
10.00 (bez 

pārejas 
posma) 

23 5+00 90.00 aiz stāvlaukuma Nobrauktuve 1.5/1.5 4.30 
līdz 

vārtiem 
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24 5+39 
25 5+44 

90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 9.50 5.00 

26 5+51 90.00 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 5.50 
8.00 (bez 
pārejas 
posma) 

27 5+69 
28 5+76 

90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 10.50 4.00 

29 5+92 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 3.00 

30 5+96 90.00   X Alejas iela 8.0/8.0 8.50 
8.00 (bez 
pārejas 
posma) 

31 6+69 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 
32 6+71 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 
33 7+05 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 3.00 
34 7+19 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 5.00 
35 7+33 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 5.00 
36 7+50 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 6.70 
37 7+79 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 
38 7+80 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 
39 8+16 90.00   X Nobrauktuve 5.0/5.0 4.50 5.00 
40 8+47 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 
41 8+87 90.00 X   Nobrauktuve 4.0/4.0 4.50 4.00 
42 8+98 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 
43 9+21 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 5.00 
44 9+37 90.00 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 4.50 5.75 
45 9+59 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 6.40 5.00 
46 9+85 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 5.00 
47 9+89 90.00   X Nobrauktuve 5.0/5.0 4.50 5.00 
48 10+03 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 5.00 
49 10+17 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 5.00 
50 10+73 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 4.00 
51 10+77 90.00 X   Nobrauktuve 5.0/5.0 4.50 10.00 
52 11+19 90.00 X   Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 5.00 
53 11+36 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 8.50 5.00 
54 11+47 90.00   X Nobrauktuve 3.0/3.0 4.50 5.00 

         
    Sastādīja:                                                           S.Gorņiks 
         
    Pārbaudīja:                                                        T.Borovkova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miera ielas km 0.000-1.285 pārbūve c.Mirnijs, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā.    

 

Būvprojekts                                                                                                                  47 

 

C. BŪVDARBU APJOMI 
DARBU DAUDZUMU SARAKSTS 

Projektētājs SIA "Cerva" 
Būvobjekta 

adrese 
Miera iela, c.Mirnijs, Laucesas pagasts 

Būvobjekta 
nosaukums 

Miera ielas km 0.000-1.285 pārbūve c.Mirnijs, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā 

Garums, m 1285.00 

Platība, m² 17562.0 

AADT 240 

AADTj, pievestā 140 

AADTj, smagie 40 

Darbu skaits 85 

Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr. 

Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 
cena,    
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

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

1. CD DAĻA 

1.   Sagatavošanas darbi 

1.1. 
CS201

5 

Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā 
aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. 
Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija 
būvdarbu laikā.  

kompl. 1   

1.2. 2.1. Uzmērīšana un nospraušana m 1285.00   

1.3. 2.2. 
Betona apmaļu demontāža (t.sk. ietvju apmales) 
un utilizācija  

m 653.00   

1.4. 2.2. Atbalstsienu demontāža un utilizācija  m 10.00   

1.5. 2.2. Bruģa seguma demontāža un utilizācija m2 51.00   

1.6. 2.2. 
Betona seguma demontāža hvid.=10cm un 
utilizācija 

m2 15.00   

1.7. 2.2. 
Betona caurtekas Ø200mm demontāža ar 
galasienām un utilizācija 

m 5.00   

1.8. 2.2. 
Betona caurtekas Ø300mm demontāža ar 
galasienām un utilizācija 

m 25.00   

1.9. 2.2. 
Betona caurtekas Ø400mm demontāža ar 
galasienām un utilizācija 

m 53.00   

1.10. 2.2. 
Betona caurtekas Ø500mm demontāža ar 
galasienām un utilizācija 

m 6.00   

1.11. 2.2. 
Betona caurtekas Ø600mm demontāža ar 
galasienām un utilizācija 

m 6.00   

1.12. 2.2. 
Plastmasas caurtekas Ø200mm demontāža un 
utilizācija 

m 6.00   

1.13. 2.2. 
Plastmasas caurtekas Ø300mm demontāža un 
utilizācija 

m 6.00   

1.14. 2.2. Apgaismojuma staba demontāža gab. 1   

1.15. 
2.2., 
2.3. 

Asfalta seguma demontāža hvid.=5cm ietvēm un 
materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

m2 330.00   

1.16. 
2.2., 
2.3. 

Asfalta seguma demontāža h=5..10cm  
brauktuvei un nobrauktuvēm un materiāla 
transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni 

m2 6428.50   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.17. 2.3. 
Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid.=4cm 
(brauktuvei, nobrauktuvēm) un nofr. materiāla 
transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni 

m2 87.20   

1.18. 2.5. 
Krūmu un zaru zāģēšana un transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m2 500.00   

1.19. 2.5. 
Celmu frēzēšana un materiāla transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

gab. 3   

1.20. 2.5. 
Koku zāģēšana, celmu laušana un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni 

gab. 12   

1.21. 3.2. 
Liekās grunts noņemšana hvid.=10cm (t.sk. augu 
zemes noņemšana) un transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m2 2777.00   

1.22. 3.2. 
Oļu bēruma seguma noņemšana h.=5..10cm un 
liekā materiāla transportēšana uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

m2 174.00   

1.23. 
2.2., 

3.2 

Vecas segas nojaukšana hvid.=10cm, grunti 
aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni (gultnes 
veidošana brauktuvei)  iesk. inženierkomunikāciju 
aizsardzības pasākumus 

m3 940.00   

1.24. 
2.2., 

3.2 

Vecas segas nojaukšana hvid.=40cm, grunti 
aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni (gultnes 
veidošana ietvei)  iesk. inženierkomunikāciju 
aizsardzības pasākumus 

m3 258.00   

1.25. 2.4. 

Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa 
vākiem (40t) un regulēšana projektētā seguma 
līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot 
jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona 
gredzenus), no tiem 5 gab. ar SIA "Lattelecom" 
logotipu  

gab. 32   

1.26. 2.4. 

Komunikāciju aku vāku nomaiņa uz peldošā tipa 
vākiem (12t) un regulēšana projektētā seguma 
līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot 
jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona 
gredzenus), no tiem 1 gab. ar SIA "Lattelecom" 
logotipu  

gab. 12   

1.27. 2.4. 

Siltumtrases aku vāku regulēšana projektētā 
seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā 
izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un 
betona gredzenus, vai veicot siltumtrases 
kameras posma atjaunošanu) 

gab. 6   

1.28. 2.4. 

Ūdens hidranta regulēšana projektētā seguma 
līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot 
jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona 
gredzenus) 

gab. 1   

1.29. 3.1. 
Grāvju rakšana, grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja 
atbērtni 

m 750.00   

1.30. 3.1. 
Ovālteknes rakšana, grunti aizvedot uz 
Būvuzņēmēja atbērtni 

m 150.00   

1.31. N/A 
Atbalstsienu remonts, atjaunošna pa perimetru, 
plaisu un citu bojājumu vietu aizpildīšana ar javu 
(restaurācijas darbiem) 

m 40.50   

1.32. N/A 
Betona kāpņu un citu betona elementu remonts, 
atjaunošna, plaisu un citu bojājumu vietu 
aizpildīšana ar javu (restaurācijas darbiem) 

m2 22.00   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1.33. N/A 
Dalītas kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana 
(izmantojot dalīto kabeļa aizsargcauruli Ø110) 

m 816.00   

1.34. N/A 
Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana 
(izmantojot kabeļu kanalizācijas cauruli 
Ø100x6000) 

m 22.00   

1.35. N/A 
SIA "Lattelecom" akas nomaiņa uz komunikācijas 
aku PEH 800x650 (bez dibena) 

gab. 2   

2.   Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

2.1. N/A Piebērums no ierakuma grunts m3 45.00   

2.2. 4.1. Salizturīgās kārtas būvniecība, h=20cm m3 128.80   

2.3. 4.1. 
Salizturīgās kārtas būvniecība, h=30cm (pilnai 
segas konstrukcijai, stāvlaukumā) 

m3 75.00   

2.4. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu seguma 0/32s izbūve 
6cm biezumā (N-III klase) 

m2 95.00   

2.5. 4.3. 
Nomaļu uzpildīšana ar nesaistītu 
minerālmateriālu maisījumu 0/32s 6cm biezumā 
(N-III klase) 

m2 1569.50   

2.6. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 izbūve 
15cm biezumā (N-IV klase)  

m2 644.00   

2.7. 4.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu pamata 0/45 izbūve 
20cm biezumā (N-III klase)  

m2 10937.80   

2.8. 
CS201
5, 4.2. 

Izlīdzinošās kārtas no mazgatām šķembām fr. 2/5 
būvniecība, h=3cm 

m2 644.00   

3.   Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

3.1. 
5.1., 
5.2. 

Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība, 
h=6cm (S-III klase) 

m2 9153.30   

3.2. 
5.1., 
5.2. 

Karstā asfalta dilumkārtas AC 16 surf būvniecība, 
h=6cm (S-III klase) savienojumu vietās 

m2 96.00   

3.3. 
CS201

5 
Šuvju aizpildīšana ar hermētiķi uz brauktuves 
savienojumu vietās  

m 88.30   

4.   Konstrukcijas 

4.1. 6.1. 
Betona apmales CA 100.30.15, ieskaitot slīpās 
(100.30/22.15) apmales uzstādīšana uz betona 
C16/20 un minerālmat. mais. 0/45 pamata  

m 155.00   

4.2. 6.1. 
Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz 
betona C16/20 un minerālmat. mais. 0/45 pamata  

m 291.00   

4.3. 6.1. 
Betona apmales IA 100.20.08 uzstādīšana uz 
betona C16/20 un minerālmat. mais. 0/45 pamata  

m 518.00   

4.4. 3.6. 
Betona teknes 1000x500x200 uzstādīšana uz 
šķembu 0/45 pamata, nostiprinot betonā C16/20 

m 70.00   

4.5. 4.4. 
Betona bruģa (198x98x60) seguma būvniecība, 
h=6cm (pelēkā krāsa) 

m2 644.00   

4.6. 4.5. 
Laukakmeņu seguma būvniecība, Ø=100/200mm, 
cementa javā C16/20 

m2 60.50   

4.7. 4.5. 
Laukakmeņu seguma būvniecība, Ø=150/250mm, 
cementa javā C16/20 

m2 59.50   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

4.8. N/A 

Metināto gabionu uzstādīšana, (h=0.5m, b=1.0m, 
a=1.0m, acs izmērs 100mmX100mm, stieples 
diametrs 4mm) iekļaujot visus nepieciešamus 
rakšanas darbus un citus darbus ,atbistoši 
rasējumam CD-3-1 

m 30.00   

4.9. 3.3. 
PP caurtekas Ø400mm uzstādīšana (iekļaujot 
visus nepieciešamus rakšanas darbus un citus 
darbus ,atbistoši rasējumam CD-4-2) 

m 218.00   

4.10. N/A Betona plātnes uzstādīšana (2.0x0.7x0.1m) gab. 1   

5.   Aprīkojums 

5.1. 6.2. Cinkotu metāla stabu uzstādīšana gab. 15   

5.2. 6.2. Konsolveida cinkotu metāla stabu uzstādīšana gab. 2   

5.3. 6.2. Ceļa zīmju uzstādīšana:       

    Nr. 114 gab. 1   

    Nr. 121 gab. 2   

    Nr. 206 gab. 8   

    Nr. 518A gab. 1   

    Nr. 519A gab. 1   

    Nr. 532 gab. 2   

    Nr. 803 gab. 2   

    Nr. 828B gab. 2   

5.4. 2.2. Metāla stabu demontāža gab. 3   

5.5. 2.2. Ceļa zīmju demontāža: gab. 3   

5.6. 6.4. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:       

    
Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, 
termoplasts) 

m2 26.10   

    
Garenapzīmējums Nr.922 (platums 0.10m, 
termoplasts) 

m2 18.10   

    
Garenapzīmējums Nr.923 (platums 0.10m, 
termoplasts) 

m2 25.20   

    
Garenapzīmējums Nr.930 (platums 0.40m, 
termoplasts) 

m2 6.90   

    Apzīmējums Nr.934 (platums 0.40m, termoplasts) m2 5.00   

5.7. 6.3. Gājēju metāla drošības barjeru uzstādīšana m 43.00   

6.   Labiekārtošanas darbi 

6.1. 3.5. 
Apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar 
zāl.seklām, h = 10cm 

m2 5884.20   

6.2. N/A 

Sarkano kļavu (Acer rubrum) stādīšana, min.3 
reizes pārstādīta, Ø=18-20cm, 2.5m līdz lapotnei, 
hmin=4m; niedru paklājs ar gumijas lentēm (min. 
4gab.); sakņu kamols; mēslojums, h=10cm; 
perforēta caurule (d=100mm, L=2.0m) ar kokosa 
filtru 

gab. 8   

6.3. N/A 

Aprīkojuma uzstādīšana koku stādīšanai zaļā 
zonā. Koka mieti (3gab., L=2.5m, d=100mm) ar 
horizontālām brusām un lentēm (3gab.); mulča, h 
= 8..10 cm; auglīgā augsne, h=60cm 

gab. 8   
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2. LKT DAĻA 

7.   Lietus ūdeņu kanalizācija 

    CAURUĻVADI (ieskaitot veidgabalus)       

    

PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD315mm  
(8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens 
līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, 
tranšejas aizbēršanu un pārbaudi 

      

7.1. N/A Dziļums 1.5 - 2.0 m m 38.00   

    

PP dubultsienu kanalizācijas caurules OD200mm  
(8kN/m2), izbūve būvgrāvī virs gruntsūdens 
līmeņa - ieskaitot izlīdzinošo kārtu, apbērumu, 
tranšejas aizbēršanu un pārbaudi 

      

7.2. N/A Dziļums līdz 1.5 m m 49.00   

    AKAS       

    

Teleskopiskas PEH lietus ūdeņu gūlijas PP 
cauruļu sistēmām - ieskaitot visus rakšanas 
darbus, visu cauruļu pievienojumus, aku 
aprīkojumu, lūku ar ķeta restēm (400 kN), ar 
nostādināšanas daļu 0.70m, kā arī pārbaudes 
(caurules diametrs 400/315 šahtas diametrs  ar 
hidrauliskais aizvaru komplektā 

      

7.3. N/A Dziļums līdz 2,0 m kompl. 6   

    
Saliekamā dzelzsbetona grodu akas d1000mm, 
izbūve virs gruntsūdens līmeņa būvgrāvī ar 
dubultu hidroizolāciju, ar iebūves dziļumu: 

      

7.4. N/A Dziļums 1.5 - 2.0 m kompl. 5   

    Vāki       

7.5. N/A 
"Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi 
un pašfiksējošu mehānismu ,  ar izbūvi asfalta 
brauktuves segumā 

kompl. 3   

7.6. N/A 
"Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi 
un pašfiksējošu mehānismu ,  ar izbūvi bruģu 
segumā 

kompl. 2   

    DAŽĀDI       

    Pieslēgumi esošām komunikācijām       

7.7. N/A 

Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai 
d400mm projektējamā akā, tajā skaitā: -caurule 
PP, OD 400, L=0,5m – 1gab.;  -universāls 
savienojums ar esošo cauruli d.400 - 1gab.; -
aizsargčaula grodu akas sienā OD 400 - 1gab. 

vieta 1   

7.8. N/A 

Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai 
d100mm projektējamā akā, tajā skaitā: -caurule 
PP, OD 100, L=0,5m – 1gab.;  -universāls 
savienojums ar esošo cauruli d.100 - 1gab.; -
aizsargčaula grodu akas sienā OD 100 - 1gab. 

vieta 1   

7.9. N/A 

Pievienojums esošai lietus ūdeņu kanalizācijai 
d200mm projektējamā akā, tajā skaitā: -caurule 
PP, OD 200, L=0,5m – 1gab.;  -universāls 
savienojums ar esošo cauruli d.200 - 1gab.; -
aizsargčaula grodu akas sienā OD 200 - 1gab. 

vieta 4   
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Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē 
visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, 
kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus 
nepārtraucot esošās kanalizācijas plūsmas, 
neskatoties uz to ka jaunie vadi ir jāizbūvē pa 
esošo trasi un jaunās akas jāizbūvē uz 
darbojošiem kanalizācijas vadiem. 

      

    Demontāžas darbi       

7.10. N/A 
Lietus ūdeņu kanalizācijas cauruļvadu 
demontāža d200 un utilizācija 

m 46.00   

7.11. N/A 
Lietus ūdeņu kanalizācijas aku demontāža un 
utilizācija 

gab. 4   

7.12. N/A 
Lietus ūdeņu kanalizācijas uztvēreja demontāža 
un utilizācija 

gab. 2   

    Lietus ūdeņu kanalizācijas akas remonts       

7.13. N/A 
Esošās lietus ūdeņu kanalizācijas akas remonts, 
betonētas pamatnes un teknes ierīkošana 

gab. 1   

7.14. N/A 
Esošās lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmas 
tīrīšana 

m 150.00   

    Šķērsojumi       

7.15. N/A Sakaru kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī vieta 3   

7.16. N/A Elektrības kabeļa stiprinājums būvgrāvī vieta 1   

7.17. N/A Apgaismojuma kabeļa stiprinājums būvgrāvī vieta 2   

7.18. N/A Kanalizācijas stiprinājums būvgrāvī vieta 3   

    
Lietus ūdeņu kanalizācijas tīklu CCTV pārbaude 
un atskaites sagatavošana 

      

7.19. N/A Kanalizācijas kolektoram kompl. 1   

   A Kopā:  

   B PVN (21% no A):  

   C KOPĀ(A+B)  

       
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 ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 
4. Projektā izmantotos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem. 
 

       
  Sastādīja:                                        S.Gorņiks 
       
  Pārbaudīja:                                        T.Borovkova 
                                          Sertifikāta Nr. 20-7189 
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E. TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS 
Mērijumus veica SIA “GEO Latgale”. Sertifikāts ģeodēzisko darbu veikšanai Nr.BC-546 Aleksejs Timofejenko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Miera ielas km 0.000-1.285 pārbūve c.Mirnijs, Laucesas pagastā, Daugavpils novadā.    

 

Būvprojekts                                                                                                                  64 

 

F. RASĒJUMI 
Vispārīgie norādījumi un galvenie projekta rādītāji. ..................................................................................CD-1-1 
Trases plāns. ............................................................................................................................................CD-2-1 
Ģenerālplāns. Izbūves plāns. Satiksmes organizēšana. ..........................................................................CD-2-2 
Raksturīgie griezumi. ................................................................................................................................CD-3-1 
Nobrauktuves. ...........................................................................................................................................CD-4-1 
Caurtekas. .................................................................................................................................................CD-4-2 
K2 tīklu profili ..............................................................................................................................................LKT-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


