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A. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1 Projektēšanas uzdevums 
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1.2 DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskie noteikumi 
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1.3 AS “Gaso” tehniskie noteikumi 
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1.4 SIA „Daugavpils ūdens” tehniskie noteikumi 
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1.5 Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes tehniskie noteikumi 
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1.6 SIA „DAUTKOM TV” tehniskie noteikumi 
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1.7 SIA “Lattelecom” tehniskie noteikumi 
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1.8 AS “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi 
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1.9 Būvkomersanta reģistrācijas apliecība  
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1.10 Būvprojekta vadītāja, TS-CD daļas vadītāja sertifikāts Nr. 3-01313 
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1.11 Profesionālās apdrošināšanas polise 
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2. Skaidrojošs apraksts 

2.1. Ievads 

Būvniecības ieceres dokumentācija „Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas 
Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī” izstrādāta saskaņā ar SIA „DDzKSU” pasūtījumu, noslēgto līgumu, atbilstoši spēkā 
esošajām normām un līguma noteikumiem. 

Projektu izstrādāja SIA „NeoForm”. 
Būvprojekta vadītājs, TS-CD daļas vadītājs, būvinženieris: Sergejs Gorņiks - LBS būvprakses sertifikāts 

Nr.3-01313. 
Būvprojekta mērķis: paplašināt stāvvietu skaitu pagalmā Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī. 

2.2. Esošās situācijas raksturojums 

Projektējamais objekts atrodas Centra mikrorajonā, Ģimnāzijas ielā 34/36 un kalpo piekļūšanai pie 
dzīvojamas mājas, kā arī automobiļu novietošanai. Esošajā situācijā zemes gabalā nepietiek vietas automobiļu 
novietošanai. Projekta galvenie uzdevumi ir ierīkot autostāvvietas, uzlabot satiksmes komfortu, pilnveidot satiksmes 
organizāciju, labiekārtot teritoriju. 

.Objekta novietojums 

 

2.3. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

• Zemes klātnes ierakuma būniecība; 
• Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve; 
• Betona apmaļu uzstādīšana; 
• Karstā asfalta būvniecība; 

• Ceļa zīmju uzstādīšana, apzīmējumu uzklāšana. 
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- segas konstrukcijas 
Projektā paredzēti sekojošie segas konstrukciju tipi: 

    Segas konstrukcija S1 ∑= 55 cm īpašības 

Seguma dilumkārta Karstais asfalts AC11surf 5cm S-III klase 

Pamata nesošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, dolomīta šķembas 20cm N- IV klase 

Salizturīgā kārta Drenējoša smilts 30cm Atbilstoši CS 2017 

Zemes klātne Esošā vai uzbēruma grunts, profilēta, noblīvēta EV2>45 MPa 

                                 

Segas konstrukcija S2 ∑= 44 cm īpašības 

Segums 
Betona bruģakmens 200x100x60mm, pelēks 
(Prizma 6 vai ekvivalents) 

6cm 
Atbilstoši LVS EN 

1338 

Izlīdzinošā kārta Fr. Šķembu 2/8 izlīdzinošā kārta 3cm N/A 

Pamata nesošā kārta Nesaistītu minerālmateriālu maisījums 0/45, dolomīta šķembas 15cm N- IV klase 

Salizturīgā kārta Drenējoša smilts 20cm Atbilstoši CS 2017 

Zemes klātne Esošā vai uzbēruma grunts, profilēta, noblīvēta 

 

Segas konstrukcijas materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2017. 
ūdens novadīšanas sistēma 

Projektā ir paredzēta ūdens novadīšana ar kritumiem, izmantojot esošas gūlijas. 

2.3.1. Autoceļa aprīkojums 
Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77 atbilstoši rasējumiem. 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. 

2.3.2. Inženierkomunikācijas 
Objekta teritorijā funkcionē esošā lietus ūdens kanalizācijas sistēma. Projektējamais risinājums paredz 

izmantot esošo lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Pie objekta būvniecības ievērot pazemes komunikāciju un 
gaisa vadu aizsardzības zonas un pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

 
 

Sastādīja:                                                D. Gavilovskis 
 

 
Pārbaudīja:                                              S. Gorņiks 
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B. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. Ievads 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Ceļu specifikācijām 2017 (turpmāk 
tekstā – CS 2017), Latvijas būvnormatīviem. 

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. 

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. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai 
būvuzņēmējam, tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

2. Vispārējā nodaļa 

2.1. Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 
Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 

• Būvniecības likums; 
• Vispārīgie būvnoteikumi; 
• Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi; 

Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai būvnormatīviem. 
Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo redakciju prasības, kas ir 

spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi.  
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 atbilstošā kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam. 

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. 

2.2. Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 
Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod Būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, sastādot būvlaukuma 

nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem 
apstākļiem, saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks pārtraukums un Būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei 
drošā kārtībā, Būvuzņēmējs drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas par to 
rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju. Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāatlīdzina 
zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un 
zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu sākotnējā stāvoklī, kā arī 
šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu ievērošanu. Būvuzņēmēja 
pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju 
turētājiem. 
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Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi ziemā un vasarā satiksmei drošā 
stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 
″Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, noskaidrojot vai 
piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem. 

2.3. 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 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. 

2.4. Vides aizsardzības pasākumi 
Vispārējās prasības vides aizsardzībai 
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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 
palīgkonstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 
aizsargātu esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un kvalitātei, bet arī uz to 

ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. 
gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES 
paziņojuma spēkā stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek 
ievēroti attiecīgi noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 
Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijās un 

gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, 
vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, 
autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c., novadīšana, 
nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta 
virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, jānorobežo 2 m 
augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un 
augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu ierobežojumu un 
speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas varas pārstāvji, VVD DRVP pārstāvji vai 
zemes gabala 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 Pasūtītāju, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai izgāztuvi, kas saskaņota ar VVD DRVP un Pasūtītāju.  
Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz Pasūtītāja atbērtni, citādāk materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 
Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus Būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 
Pēc darbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, pagaidu 

konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes 
īpašniekam un lietotājiem.  

2.5. Būvdarbu secības plāns 
Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē Būvuzņēmējs. Pirms darbu uzsākšanas 

Būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas 
projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas 
secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 
2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Vājas nestspējas grunts izrakšana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves darbu robežās; 
4. Ierakumu un uzbērumu būvniecība; 
5. Aizsargcauruļu ieguldīšana sakaru un elektrotīklu kabeļu aizsardzībai brauktuves daļā (ja 

nepieciešams); 



Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī  
 

 Grafiskie un tekstuālie pielikumi paskaidrojuma rakstam 26 

6. Ceļa klātnes profilēšana; 
7. Smilts drenējošās kārtas izbūve; 
8. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu un segumu izbūve; 
9. Asfaltēšanas darbi; 
10. Ceļa zīmju uzstādīšana. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā darbu organizēšanas projekta, papildus izstrādājot un 
saskaņojot detalizētu darbu veikšanas projektu ar Pasūtītāju. Satiksmes organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā 
Būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.421, to saskaņojot ar Pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 
Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 
Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves un pārslēgšanas. 

2.6. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par darbavietu aprīkošanu 

uz ceļiem” prasības.   
Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma būvdarbu 

laikā, kas jāsaskaņo ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” un visās atbildīgajās institūcijās likuma noteiktajā kārtībā.  
Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika var tikt paredzēta arī 

atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz 
apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot ar projekta Pasūtītāju. 

Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts citādi, būvdarbi jāveic, 
nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu 
joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami 
optimālu satiksmes plūsmu, neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes 
plūsmas izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas attiecas uz 
būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa 
satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un 
darba vietas aprīkojuma shēmas, nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas 
projekta kopijai jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas 
aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms 
darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu 
pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, 
operatīvi jāpārceļ, jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes un nav pārliecības par 
drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie 
jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš nekavējoties. 
Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. Izstrādājot maršrutu un 

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

2.7. 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.   
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Nodrošinot doto nosacījumu izpildi ceļu atļauts izmantot būvdarbu laikā, pēc būvdarbu pabeigšanas pirms ceļa 
nodošanas ekspluatācijā. 

2.8. Būvdarbu žurnāls 
Būvdarbu žurnālu, ja nepieciešams arī speciālo būvdarbu žurnālus, pirms būvdarbu uzsākšanas sagatavo vai 

iegādājas būvuzņēmējs un reģistrē to attiecīgajos normatīvajos dokumentos noteiktajā institūcijā (piemēram, 
administratīvās teritorijas būvvaldē; akciju sabiedrība ″Latvijas Valsts ceļi″ attiecīgajā nodaļā; u.tml.). 

Būvuzņēmēja pienākums ir ierakstīt būvdarbu žurnālā paredzēto informāciju un būvuzrauga prasīto 
papildinformāciju laikus. Būvuzraugs būvdarbu žurnālā ieraksta norādījumus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs aizpilda dienas 
darbu izpildes lapu un paraksta to pēc izpildīto darbu un citu nepieciešamo darbību (mērījumi, testēšana u.c.) izpildes, bet 
ne vēlāk kā nākamajā darba dienā. Vajadzības gadījumā būvuzraugs var izgatavot kopijas no būvdarbu žurnāla, 
ieteicams to darīt vienmēr. 

Būvdarbu izpildes dokumentācijā var paredzēt, ka būvdarbu žurnāls apstiprina tajā minētu konkrētu segto darbu 
pieņemšanu pirms sedzošās kārtas vai konstrukcijas izbūves. Tādā gadījumā par šādu darbu pieņemšanu nav jānoformē 
segto darbu akts. 

2.9.  Izpilduzmērījumu veikšana  
Būvuzņēmējs nodrošina topogrāfiskās informācijas iegūšanu par būvi un inženierkomunikācijām, kas iegūta tās 

būvniecības laikā, un tās attēlošanu plānā, atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumā un 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 noteikumos Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes 
noteikumi” noteikto uzmērīšanas tīkla punktu precizitāti.  

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

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:  

• uzmērīšanas lieta sakārtota atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.281 „Augstas detalizācijas 
topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datu bāzes noteikumi” 1.pielikumā noteiktajām prasībām;  

• 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 un topogrāfiskās 
uzmērīšanas lietas kopija.  

• Izpilduzmērījumu plānā tiek norādīts būvdarbu līguma nosaukums un līguma numurs. 
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3. Dažādi darbi 
3.1. Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2017 sadaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 
Detaļu izspraušanai Būvuzņēmējs var saņemt projekta failu DWG formātā (AutoCAD). 

3.2. Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 
Ievērot CS 2017 sadaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3. Asfalta seguma frēzēšana 
Ievērot CS 2017 sadaļu 3.3 – „Asfalta seguma frēzēšana”. 

3.4. Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa 
Ievērot CS 2017 sadaļu 3.4 – „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai nomaiņa”. 

3.5. Koku un krūmu zāģēšana 
Ievērot CS 2017 sadaļu 3.5 – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”.  

3.6. Esošo koku stumbru, sakņu aizsardzība un vainagu kopšana 
1. Teritorijas norobežošana būvdarbu veikšanas zonā: 
Saglabājamā koka aizsardzības zonas norobežošana ar žogu (augstums 2m) ne mazāk kā 3 m attālumā no koka 

stumbra. Vietās, kur minimālo attālumu (3 m) ievērot nav iespējams, žogu uzstāda maksimāli iespējamā attālumā no 
stumbra vai nodrošina koka stumbra aizsardzības pasākumus. 

 2. Koku stumbru aizsardzība: 
Saglabājamo koku stumbri jāiežogo ar vismaz 2 m augstiem un 25 mm bieziem dēļu vairogiem, lai būvniecības 

laikā kokiem netraumētu mizu. Uzstādot vairogus, jāievēro sekojoša darbu secība: 
• vispirms ap kokiem spirālveidā novieto gofrēto meliorācijas cauruli (diametrs 60-80 mm) vai analogu. Tādā veidā 

nodrošinot sitiena amortizāciju; 
• pēc tam cauruli pa perimetru nosedz ar atbilstoša izmēra dēļiem vai analogu materiālu. 

Koku stumbrus aizliegts apbērt ar zemi. Būvniecības dēļ augstuma atzīmes vertikālās izmaiņas salīdzinājumā ar esošo 
nedrīkst pārsniegt 10 cm. Ja augstuma izmaiņas ir lielākas par 10 cm, būvprojektā jāizdara izmaiņas, paredzot īpašus 
pasākumus (palisādes vai iedobes izbūvi utml.), kas nodrošinātu koka augšanu. 

 3. Koku sakņu aizsardzība: 
Rakšanas darbus koku sakņu zonā (minimālais attālums 75 cm no koka stumbra), kur sakņu diametrs pārsniedz 

1 cm, atļauts veikt tikai ar lāpstu. Ja sakņu diametrs nepārsniedz 1 cm, rakšanas darbus var veikt ar mazu traktortehniku, 
ja tiek nodrošināta sakņu saudzēšana (saknes pirms tam tiek atgrieztas, netiek sarautas). Atraktās saknes nozāģē 
perpendikulāri ar rokas zāģi, lai bojājuma laukums būtu pēc iespējas mazāks. Ja būvdarbu dēļ koku saknes jāsaīsina tuvu 
stumbram, jāpārliecinās, vai koks ir stabils un nedraud izgāzties apcirsto sakņu dēļ un iespējams jāparedz papildus sakņu 
nostiprināšanas pasākumi (sakņa kamola noenkurošana). Nedrīkst pieļaut atrakto sakņu iekalšanu. Sausā laikā saknes 
mitrina un piesedz (piem., ar džutas maisiem utml). Ja rakšana jāveic tuvu īpaši saudzējama koka stumbram, ar gaisa 
lāpstu atrok un noskaidro galveno sakņu virzienu un saknes, kuras nedrīkst pārcirst. (Īpaši saudzējamie koki jānorāda 
projektā.) Komunikācijas, īpaši saudzējamu koku sakņu zonā, iegulda nepārcērtot koku saknes, kas resnākas par 1 cm, ar 
caurduršanas metodi. Tranšejas koku sakņu zonā (75 cm no koka stumbra) rok ar lāpstu vai izmantojot gaisa lāpstu, 
nepārcērtot saknes. Ja rakšana jāveic tuvu īpaši saudzējama koka stumbram, ar gaisa lāpstu (airspade) atrok un 
noskaidro galveno sakņu virzienu un saknes, kuras nedrīkst pārcirst. (Īpaši saudzējamie koki jānorāda projektā.) 
Komunikācijas, īpaši saudzējamu koku sakņu zonā, iegulda nepārcērtot koku saknes, kas resnākas par 1 cm, ar 
caurduršanas metodi. Tranšejas koku sakņu zonā (75 cm no koka stumbra) rok ar lāpstu vai izmantojot gaisa lāpstu 
(airspade), nepārcērtot saknes. Koku sakņu zonā aizliegts kraut un uzglabāt būvmateriālus, būvgružus, braukt ar tehniku. 
Vietās, kur kustības organizēšana neļauj nebradāt un/vai nebraukāt pāri saglabājamo koku saknēm, ierīko koka vai 
metāla (atkarībā no slodzes) pagaidu laipas. Lai kompensētu rakšanas darbu rezultātā radīto sakņu zudumu un 
nodrošinātu sakņu sistēmas atjaunošanos, kokiem nepieciešama papildus mēslošana ar kompostu, ko iepilda ap saknēm 
izraktajā tranšejā. (Atraktās saknes apber ar minerālvielām un bioloģiski aktīvām vielām bagātu augsni). Sausā laikā 
kokiem jānodrošina laistīšana (20 – 30 l uz koku). 

4. Koku vainagu kopšana: 
Pirms būvdarbu uzsākšanas, lai netraumētu saglabājamo koku vainagus nepieciešama zaru apzāģēšana vai 

zaru liekšana, atsiešana. Ja būvdarbu (rakšanas darbu) dēļ paredzēta sakņu apjoma samazināšana, iepriekš veicama 
vainaga apjoma samazināšana, apzāģēšana. Vainagu kopšana veicama ievērojot labas kopšanas prakses principus, 
darbus veikt profesionāla kokkopja – arborista uzraudzībā. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic koku vainagu galīgā 
sakopšana (izzāģējot aizlauztos, bojātos un kalstošos zarus). Nozāģēto zaru vai stumbra brūces ar speciāliem brūču 
preparātiem neapstrādā. 
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4. Zemes klātne 

4.1. Liekās grunts aizvešana  

Ievērot CS 2017 sadaļu 4.2 –„Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”. 
Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

4.2. Zemes klātnes ierakuma vai uzbēruma būvniecība 

Ievērot CS 2017 sadaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 
Rakšanas darbus koka sakņu zonā, kur sakņu diametrs pārsniedz 1 cm, veikt tikai ar saudzīgai koka sakņu 

atrakšanai derīgiem instrumentiem. Atraktās saknes nozāģē vai nogriež perpendikulāri ar rokas zāģi, lai bojājuma 
laukums būtu pēc iespējas mazāks (saknēm, kuras mazākas par 3cm diametrā, sakņu apgriešanu veic ar tam speciāli 
paredzētām grieznēm). 

Ja būvdarbu dēļ koku saknes tuvu stumbram jāsaīsina, jāpārliecinās, vai koks ir stabils un nedraud izgāzties 
apcirsto sakņu dēļ. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt  Būvuzraugam/būvinženierim sertificēta 
arborista-kokkopja atzinums par koka atbilstību turpmākajai koka saglabāšanai. Nedrīkst pieļaut atrakto sakņu iekalšanu. 
Sausā laikā saknes mitrināt un piesegt ar džutas maisiem. 

Ja rakšana jāveic tuvu īpaši saudzējama koka stumbram, ar gaisa lāpstu (airspade) atrok un noskaidro galveno 
sakņu virzienu un saknes, kuras nedrīkst pārcirst. 

Lai kompensētu rakšanas darbu rezultātā radīto sakņu zudumu un bojājums, kā arī nodrošinātu sakņu sistēmas 
atjaunošanas, kokiem nodrošināt papildus mēslošanu ar kompostu, ko iepilda ap saknēm izraktajā tranšejā, atraktās 
saknes apbert ar minerālvielām un bioloģiski aktīvām vielām bagātu augsnes substrātu. Sausā laikā kokiem jānodrošina 
laistīšana 50-200 l uz koku vienā laistīšanas reizē divas līdz trīs reizes nedēļā. 

Ierakuma grunti izmantot uzbēruma izbūvei, izlīdzinot grunti uz vietas. Nederīgo ierakuma grunti transportēt uz 
uzņēmēja atbērtni.  

4.3. Apzaļumošana, koku un krūmu stādīšana 

Ievērot CS 2019 sadaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ” papildinot ar: 
Nr.p.k. Veicamie darbi Tehniskās prasības 

1. Zāliena ierīkošana 

1) Esošās augsnes noņemšana un aizvešana. 
2) Melnzemes uzbēršana 15 cm biezumā un precīza izlīdzināšana. 
3) Augsnes sagatavošana, lai nodrošinātu kvalitatīvu zāliena ierīkošanu, nepieciešamā 
mēslojuma iestrādāšana augsnē. 
4) Augsnes pārbaudes veikšana, lai nodrošinātu atbilstošas augsnes sagatavošanu kvalitatīvo 
zāliena ierīkošanu vai dekoratīvu augu stādīšanai. 
5) Zāliena sēšana atbilstoši teritorijas īpašībām (atrašanās vieta-ēnaina/saulaina, atbilstoši 
augsnes pārbaužu rezultātiem, iedzīvotāju pārvietošanās intensitāte pa zālienu). 
6) Zāliena sēklu izsējas norma atbilstoši zāliena sēklu veidam, lai nodrošinātu kvalitatīvo un 
blīvo zāliena ierīkošanu. 
7) Augsnes pieblīvēšana pēc zāliena iesēšanas. 
8) Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā zālienam jābūt tīram no nezālēm un vismaz 1 
reizi noravētam, kā arī divas reizes nopļautam. Pēc otras pļaušanas, zālienam jābūt 
apmēram 4-5cm augstumā. 
9) Zāliena sēklu maisījumu un augsnes īpašības saskaņot ar DPPI „Komunālās 
saimniecības pārvalde” mežzini vai vides tehniķi. 

2. Prasības melnzemei 

1) Zemei jābūt ar labu struktūru, gaisa un ūdens caurlaidību. 
2) Tā nevar būt kūdraina ar lieluorganisko vielu saturu, optimālais trūdvielu saturs līdz 4%. 
3) Augsnes skābums pH 5.5 līdz 7. 
4) Sabalansēts barības vielu sastāvs. 
5) Nav pieļaujams daudzgadīgo nezāļu sakņu piejaukums, augu atlieku esamība. 

3. Zāliena mēslošana 
1) Zāliena papildmēslošana ar komplekso zāliena mēslojumu, iestrādājot mēslojumu augsnē. 
2) Augsnes skābuma regulēšana (lai nodrošinātu, ka augsnes skābums zālienam: pH 5.5 līdz 
7). 

4. Kokaugu stādīšana 
1) Kokiem jāparedz stādi konteinerā vai sakņu kamolā, jābūt izveidotiem galvenajiem 
skeletzariem, veidotam vainagam,vienai galotnei (izņemot gadījumus, kad stādsi ir īpaši 
veidots). 
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2) Krūmiem: jābūt izveidotam ceram ar galvenajiem skeletzariem, formētam. 
3) Ja plānots stādīt 1 kokaugu vai kokaugu grupu, kurā ir vairāk kā 3 dažādi dendroloģiski un 
ainaviski vertīgi kokaugi: 

• liela izmēra koki (liepas, ozoli, bērzi, melnalkšņi, vītoli u.c. koki): 
stāda min. augstums (h) >4.0m; 
stumbra apkārtmērs (SA) min.14-16cm līdz 16-18cm; 

• vidēja izmēra koki (dekoratīvās ābeles, plūmes, pīlādži, citi zemāki koki): 
stāda min. augstums (h) >2.5m; 
stumbra apkārtmērs (SA) min.12-14cm līdz 14-16cm; 
4) Krūmiem: ne mazāk par C4/ h >0.5m; 
5) Papildus jāparedz kokiem: 

• stādvieta (vid.diam. 1m x h 1m (izejot no stādāmā materiāla parametriem), pildīta ar 
auglīgo augsni, papildināta ar organisko mēslojumu); 

• mulčēta apdobe: vidējas frakcijas priežu mizu mulča (h=min.0.05m, apdobes 
vid.diam. 1m (izejot no stādamā materiāla parametriem), vai analogs pildījums; 

• 3 stiprināmie mieti (h=vid. 2.5m (izejot no stādāmā materiāla parametriem), 
vid.diam.0.06-0.08m, savā starpā augšā sastiprināti ar 3 koka šķēršļiem, visas 
detāļas antiseptizētas); 

• 3 koku stiprināšanas saites (melna pīta poliamīda lenta min. 25mm); 
• 1 stumbra aizsargs (stumbrs jānosedz ar niedru paklāja aizsargu pret saules 

apdegumiem); 
6) Papildus jāparedz krūmiem: 

• stādvieta (vid.diam.0.5m x h 0.5m (izejot no stādāmā materiāla parametriem), pildīta 
ar auglīgo augsni, papildināta ar organisko mēslojumu); 

• mulčēta apdobe: vidējas frakcijas priežu mizu mulča (h=min.0.05m, apdobes 
vid.diam. 1m (izejot no stādamā materiāla parametriem), vai analogs pildījums; 

• 1 stiprināmais miets (h=1.5m, diam.0.06-0.08m,antiseptizēts, pēc nepieciešamības, 
izejot no stādāmā materiāla parametriem); 

• 1 kokaugu stiprināšanas saite (melna pīta poliamīda lenta min. 25mm, izejot no 
stādāmā materiāla parametriem); 

• 1 aizsargs pret mehāniskajiem bojājumiem (apkārt apdobei, metāla siets vai cita 
materiāla režģis stingri nostiprināts zemē ar koka mietu vai cilu konstrukciju, pēc 
nepieciešamības, izejot no stādāmā materiāla parametriem). 

Pirms labiekārtošanas darbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt Daugavpils pilsetas domes Pilsētplānošanas un 
būvniecības departamenta ainavu arhitekti, lai uz vietas precizētu un saskaņotu darbu veikšanu, nepieciešamības 
gadījumā veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru. 

Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. Salizturīgās (drenējošās) kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2017 sadaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  
Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus.  
Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5.2. Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība  

Ievērot CS 2017 sadaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”, 
papildinot ar: 

Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu daudzumus skatīt 
sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”. 

5.3. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība  

Ievērot CS 2017 sadaļu 5.6 –“Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”. 

6. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

6.1. Karstā asfalta kārtas būvniecība 
Ievērot CS 2017 sadaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas būvniecība” un sadaļu 

6.1. „Gruntēšana”. 
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7. Satiksmes aprīkojums  

7.1. Soliņa, atkritumu urnas un citu labiekārtojuma elementu uzstādīšana 
Ievērot CS 2017. sadaļu 7.1 – „Pasažieru platformas vai gājēju ietves būvniecība vai remonts, autopoaviljonu 

remonts”. 

7.2. Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa 
Ievērot CS 2017. sadaļu 7.2 – „Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa”. 

7.3. Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa 
Ievērot CS 2017. sadaļu 7.3 – „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot ar: 
Uzstādīt I izmēra grupas 1. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota metāla balstiem 

(d=60mm) betona C16/20 pamatā, atbilstoši LVS 77:2016 “Ceļa zīmes”; 

7.4. Ceļa horizontālie apzīmējumi 
Ievērot CS 2017. sadaļu 7.8 – „Ceļa horizontālie apzīmējumi”. 

8. Segumu remonts  

8.1. Plaisu aizliešana vai aizpildīšana ar hermētiķi 
Ievērot CS 2017. sadaļu 8.3 – „Plaisu aizliešana vai aizpildīšana ar hermētiķi”. 

Izpildītie darbi kontrolējami visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veikt nepieciešamos pasākumus 
prasību nodrošināšanai.  

 
Sastādīja:                                                D. Gavilovskis 

 
Pārbaudīja:                                              S. Gorņiks 
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C. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

1. Skaidrojošais raksts 

• Būvdarbus jāveic pamatojoties uz spēkā esošo būvniecības regulējumu, būvatļaujas/paskaidrojuma raksta 
nosacījumiem, šo ieceres dokumentāciju. Būvmateriāliem un būvniecības tehnoloģijām jāatbilst „Ceļu 
specifikācijas 2017” prasībām. 

• Satiksmes risinājumiem būvdarbu laikā jāatbilst MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu 
aprīkošanu uz ceļiem”.  

• Būvuzņēmējam atbilstoši LR likumam „Par darba aizsardzību” savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošie Darba 
aizsardzības likumdošanas akti: 

• Ministru kabineta noteikumi, 
• Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas, 
• Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
• Lietojamo shēmu un posmu robežas projektētajā objektā nosaka Būvuzņēmējs. 
• Informācijas plakāts atbilstoši MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 
• Būvuzņēmējam jāizstrāda un jāsaskaņo ar Pasūtītāju un citām iestādēm satiksmes organizāciju būvdarbu 

laikā. 
• Darbu organizēšanas projektā ir dota rekomendējama satiksmes organizācijas shēma. Būvuzņēmējam nav 

aizliegts izmantot citas satiksmes organizācijas shēmas, kuras atbislt MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi 
par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

2. Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā 

Objektu nav aizliegts izmantot būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas 
ekspluatācijā, ja tiks ievēroti visi augstāk minētie nosacījumi. 

3. Darba aizsardzības plāns 

Nr.p.k. Riska faktors 
Riska 

līmenis 
Pasākums 

Atbildīgā 
persona 

Izpildes termiņš Izdevumi 

1 2 3 4 5 6 7 

Apzīmēt transportēšanas un 
gājēju pārvietošanas maršrututs, 
kā arī izvietot ceļu satiksmes 
drošības zīmes. 

Darba devējs, 
Būvdarbu 
vadītājs 

Nekavējoties 

Visas 
nepieciešamās 
drošības zīmes, 
ceļa zīmes un 
apzīmējumi 

1. 

Ceļu 
satiksmes 

negadījumi, 
kas var notikt 
būvobjektā 

IV 

Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

Iepazīstināt nodarbinātos ar 
vibrācijas mērījumu rezultātiem. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

Nekavējoties - 

Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi 
ik pēc divām nostrādātām 
stundām. 

Darba devējs Nekavējoties - 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
cimdiem, kuriem ir vibrācijas 
slāpējošas īpašības 

Darba devējs Nekavējoties 

Visi 
nepieciešamie 
aizsardzības 

līdzekļi 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu darba drošībā, 
strādājot ar rokas darba 
aprīkojumu. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

2. 

Plaukstas un 
rokas 

vibrācijas 
(strādājot ar 
vibroplati) 

IV 

Nosūtīt nodarbinātos uz Darba devējs 4 nedēļu laikā Visi 
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obligātajām veselības 
pārbaudēm. 

nepieciešamie 
izmeklējumi 

Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

3. 
Darba vietas 
tīrība (dubļi) 

III Nodrošināt nodarbinātos ar 
darba apaviem. 

Darba devējs Pastāvīgi 

Visi 
nepieciešamie 
aizsardzības 

līdzekļi 

Iepazīstināt nodarbinātos ar 
vibrācijas mērijumu rezultātiem. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

Nekavējoties - 

Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi 
ik pēc divām nostrādātām 
stundām. 

Darba devējs Nekavējoties - 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu darba drošībā, 
strādājot ar ekskavatoru, kravas 
automašīnu, buldozeri, veltni, 
asfalta ieklājēju. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

4. 

Visa 
ķermeņa 
vibrācija-
pārvieto-
joties ar 

ekskavatoru, 
kravas 

automašīnu, 
buldozeri un 
citu tehniku 

III 

Nosūtīt nodarbinātos uz 
obligātajām veselības 
pārbaudēm. 

Darba devējs 4 nedēļu laikā 
Visi 

nepieciešamie 
izmeklējumi 

Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi 
ik pēc divām nostrādātām 
stundām. 

Darba devējs Nekavējoties - 

Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

5. 

Piespiedu 
darba pozas: 

sēdus 
ekskavatora, 

kravas 
automašinas, 
buldozera un 
grunts veltņa 
operatoram; 

Stāvus, 
saliecoties, 
pieliecoties-
palīgstrād-

niekam, 
vibroplates 
operatoram 

III 

Nosūtīt nodarbinātos uz 
obligātajām veselības 
pārbaudēm. 

Darba devējs 4 nedēļu laikā 
Visi 

nepieciešamie 
izmeklējumi 

Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi 
ik pēc divām nostrādātām 
stundām. 

Darba devējs Nekavējoties - 

Veikt nodarbināto apmācību un 
instruktāžu darba drošībā, 
strādājot ar darba aprīkojumu 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

6. 

Darbs, kas 
saistīts ar 

lokālu 
muskuļu 

sasprindzi-
nājumu: 

vibroplates 
operatoram- 

darbs ar 
vibroplati, 

palīgstrādnie
kam- darbs 

ar lāpstu 

III Nosūtīt nodarbinātos uz 
obligātajām veselības 
pārbaudēm. 

Darba devējs 4 nedēļu laikā 
Visi 

nepieciešamie 
izmeklējumi 
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Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

7. 

Paklupšana, 
pakrišanas 

risks 
(nelīdzens, 

slidens 
segums, 
dažādi 
šķērsļi) 

III 
Nodrošināt nodarbinātos ar 
darba apaviem. 

Darba devējs Pastāvīgi 

Visi 
nepieciešamie 
aizsardzības 

līdzekļi 

Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

8. 

Acu, sejas 
traumatisms, 
ko var izraisīt 

blietējamā 
materiāla 
šķembas 

(vibroplates 
operatoram) 

III 
Nodrošināt nodarbinātos ar 
sejas aizsargmaskām. 

Darba devējs Nekavējoties 

Visi 
nepieciešamie 
aizsardzības 

līdzekļi 

Veikt trokšņa laboratoriskos 
mērījumus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

sadarbībā ar 
laboratoriju 

5 dienu laikā 
Laboratorijas 
pakalpojumi 

Iepazīstināt nodarbinātos ar 
trokšņa mērījuma rezultātiem. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 dienas laikā 
pēc rezultātu 
saņemšanas 

- 
 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
antifoniem (austiņām) 

Darba devējs 
1 dienas laikā 
pēc rezultātu 
saņemšanas 

Visi 
nepieciešamie 
aizsardzības 

līdzekļi 

Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi 
ik pēc divām nostrādātām 
stundām. 

Darba devējs Nekavējoties - 

Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

9. 

Troksnis 
(piem. 

Aprīkojuma 
ražotāja 

instrukcijas 
liecina, ka 

grunts veltņa 
radītais 
trokšņa 

līmenis ir 84 
dB, bet 

vibroplates-
81 dB) 

II 

Nosūtīt nodarbinātos uz 
obligātajām veselības 
pārbaudēm. 

Darba devējs 4 nedēļu laikā 
Visi 

nepieciešamie 
izmeklējumi 

Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi 
ik pēc divām nostrādātām 
stundām. 

Darba devējs Nekavējoties - 

Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

Nosūtīt nodarbinātos uz 
obligātajām veselības 
pārbaudēm. 

Darba devējs 4 nedēļu laikā 
Visi 

nepieciešamie 
izmeklējumi 

10. 

Paaugstināta 
vai 

pazemināta 
gaisa 

temperatūra 
(darbs ārpus 

telpām) 

II 

Nodrošināt nodarbinātos ar 
dzeramo ūdeni. 

Darba devējs 
Nekavējoties, 

pēc tam regulāri 

Dzeramā ūdens 
izmaksas un 

piegāde 

11. 
Smagu 

priekšmetu 
celšana 

II 
Iegādāties mehāniskos 
palīglīdzekļus smagumu 
pārvietošanai. 

Darba devējs 3 mēnešu laikā 
Palīglīdzekļu 

izmaksas 
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Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi 
ik pēc divām nostrādātām 
stundām. 

Darba devējs Nekavējoties - 

Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

Nosūtīt nodarbinātos uz 
obligātajām veselības 
pārbaudēm. 

Darba devējs 4 nedēļu laikā 
Visi 

nepieciešamie 
izmeklējumi 

Ieviest 10 minūšu atpūtas pauzi 
ik pēc divām nostrādātām 
stundām. 

Darba devējs Nekavējoties - 

12. 
Monotons 

darbs 
II 

Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

Organizēt darba aprīkojuma 
tehniskās pārbaudes, pieaicinot 
uzņēmumu, kas ir tiesīgs veikt 
darba aprīkojuma tehniskās 
pārbaudes 

Darba devējs Pēc grafika 

Visas 
nepieciešamas 

aprīkojuma 
tehniskās 
pārbaudes 

Nodrošināt nodarbināto 
apmācību un instruktāžu darba 
drošībā, veicot būvdarbus. 

Darba 
aizsardzības 
speciālists 

1 x 6 mēnešos - 

13. 

Traumatisms
, ko var radīt 
neuzmanīga 

rīcība ar 
darba 

aprīkojumu, 
kā arī, ja 

darba 
aprīkojums 
nav darba 

kārtībā 

II 

Plānot un ievērot darba 
organizāciju, lai darbi notiktu 
plānveidīgi bez steigas. 

Būvdarbu 
vadītājs 

Pastāvīgi - 
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4. Būvdarbu kalendārais plāns 

Nedēļas 
Nr.p.k. Darba nosaukums 

1. 2. 3. 4. 

1. 
Mobilizācija. Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un 
iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes 
organizācija būvdarbu laikā   

   

2. Uzmērīšana un nospraušana, demontāžas darbi, sagatavošanas darbi 
  

   

3. Zemes klātnes būvniecība 
  

   

4. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 
  

   

5. Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 
  

   

6. Satiksmes aprīkojums 
  

   

7. Segumu remonts 
  

   

8. 
Izpildmērījumu veikšana un izpildmērījumu plāna izstrāde, 
izpilddokumentācijas sagatavošana un būvdarbu pabeigšana, objekta 
nodošana ekspluatācijā   

   

 
 
 

Sastādīja:                                                D. Gavilovskis 
 

 
Pārbaudīja:                                              S. Gorņiks 
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5. Galvenie elementi darba vietas aprīkošanā uz ceļiem 
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D. SARAKSTI 

ATBALSTA PUNKTU SARAKSTS  
      
    Saraksts Nr.1 

Koordinātes 

ziemeļi austrumi 
Nr.                
p.k. 

Nosaukums 

X(N)  Y(E) 

Augstuma 
atzīme                

(m) 
Piezīmes 

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

1. RP1 194573.229 657580.574 95.21 Sakaru kanalizācijas akas vāks 

      

Piezīmes:     

1. LKS-92 koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5). 
 
 

Sastādīja:                                                D. Gavilovskis 
 

 
Pārbaudīja:                                              S. Gorņiks 
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E. BŪVDARBU APJOMI 
DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS 

Projektētājs SIA "NeoForm" 
Būvobjekta 

adrese 
Ģimnāzijas iela 34/36, Daugavpils 

Būvobjekta 
nosaukums 

Asfalta seguma un autostāvvietas ierīkošana pie dzīvojamās mājas Ģimnāzijas ielā 34/36, Daugavpilī 

Platība, m² 264.5 

Darbu skaits 28 

Izmaksu pozīcija Specifik. Nr. Darba nosaukums Mērvienība 
Darba 

daudzums 

Vienības 
cena,    
EUR 

Kopējā 
izmaksa, 

EUR 

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

1. GP, TS-CD DAĻA 

1. 2. Vispārēja nodaļa 

1.1. 
CS2017,  

2.6. 

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

kompl. 1   

1.2. 2.9. 
Izpilddokumentācijas sagatavošana un 
izpilduzmērijumu veikšana 

kompl. 1   

2. 3. Dažādi darbi 

2.1. 3.1. Uzmērīšana un nospraušana objekts 1   

2.2. N/A 
Zaudējumu apmaksa par dabas daudzveidības 
samazināšanos  

objekts 1   

2.3. 3.2. Betona ietvju apmaļu demontāža un utilizācija m 36.0   

2.4. 3.2. Betona ceļu apmaļu demontāža un utilizācija m 45.0   

2.5. 3.2.,3.3. 

Asfalta seguma demontāža (frēzēšana) 
hvid.=6cm un materiāla transportēšana uz 
Būvuzņēmēja atbērtni (asfalta zāģēšana 
savienojumu vietās) 

m2 75.0   

2.6. 3.4. 

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) 

gab. 3   

2.7. 3.4. 
Gāzes vada kapes nomaiņa uz 40t kapi un 
regulēšana projektētā seguma līmenī  

kompl. 1   

2.8. 3.5. 

Koku zāģēšana, celmu laušana un 
transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni (koku 
diametrus skatīt rasējumos un topogrāfiskājā 
plānā) 

gab. 2   

2.9. 3.6. 
Esošo koku stumbru, sakņu aizsardzība un 
vainagu kopšana 

gab. 2   

2.10. N/A 

Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana 
(izmantojot dalīto kabeļa aizsargcauruli Ø110, 
750N), ieskaitot materiālus un rakšanas 
darbus 1.0m dziļumā 

m 20.0   

3. 4. Zemes klātne 

3.1. 4.2., 4.1. 
Zemes klātnes ierakuma būvniecība (t.sk. 
uzauguma noņemšana), lieko grunti aizvedot 
uz Būvuzņēmēja atbērtni 

m3 150.0   

3.2. 4.2. Piebēruma būvniecība no ierakuma grunts m3 10.0   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

3.3. 4.3. 
Rekultivācija un apzaļumošana ar augu zemi, 
apsējot ar zāl.seklām, h = 10cm 

m2 40.0   

4. 5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 
    Stāvlaukums       

4.1. 5.1. 
Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts 
būvniecība, h=30cm  

m3 70.0   

4.2. 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu (dolomīta 
šķembas) pamata nesošās virskārtas 0/45 
izbūve 20cm biezumā (N-IV klase)  

m2 220.0   

    Saliņas       

4.3. 5.1. 
Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts 
būvniecība, h=20cm  

m3 4.5   

4.4. 5.2. 
Nesaistītu minerālmateriālu (dolomīta 
šķembas) pamata nesošās kārtas 0/45 izbūve 
15cm biezumā (N-IV klase)  

m2 19.5   

4.5. 5.2. 
Izlīdzinošās kārtas no mazgatām šķembām fr. 
2/8 būvniecība, h=3cm 

m2 19.5   

4.6. 5.3. 
Betona bruģakmens (200x100x60mm, pelēks, 
Prizma 6 vai ekvivalents) seguma būvniecība 
6cm biezumā 

m2 19.5   

5 6 Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas 

5.1. 6.1. 
Karstā asfalta dilumkārtas AC 11 surf 
būvniecība, h=5cm (S-III klase) 

m2 245.0   

6 7 Satiksmes aprīkojums 

6.1. 7.2. 
Betona apmales CA 100.22.15 uzstādīšana uz 
betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 
pamata  

m 50.0   

6.2. 7.2. 
Betona stabiņu Ø125X500mm uzstādīšana uz 
betona C30/37 un minerālmat. mais. 0/45 
pamata 

m 12.0   

6.3. 7.3. Cinkota metāla staba uzstādīšana gab. 1   

6.4. 7.3. Ceļa zīmju uzstādīšana:       
    Nr. 537 gab. 1   
    Nr. 849 ("Ar atļaujām Nr.___") gab. 1   
    Nr. 849 gab. 1   

6.5. 7.4. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana:       

    
Garenapzīmējums Nr.920 (platums 0.10m, 
termoplastiskie vai aukstplastiskie materiāli) 

m2 2.0   

7 8 Segumu remonts 
7.1. 8.1. Šuvju aizpildīšana ar polimerbitumena mastiku m 50.0   

   A Kopā:  

   B PVN (21% no A):  

   C KOPĀ(A+B)  

       

Piezīmes:       

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā, ievērtēt uzirdinājuma koeficientu.  

2. Konstruktīvo kārtu laukumi (m2) uzdoti pa kārtas augšējo virsmu. Materiāla tilpuma apjoms nosakāms, pielietojot trapeces šķērsgriezuma laukumu.  

3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām. 
4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, 
bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ceļa 
konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. 

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un specifikācijām. 

6. Projektā izmantotos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem. 

       

  Sastādīja: S.Gorņiks 

   Sertifikāta Nr. 3-01313 
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G. RASĒJUMI 
 

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI UN GALVENIE PROJEKTA RADĪTĀJI. ..............................................................GP-1 
ĢENERĀLPLĀNS ............................................................................................................................................GP-2 
GRIEZUMI........................................................................................................................................................ TS-1 
BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS ..................................................................................................................... DOP-1 
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H. PIELIKUMI 
Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti 
Topogrāfiskais plāns 
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1. Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti (zemes robežu plāns) 

 












