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1. Skaidrojošs apraksts 

1.1. Ievads 

Projekts " Bērzu ielas Nr.88-34 km 0,015-0,535 un pašvaldības ceļa Nr.88-1 "Misiņi-Vīnkalni-Vēsmiņi-

Gaveitišķi-Ieviņi" km 0,000-0,150 seguma atjaunošana " izstrādāts saskaņā ar Daugavpils novada Salienas pagasta 

parvaldes pasūtījumu un noslēgto līgumu Nr.P15.06/8.  

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem. 

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

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

1.2. Esošās situācijas raksturojums 

Iela un ceļš atrodas Daugavpils novadā, Salienas pagastā. Tās kalpo lauku un mežu apsaimniekošanai, 

piebraukšanai ražošanas objektiem, zemnieku un individuālajām saimniecībām, iestādēm un mājām. 

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

Esošās brauktuves platums ir vidēji 6m un pa to notiek automobiļu kustība abos virzienos. Visa posma garumā ceļam 

ir grants segums. 

Pavasara atkušņa laikā un rudens slapja laikā ceļa segums izšķist, šī apstākļa dēļ veidojas iesēdumi, rises, un 

bedres. Nomales ir augstāk par brauktuvi, izveidojas apaugums, kurš traucē ūdens novadīšanai no ceļa klātnes. Tā dēļ 

brauktuve izskalojas.  

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

1.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji 

Atbilstoši Likumam par autoceļiem 3.pants. Autoceļu iedalījums: 

 Nozīme – pašvaldības iela, pašvaldības ceļš 

Projektētā posma novietne un garums: 

 Būvobjekta adrese – Salienas pagasts, Daugavpils novads 

 Atjaunojamie posmi: 

– Bērzu iela 0.015 – 0.535 km,  

– Ceļš „Misiņi-Vīnkalni-Vēsmiņi-Gaveitišķi-Ieviņi” 0.000 – 0.150; 

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

 Ceļa kategorija: AVI  

 Ceļa veids: vispārīgās lietošanas 

 Nozīme un funkcija: lauku ceļš (iela) kalpo lauku un mežu apsaimniekošanai, piebraukšanai 

ražošanas objektiem, zemnieku un individuālajām saimniecībām, iestādēm un mājām 

 Kustības intensitāte  – VDI (1000A/24h) < 0.07 

 Normālprofils –NP6.0 

 Braukšanas joslu skaits – 2  

 Brauktuves platums – 5.0m 

 Nomales platums –0.50m 

 Braukšnas ātrums – projektētais -50 km/h, atļautais - ≤ 90km/h 

 Brauktuves segums – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s, h=14cm  

 Brauktuves šķērsslīpums –3.0% 

 Nomales šķērsslīpums – 5.0% 
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1.4. Izejas dati 

Kā izejas materiāls tehniskā projekta izstrādei izmantoti: 

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

 Būvniecības likums; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi. 
Latvijas Valsts standarti: 

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

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

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

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

1.5. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 

 Liekas grunts noņemšana; 

 Caurteku uzstādīšana, galu nostiprināšana; 

 Grāvju rakšana; 

 Ceļa klātnes profilēšana; 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s seguma būvniecība; 

1.5.1. Autoceļa trase 

1.5.1.1. sagatavošanas darbi 

Ceļa atjaunošanai ir nepieciešams: koku un krūmu zāģēšana un transportēšana uz atbērtni; grāvju rakšana un liekas 
grunts noņemšana,  grunti aizvedot. 

1.5.1.2. atsavināmas zemes 

Paredzēts izmantot esošā ceļa nodalījuma joslu ar kadastra Nr.44840040626, 44840040643. 

1.5.1.3. autoceļa plāns un garenprofils 

Ceļa posma trase iet pa esošā ceļa trasi. Garenprofilā ceļa sarkanā līnija iet, kopējot esošas zemes profilu, izlabojot 
iesēdumus. 

1.5.2. Zemes klātne un autoceļa sega 

1.5.2.1. ceļa konstrukcija 

Brauktuves seguma atjaunošanai paredzēts izmantot esošo zemes klātni. Grants segumam paredzēts divpusīgs 
šķērsslīpums 3.0%, nomalēm 5%.  

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

Projektā paredzēts izmantot vienu segas konstrukciju (skatīt rasējuma lapā CD-2 „Ceļa klātnes tips un segas 

konstrukcija.”). Segas konstrukcija:  

 seguma dilumkārta – nesaistītu minerālmateriālu mais. 0/32s, h=14cm 
1.5.2.3. ūdens novadīšanas sistēmas 

Ūdens novadīšanai tiek izmantoti ceļa sāngrāvji un caurtekas. 

1.5.3. Mākslīgās būves 

Aatjaunojamos posmos paredzēts uzstādīt  10 caurtekas ar diametru 400mm  un kopējo garumu 80 m. Kopumā 

paredzēts nostiprināt 20 caurteku galus ar salmu paklāju. 

1.5.4. Nobrauktuves, krustojumi, pieslēgumi un šķērsojumi 

Nobrauktuves tiek projektētas, sākot no ceļa malas, pieslēdzoties esošajām augstuma atzīmēm, sarkanās līnijas 

robežās. 

1.5.5. Inženierkomunikācijas 

Pie ceļa rekonstrukcijas ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms darbu 

uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

 

Sastādīja:______________________T. Borovkova 
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2. Pielikumi 

2.1. Projektēšanas uzdevums 

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

1. Pasūtītāja nosaukums, adrese 

Daugavpils novada Salienas pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000073535 

Centrāles iela 21, Saliena, Salienas pagasts, Daugavpils novads, LV-
5469, tālr. 654-75311, e-pasts parvalde@saliena.lv 

2. Objekta nosaukums un adrese 
Bērzu ielas Nr.88-34 km 0,015-0,535 un pašvaldības ceļa Nr.88-1 
"Misiņi-Vīnkalni-Vēsmiņi-Gaveitišķi-Ieviņi" km 0,000-0,150 seguma 
atjaunošana, Salienas pagastā Daugavpils novadā 

3. Projektēšanas pamats 

Nepieciešams izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā (apliecinājuma karte) 
„Bērzu ielas Nr.88-34 km 0,015-0,035 un pašvaldības ceļa Nr.88-1 
"Misiņi-Vīnkalni-Vēsmiņi-Gaveitišķi-Ieviņi" km 0,000-0,150 seguma 
atjaunošana” 

4. Projektēšanas stadija Būvprojekts minimālā sastāvā (apliecinājuma karte) 

5. 
Objekta būvniecības veids 
(atjaunošana vai nojaukšana) 

Atjaunošana 

6. Būvniecības uzsākšanas gads 2015.g. 

7. Projektēšanas mērķis 

Izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā (apliecinājuma karte) „Bērzu ielas 
Nr.88-34 km 0,015-0,035 un pašvaldības ceļa Nr.88-1 "Misiņi-Vīnkalni-
Vēsmiņi-Gaveitišķi-Ieviņi" km 0,000-0,150 seguma atjaunošana” 
Projektu izstrādāt atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvajiem aktiem un 
Daugavpils novada teritorijas plānojuma, teritorijas izmantošanas un apbūves 
noteikumiem. Izstrādāt būvmateriālu, konstrukciju un labiekārtojuma elementu 
specifikācijas, veikt būvdarbu apjomu un izmaksu aprēķinu.  
Izstrādāt atjaunošanas šķērsprofila risinājumus. Izstrādāt ūdens novades 
risinājumus. 
Projekta risinājumiem jānodrošina būvdarbu veikšana, kā arī teritorijas 
sakārtošanas, rekultivācijas un citu darbu izpilde ievērojot vides aizsardzības 
prasības.   
Izstrādājot būvprojektu, jāievēro Latvijas būvnormatīvus. 
Projekta tehniskie risinājumi jāsaskaņo ar pasūtītāju.  
Projekta sastāvam jāatbilst „Autoceļu un ielu  būvnoteikumi” 74 punktam. 
Projekta sastāvā obligāti ir jābūt: 

- aizpildīta apliecinājuma kartes I daļa, 
- zemes gabala situācijas plānu, 
- institūciju tehniskos vai īpašos noteikumus, ja nepieciešams, 
- dokumentus saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, ja nepieciešams, 
- skaidrojošais apraksts, kurā norādīta informācija par plānoto 
būvniecību, tai skaitā par būvdarbu veikšanas paņēmieniem un 
tehnoloģijām, pielietotajiem materiāliem, ja nepieciešams, pievieno arī 
aprēķinus, 
- atjaunojamā ceļa darbu apjomi, 
- būvdarbu izmaksas (tāme). 

8. 
Norādījumi par projektu 
dokumentācijas papildus 
eksemplāru izgatavošanu 

Projektu izstrādāt un noformēt 2(divos) eksemplāros. 
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10. 

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

Projektu izstrādāt pēc objekta apsekošanas rezultātiem dabā. 

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. Projekta saskaņošana 
Projektu saskaņot ar pasūtītāju 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: 
 
Salienas pagasta pārvalde 
Reģ.Nr. 90000073535 
Centrāles iela 21, Saliena,  
Salienas pagasts,  
Daugavpils novads, LV-5469 
 
 
 
 
 

pārvaldes vadītāja                           Rišards Jermaļonoks 
 
 
z.v.                                       
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2.2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecība Nr. Nr.8016-R (kopija) 
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2.3. Projekta vadītāja sertifikāts Nr. 20-7189 (kopija) 
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2.4. Daugavpils novada pašvaldības A grupas ceļu saraksts 
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2.5. Daugavpils novada pašvaldības ielu saraksts 
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2.6. Profesionālās apdrošināšanas polise 
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3. Vispārējā daļa 

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

specifikācijām 2014 , 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 minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai realizācijai būvuzņēmējam tie ir 

jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

Būvatļauja celtniecības darbu uzsākšanai saņemama Daugavpils novada domes Būvvaldē. 

3.2 Standartu un tehnisko noteikumu līdzvērtīgums un to piemērošana 
Posma būvniecības projekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi 
Materiāliem, kas tiks pielietoti laukuma atjaunošanai, 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. 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. 

3.3 Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 
Pirms darbu uzsākšanas laukuma 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 laukuma īpašniekam. 

Būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrā fiksētas esošā laukuma nodalījuma joslas 

robežas. Ja atjaunošanas vajadzībām laukuma īpašnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa 

zemju nodalījuma joslai piegulošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi 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. 
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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 

valdītājiem. 

3.4 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. 



 

Būvprojekts minimālā sastāvā (apliecinājuma karte): 

Bērzu ielas Nr.88-34 km 0,015-0,535 un pašvaldības ceļa Nr.88-1 "Misiņi-Vīnkalni-Vēsmiņi-Gaveitišķi-Ieviņi" km 0,000-0,150 

seguma atjaunošana 

 

18 

3.5 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. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizssargātu 

esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 

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

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

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

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

noteikumi. 

Vides aizsardzība būvlaukumā 

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

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

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

autobraucējiem, u.t.t. 

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

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

virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

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

augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un 

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

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

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

komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo māju iedzīvotājus. 

Būvgružu glabāšana un izvešana 

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

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

aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas pārstāvjiem.  

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

Būvmateriālu transportēšana 

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

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

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

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

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

 

Sastādīja:                                      T. Borovkova 
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4. Būvdarbu apjomi 

Darbu daudzumu saraksts (Bērzu iela) 

       
Projektētājs SIA „Cerva”         

Novads Daugavpils novads, Salienas pagasts         

Ceļa 

nosaukums 
Bērzu iela Nr.88-34         

Km no 0,015*         

Km līdz 0,535         

Garums, m 520         

Platība, m² 3600.0         

Darbu skaits 9         

Izmaksu 

pozīcija 

Specifik. 

Nr. 
Darba nosaukums 

Mērvie-

nība 

Darba 

daudzums 

Vienības 

cena 

EUR 

Kopējā 

izmaksa 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sagatavošanas darbi 

1.1. 2.2. Krūmu zāģēšana ha 0.15 
  

1.2. 2.2. Esošo koku zāģēsana ar celmu laušanu gab. 20.0 
  

1.3. 2.4. 
Liekās grunts noņemšana un aizvešana uz 

pasūtītaja atbērtni 
m3 420.0 

  

1.4. 3.3. Grāvju rakšana grunti aizvedot uz atbērtni m3 350.0 
  

1.5. 5.2. 
Iesēdumu un profila labošana ar grants mais. 0/32p 

(N-IV klase) 
m3 60.0 

  

2. Brauktuves segas izbūves darbi: 

2.1. 5.2. Grants seguma 0/32s izbūve, h=14cm (N-III klase) m2 3120.0 
  

3. Nobrauktuvju segas izbūves darbi: 

3.1. 5.2. Grants seguma 0/32s izbūve, h=12cm (N-III klase) m2 480.0 
  

4. Caurtekas un konstrukcijas 

4.1. 7.1. Caurtekas uzstādīšana D400mm m 72.0 
  

4.2. 7.1. Caurteku galu nostiprināšana ar salmu paklāju gab. 18.0 
  

   

A Kopā: 
 

   

B PVN (21% no A): 
 

   

C Kopā (A+B): 
 

   
    

Piezīmes: 

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

  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 2014" prasībām. 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā 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. 

*  -  posmā 0,000-0,015 asfaltbetona segums 

       

  

Sastādīja: T.Borovkova 

  

  
 

Sertifikāta Nr. 20-7189 
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Darbu daudzumu saraksts (Misiņi-Vīnkalni-Vēsmiņi-Gaveitišķi-Ieviņi) 

       
Projektētājs SIA „Cerva”         

Novads Daugavpils novads, Salienas pagasts         

Ceļa nosaukums Misiņi-Vīnkalni-Vēsmiņi-Gaveitišķi-Ieviņi Nr.88-1       

Km no 0.000         

Km līdz 0.150         

Garums, m 150         

Platība, m² 940.0         

Darbu skaits 6         

Izmaksu 
pozīcija 

Specifik. 
Nr 

Darba nosaukums 
Mērvie-

nība 
Darba 

daudzums 

Vienības 
cena 
EUR 

Kopējā 
izmaksa 

EUR 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Sagatavošanas darbi 

1.1. 2.4. 
Liekās grunts noņemšana un aizvešana uz 
pasūtītaja atbērtni 

m3 120.0 
  

1.2. 3.3. Grāvju rakšana grunti aizvedot uz atbērtni m3 60.0 
  

2. Brauktuves segas izbūves darbi: 

2.1. 5.2. Grants seguma 0/32s izbūve, h=14cm (N-III klase) m2 900.0 
  

3. Nobrauktuvju segas izbūves darbi: 

3.1. 5.2. Grants seguma 0/32s izbūve, h=12cm (N-III klase) m2 40.0 
  

4. Caurtekas un konstrukcijas 

4.1. 7.1. Caurtekas uzstādīšana D400mm m 8.0 
  

4.2. 7.1. Caurteku galu nostiprināšana ar salmu paklāju gab. 2.0 
  

   

A Kopā: 
 

   

B PVN (21% no A): 
 

   

C Kopā (A+B): 
 

   
    

Piezīmes: 

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

  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 2014" prasībām. 

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā 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. 

   
    

   
    

  

Sastādīja: T.Borovkova 
  

  
 

Sertifikāta Nr. 20-7189 
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5. Tāmes 
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6. Rasējumi 
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