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Būvprojekta izstrāde gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novad 

1.Sējums. Vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, inženierrisinājumu daļa, ekonomikas daļa, būvdarbu organizēšanas projekts 
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ELEKTROAPGĀDE (ĀRĒJĀ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Būvprojekts: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība gājēju tilta un kāpņu demontāžai un 
būvniecībai Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.” Elektroapgāde (ārējā). 

 

Skaidrojošs apraksts 
 
1. Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar: 

- Tehniskiem noteikumiem; 
- MK noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; 
- MK noteikumiem Nr.574 (LBN008-14) “Inženiertīklu izvietojums”; 
- MK noteikumi Nr.545 (LBN 202-18) "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"; 
- MK noteikumi  Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 
- LEK-049 "Zemsprieguma (0.4kV) un vidsprieguma (6, 10, 20kV) kabeļlīnijas"; 
- LVS-13201 "Ceļu apgaisme"; 
- apgaismojuma aprēķinu. 

 
2. Būvprojektā paredzēts sekojošs darbu apjoms: 
 
2.1. Pārvietot esošo apg. sadali pie proj. kapnēm. Nomainīt esošo apg. kabeli no apg. sadales līdz 

tuvākajam apg. stabam, esošo apg. kabeli ievilkt pārvietotā apg. sadalē. 
 
2.2. Izbūvēt ietves apgaismojuma līniju un stabus. Uzstādīt proj. metāla apgaismojuma stabus G-1, 

G-2 H=5,5m bez konsoles ar proj. LED gaismas ķermeņiem 24LEDs (39W). 
Proj. apg. līniju pieslēgt pie pārviatotā apg. sadales, samontejot drošinātāju.  
 

2.3. Tiltā uzstādīt prožektorus, katrā pusē, nesimetriski. Pieslēgt pie proj. apg. līnijas. 
 

2.4. Apgaismojuma līniju izbūvēt ar NYY-J-4x25mm2 un CYKY-5x4mm2 markas kabeli, pēc 
shēmas un plāna, saskaņā ar projekta rasējumiem. 

 
3. Apg. el. kabeļus jānogulda aizsargcaurulēs visā garumā (∅50mm un ∅40mm) - 0,7m dziļumā un 

jānoklāj ar brīdinājuma lenti, bet, šķērsojot brauktuves – min 1,0m dziļumā aizsargcaurulēs, 
saskaņā ar norādēm trasu plānā. Kabeļus guldīt tikai pēc zemes planēšanas darbu, citu 
inženiertīklu izbūves un labiekārtojuma elementu izbūves, līdz cietā seguma izbūvei. 

 
4. Projektētā kabeļa krustojumu vietās ar citām inženierkomunikācijām, kad attālums starp tiem  

< 0,5m nepieciešams: 
- atšurfēt citas inženierkomunikācijas; 
- guldīt projektēto kabeli aizsargcaurulē. 
 

5. Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajām normām un 
prasībām. Pirms darbu uzsākšanas, montāžas organizācijai saņemt atļauju no 
inženierkomunikāciju īpašniekiem atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem aktiem, brīdināt 
zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem. Pēc darbu pabeigšanas sakārtot montāžas 
darbiem izmantoto teritoriju, atjaunojot zālāju un brauktuvju, ietvju cietos segumus. 

 
6. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi, pieļaujama inženierkomunikāciju novietojuma pielaide +/- 

0.3 m no būvprojektā paredzētā. Ja inženierkomunikācijas novietojuma izmaiņas ietekmē citas 
inženierkomunikācijas un/vai īpašumtiesības jāveic izmainītās būvprojekta daļas atkārtota 
saskaņošana ar skarto inženierkomunikāciju turētājiem un/vai nekustamā īpašuma 
īpašniekiem. Dotā projektā uzmavu piesaistēm un kabeļu aizsargcauruļu garumiem ir 
informatīvs raksturs. 

 
7. Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta izmantošana energoapgādei pirms visa 

būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot drošības tehnikas un darba 
aizsardzības prasības. 



Būvprojekts: “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība gājēju tilta un kāpņu demontāžai un 
būvniecībai Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.” Elektroapgāde (ārējā). 

 

 
8. Pirms darba sākuma, pēc nepieciešamības, izsaukt komunikāciju turētāju firmu pārstāvjus esošo 

komunikāciju atrašanas vietu noteikšanai. 
 

 
Būvprojekta ELT daļas vadītāja:      R.Jevpolkina 
19.10.2018. 

 
Darba aizsardzība 

 
1. Personāla drošības nodrošināšanai elektrisko līniju būvniecības un ekspluatācijas laikā projektā 

paredzēts sevišķi uzmanīgi veikt darbus, strādājot tuvu un uz ielu vai ceļu braucamās daļas, 
blakus esošām virszemes būvēm, elektrisko līniju, ielu apgaismojuma un sakaru līniju stabiem, 
ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošās darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas, kā arī 
celtniecības normas un noteikumus. 



ELT daļas vadītāja: Rita Jevpolkina

Sertifikāta Nr.: 3-00600

(paraksts)(datums)

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi

atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

19.10.2018

Būvproj. vadītājs: Ģirts Šķupelis

Sertifikāta Nr.: 3-00566

(paraksts)(datums)

19.10.2018

NOSAUKUMS
AMATA

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS ARHĪVA REĢ. NR. DATUMS MĒROGS

b/mBP

LAPASSTADIJA LAPA

1/5 ELT-1R.Jevpolkina
Būvproj.d.vad.
Būvproj. vad.

R.Jevpolkina
Proj. inženiere

Vispārīgie rādītāji

19.10.2018

SIA "IxCom"

Projekta Nr.

Būvprojekta izstrādātājs:

Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv
A.Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089

1810/18

SITUĀCIJAS PLĀNS

Ģ. Šķupelis

1810/18 19.10.201819.10.2018

19.10.2018

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas

visas nepieciešamās daļas atbilstoši

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Pasūtījuma Nr.
5.2/LI482

Ģenerālais būvprojekta izstrādātājs:
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Projektēšanas zona

Norādījumi: Piezīmes projektam skatīt skaidrojošā aprakstā.

Būves galvenais lietošanas veids: 24200401.

ELT-3

PiezīmesNosaukums
Nr.

ELT-1

Lapas

ELT-2

Vispārīgie rādītāji

Principiālā apgaismojuma tīklu shēma

M 1:250

Nosaukums

TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Mērvienība 
Daudzums

Projektējamās trases plāns

ELT-4

Apgaismojuma staba šķērsgriezums 

RASĒJUMU SARAKSTS

NosaukumsApzīmējums Piezīmes
Vispārīgie būvnoteikumiLR MK noteikumi Nr.500

LR MK noteikumi
Nr. 574 (LBN008-14)
LBN 202-18 (MK

noteikumi Nr.545)

Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana

LR MK noteikumi Nr.92 Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus

LEK-049
Zemsprieguma (0.4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabeļlīnijas

Apgaismojuma aprēķins

LVS-13201 Ceļu apgaisme

Apg. z/spr. kabeļi
m

145

PIEVIENOTIE UN IZMANTOTIE DOKUMENTI

Tehniskie noteikumi

Apg. stabi / prožektori

2 / 14

ELT-5

Šķērsojumi ar inženierkomunikācijām   

gab.

M 1:100

Proj. aizsargcaurule

Šķērsojums ar inženierkomunikācijām

 1

Apzīmējumi:

Esoš. el. kabelis, 0.4kV

Proj. apg. el. kab. 0.4kV

W

Demont. el. kabelis, 0.4kV

Esošā apg. sadale

Proj. ārēja apg. stabs 

Proj. prožektors (uz tilta)

Esoš. apg. stabs

Elektroapgāde (ārējā)

Pasūtītājs:  Saulkrastu novada dome

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai

Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Ūdens iela 12-117, LV-1007, Rīga, tel. (+371) 67692600, fakss (+371) 67692601
SIA "Projekts 3"

Būvkom. reģ. Nr. 3423-R, info@projekts3.lv, www.projekts3.lv
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NOSAUKUMS
AMATA

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS ARHĪVA REĢ. NR. DATUMS MĒROGS

b/mBP

LAPASSTADIJA LAPA

Elektroapgāde (ārējā)

1/1 ELT-2R.Jevpolkina
Būvproj.d.vad.

R.Jevpolkina
Proj. inženiere

SIA "IxCom"

Projekta Nr.

Būvprojekta izstrādātājs:

Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv
A.Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089

1810/18

1810/18 19.10.201819.10.2018

19.10.2018

Pasūtījuma Nr.
5.2/LI482

Ģenerālais būvprojekta izstrādātājs:

Principiālā apgaismojuma tīklu shēma
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Plānu skatīt projekta lapā ELT-3.

Esošo apg. sadali pārvietot. Proj. apg. kabeli un esošo apg. kabeli

ievilkt pārvietotā apg. sadalnē.

dU ir aprēķināts tikai projektējamai slodzei.

Apg. vadība paredzēta no esošiem tīkliem ("City Light" sistēma).
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Pasūtītājs:  Saulkrastu novada dome

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai

Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Ūdens iela 12-117, LV-1007, Rīga, tel. (+371) 67692600, fakss (+371) 67692601
SIA "Projekts 3"

Būvkom. reģ. Nr. 3423-R, info@projekts3.lv, www.projekts3.lv
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CYKY-5x4, L~17m

proj. apg. kabelis

CYKY-5x4

proj. saliakamā caurule (ST)

(450N) PEØ110, L=4,0m
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Mērogs 1 : 500

Lapas

Lapa

J.Šarlovskis

komunikāciju

  inženieris

A2

Grupa

Reģ. Nr. LV

SIA "A2 Grupa" 

Adrese: Kr.Valdemāra 105-1

Rīga, LV-1013

       plāns

Topogrāfiskais

rasējums:

1

Topogrāfisko plānu izstrādāja:

pasūtījums:

1
24.08.2018

A.Gaile

J.Šarlovskis

Sertificēts ģeodēzists Jānis Šarlovskis ar SertNr.AC000000104

SertNr.AC000000104

Pasūtītājs : Projekts 3

valdes locekle

Objekta izvietojuma shēma

Gājēju tilts pār Peterupi Liepu ielā

Saulkrasti Saulkrastu novads

  PIEZĪMES:

  1. Uzmērīšana veikta 2018. gada 23.augustā

  2. LKS-92 TM koordinātu sistēma,

       mēroga koeficients 0.999608

  3. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).

  4. Uzmērīšanā izmantota LatPos GP bāzes stacijas

      "TUKUMS" RTK režīmā  un ierīkoti atbalstpunkti

       9001 x=346444.697, y=525044.875, h=2.461 m

       9000 x=346446.328, y=525101.827

  5. Nekustamā īpašuma kadastra kartes dati uz 16.08.2018.

      Dati iegūti portāla www.kadastrs.lv

      (1096395.EDOC).

      Saskaņā ar VZD sniegto informāciju zemes vienību

      robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās

      uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla precizitātei

      un var nesakrist ar situāciju plānā.

  6. Objekta platība  ~0.22 ha.

Pasūtījuma ID numurs: A2GR/2018/18
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 Ekspluatējošo organizāciju apliecinājums par plānā uzrādīto apakšzemes komunikāciju atbilstību šo organizāciju materiāliem

Organizācija
Apakšzemes komunik.

Datums

Vārds Uzvārds
Piezīme

A/S Sadales tīkls

Lattelecom SIA
sakaru kabeļi

el. kabeļi

meliorācija
ZMNĪ 29.08.2018

sask. nr. PS-54776

sask. nr. PN-1502

A.Ābele sask. Nr. A18/3214

AS "Gaso"
gāzes tīkli 29.08.2018 G.Graudiņš

SIA Saulkrastu komunālserviss
pašvaldības komunikācijas

28.08.2018
Saskaņots

A.Zoričs

Saskaņots

04.09.2018 G.Krūklis

10.09.2018 V.Strautnieks

Dati ievadīti pašvaldības ADTI datu bāzē.

Uzmērījums reģistrēts ar Nr.

8013 TP 178892

    Tālr.:+371 67496833  Fakss:+371 67387483  e-pasts:infodati@mdc.lv  www.mdc.lv  www.topografija.lv

SIA "Mērniecības Datu Centrs"      Limbažu iela 9 - 486,  Rīga,  LV-1005

2018.gada 18.septembrī

NOSAUKUMS
AMATA

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS ARHĪVA REĢ. NR. DATUMS MĒROGS

1:250BP

LAPASSTADIJA LAPA

Elektroapgāde (ārējā)

1/1 ELT-3R.Jevpolkina

Būvproj.d.vad.

Būvproj. vad.

R.Jevpolkina

Proj. inženiere

Projektējamās trases plāns

SIA "IxCom"

Projekta Nr.

Būvprojekta izstrādātājs:

Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv
A.Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089

spriegums 0.4kV

PIEZĪMES:

1. Piezīmes projektam skatīt skaidrojošā aprakstā.

2. Būves galvenais lietošanas veids:  24200401.

3. Proj. apg. kabeli visā garumā ievilkt aizsargcaurulē PEØ50mm un PEØ40mm.

4. Proj. kabeli ieguldīt tilta monolīta dzelzbetona balsta konstrukcijā paredzētā caurulē (skat. BK sadaļu).

5. Pirms apg. kabeļa ieguldīšanas esošo ūdensvadu atšurfēt un precizēt to izvietojumu.

1810/18

Pasūtījuma Nr.
Ģenerālais būvprojekta izstrādātājs:

5.2/LI482

Pasūtītājs:  Saulkrastu novada dome

Ģ. Šķupelis

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai

Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

1810/18 19.10.201819.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

ELT daļas vadītāja: Rita Jevpolkina

Sertifikāta Nr.: 3-00600

(paraksts)(datums)

Šī būvprojekta ELT daļas risinājumi

atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,

kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Energoapgādes komersantu energoapgādes objekta

izmantošana energoapgādei pirms visa būvobjekta

pieņemšanas ekspluatācijā pieļaujama, ievērojot

drošības tehnikas un darba aizsardzības prasības.

(paraksts)(datums)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas

visas nepieciešamās daļas atbilstoši

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Proj. aizsargcaurule

Esoš. apg. stabs

Šķērsojums ar inženierkomunikācijām

 1

Apzīmējumi:

Esoš. el. kabelis, 0.4kV

Proj. apg. el. kab. 0.4kV

W

Demont. el. kabelis, 0.4kV

Proj. ārēja apg. stabs

Proj. prožektors (uz tilta)

19.10.2018

19.10.2018

Ūdens iela 12-117, LV-1007, Rīga, tel. (+371) 67692600, fakss (+371) 67692601
SIA "Projekts 3"

Būvkom. reģ. Nr. 3423-R, info@projekts3.lv, www.projekts3.lv

Esošā apg. sadale

Būvproj. vadītājs: Ģirts Šķupelis

Sertifikāta Nr.: 3-00566



~4.50

ietve

zaļā zona

0,314

     Proj. apgaismojuma stabs G-1

0
,
9
5

0.40

Apgaismojuma staba šķērsgriezums

(M 1:100)

5
.
0

W

PIEZĪMES:

Plānu skatīt projekta lapā ELT-3.

NOSAUKUMS
AMATA

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS ARHĪVA REĢ. NR. DATUMS MĒROGS

1:100BP

LAPASSTADIJA LAPA

1/1 ELT-4R.Jevpolkina
Būvproj.d.vad.

R.Jevpolkina
Proj. inženiere

Apgaismojuma staba šķērsgriezums

SIA "IxCom"

Projekta Nr.

Būvprojekta izstrādātājs:

Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv
A.Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089

1810/18

1810/18 19.10.201819.10.2018

19.10.2018

Pasūtījuma Nr.
5.2/LI482

Ģenerālais būvprojekta izstrādātājs:

Elektroapgāde (ārējā)

Pasūtītājs:  Saulkrastu novada dome

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai

Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Ūdens iela 12-117, LV-1007, Rīga, tel. (+371) 67692600, fakss (+371) 67692601
SIA "Projekts 3"

Būvkom. reģ. Nr. 3423-R, info@projekts3.lv, www.projekts3.lv



Šķērsojumi ar inženierkomunikācijām

PIEZĪMES:

Pirms darba sākuma, pēc nepieciešamības, izsaukt komunikāciju turētāju firmu pārstāvjus

esošo komunikāciju atrašanas vietu noteikšanai.

Bez mēroga Bez mēroga

NOSAUKUMS
AMATA

VĀRDS, UZVĀRDS PARAKSTS DATUMS ARHĪVA REĢ. NR. DATUMS MĒROGS

b/mBP

LAPASSTADIJA LAPA

1/1 ELT-5R.Jevpolkina
Būvproj.d.vad.

R.Jevpolkina
Proj. inženiere

SIA "IxCom"

Projekta Nr.

Būvprojekta izstrādātājs:

Būvkom. reģ. Nr. 1967-R, ixcom@ixcom.lv, www.ixcom.lv
A.Deglava iela 106/2-80, Rīga, LV-1082, tel. (+371) 67370078, fakss (+371) 67370089

1810/18

1810/18 19.10.201819.10.2018

19.10.2018

Pasūtījuma Nr.
5.2/LI482

Ģenerālais būvprojekta izstrādātājs:

Bez mērogaBez mērogaBez mēroga

1

Esoš. ūdensvads

 Ø110
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1
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Proj. caurule Ø40

Proj. apg. el. kabelis

Bez mērogaBez mēroga
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Proj. caurule Ø40

Proj. apg. el. kabelis

Pasūtītājs:  Saulkrastu novada dome

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai

Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Ūdens iela 12-117, LV-1007, Rīga, tel. (+371) 67692600, fakss (+371) 67692601
SIA "Projekts 3"

Būvkom. reģ. Nr. 3423-R, info@projekts3.lv, www.projekts3.lv

~4,25

~2,44

Esošā spiedien

kanalizācija  Ø75
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Esošā abon. SPK

kanalizācija  Ø75

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W

AutoCAD SHX Text
W



 

Būvdarbu apjomi un materiālu specifikācija.

Elektroapgāde (ārējā).

Pasūtītājs: Saulkrastu novada dome, Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, Reģistrācijas Nr. 90000068680.

Laika 
norma c/h

Darba 
samaksas 

lime 
EUR/h

Darba 
alga EUR

Materiāli 
EUR

Mehānism
i EUR

Kopā EUR
Darbietilpī

ba c/h
Darba 

alga EUR
Materiāli 

EUR
Mehānism

i EUR
Summa 

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Materiālu specifikācija - apgaismojums
1 Kabelis NYY-J-4x25 mm2 m 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Kabelis CYKY-5x4 mm2 m 131 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kabelis NYM-J-3x1,5 mm2 m 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm m 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Aizsargcaurule d 50mm (450N, 2.klase) m 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Aizsargcaurule d 40mm (450N, 2.klase) m 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Drošinātājs NH-00/20A gab 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Automātslēdzis 1C6A, 230V, 6kA gab 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Automātslēdzis 1C2A, 230V, 6kA gab 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Gaismeklis LED, 230V, 39W, IP-66, IK-10 (Schreder Zylindo 5103 / 24LEDs 500mA  NW/ 412522) G-1, 
G-2

gab.
2

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11
Prožektors LED, 230V, 6W, IP-66,  IK-07 glass, IK-08 PC (Schreder Sculpline 1 / 5128 / 5LEDs 350mA 
WW / 333152)

14
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Proželtora turētājs un stiprināšanas komplekts kompl. 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Cinkots metāla stabs H=5,5m (G-1, G-2) gab. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Staba pamats P-1 gab. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Apgaismojuma staba gumijas blīve GB-RG gab. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15 gab. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Gala apdare EPKT-0015 kompl. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Kabeļu kurpes SAL 1.27 10-50 Al/Cu gab. 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Apg. sadales zemējums kompl. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Balsta zemējums kompl. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Palīgmateriāli kompl. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojums
1 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā m 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Tranšeja - bedre, kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšanai) gab. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm stiprināšana pie tilta konstrukcijas m 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Asfalta atjaunošana (ieskaitot atjaunošanas materiālus) m2 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Teritorijas labiekārtošana (ieskaitot atjaunošanas materiālus) m2 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē m 94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma stabam gab. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Apgaismošanas staba pamata montāža kompl. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Apgaismošanas staba montāža kompl. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Apg. sadales zemējuma montāža kompl. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Balsta zemējuma montāža kompl. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Prožektoru montāža (uz tilta) gab. 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 LED gaismekļa montāža kompl. 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Kabeļu ievilkšana sadalē un pievienošana gab. 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kopā par visu apjomu

Materiālu specifikācija

Vienības izmaksas

  Objekts: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Projektētājs: SIA "IxCom",A.Deglava ielā 106/2-80, Rīga, LV-1082,  Reģistrācijas Nr. 40003742657, Būvkomersanta  reģ. Nr. 1967-R

N
r.

p
.k

.

Darbu, materiālu un resursu nosaukums Mērvienība Daudzums

SIA "IxCom" Materiālu specifikācija ELT-CMD-1



 

18 Kabeļu ievilkšana stabā un savienošana gab. 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Kabeļa montāža pa celtniecības konstrukcijām (stabā) m 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Komutācijas automātu montāža gab. 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Kabeļa montāža pa tiltu m 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Būvgružu utilizācija m3 10,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkārtošana m 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana m 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 EPL digitālā uzmērīšana m 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba objekts 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Transporta un gājēju kustības organizēšana objekts 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā objekts 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demontāžas darbi
1 0,4 kV KL demontāža m 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Asfalta demontāža m2 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

Sastādīja /R.Jevpolkina/

4. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot tos ar pasūtītāju un projektētāju. 

Tiešās izmaksas kopā EUR:
Transporta izdevumi 

Kopējā samaksa (Līguma summa) bez PVN EUR

Piezīmes:

un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbarbu tehnoloģiska pareiza un spēka esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, 

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

SIA "IxCom" Materiālu specifikācija ELT-CMD-2



                    

                  

Operator:
Agris Želvis

ELKO SIA
+371 29181313
agris.zelvis@elkosia.lv

                    

                  

Date:
23.10.2018.

Saulkrasti gājēju tilts
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Philips Lighting SGS102 MR 1xSON-TPP100W/220

See our luminaire
catalog for an image of

the luminaire.

Light output ratio: 70.41%
Lamp luminous flux: 10700 lm
Luminaire luminous flux: 7533 lm
Power: 114.0 W
Luminous efficacy: 66.1 lm/W

Colourimetric data
1x: CCT 3000 K, CRI 100

Luminous emittance 1 / Polar LDC

160

320

cd/klm η = 70%
C0 - C180 C90 - C270

0° 15° 30°

45°

60°

75°

90°

105°105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

Saulkrasti gājēju tilts 23.10.2018.

Site 1 / Philips Lighting SGS102 MR 1xSON-TPP100W/220 / Philips Lighting - SGS102 MR (1xSON-TPP100W/220)

Page 3



Luminous emittance 1 / Linear LDC
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It is not possible to generate a cone diagram, as the light distribution
is asymmetrical.
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Luminous emittance 1 / Luminance diagram
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It is not possible to generate a UGR diagram, as the light distribution
is asymmetrical.
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Schréder SCULPline 1 / 5128 / 5 LEDs 350mA WW / 333152 1x5 LEDs 350mA WW

Light output ratio: 84.25%
Lamp luminous flux: 500 lm
Luminaire luminous flux: 421 lm
Power: 6.0 W
Luminous efficacy: 70.2 lm/W

Colourimetric data
1x5 LEDs 350mA WW: CCT 3000 K, CRI 100

Luminous emittance 1 / Polar LDC
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CONCEPT: SCULPline
 SCULPline is part of the SCULPcollection: a slim LED longitudinal 
wall washer with symmetric and asymmetric photometric distributions. 
 Monochromatic, RGBW, RGBA and tunable white LEDs available. 
 Dynamic light shows via DMX-RDM.
 Modular concept (10 or 40 LEDs/m) enables the light output to be 
adapted precisely to the needs. 
 Minimum impact on the façade as the drivers can be installed 
remotely (up to 100m away). 
 Embellishment enables 3 additional lighting distributions to be fitted 
and can incorporate the driver.  
 
 Applications: Flood lighting, Square and park, Roundabout, Train 
station, Park, Monument and facade, Fountain, Bridge
 
 Dimensions (mm): Width:500 / Height:35 / Length: 65
 Weight (kg):1.5
 
 HOUSING & FINISH
  •  Extruded aluminium body in one piece, anodised. 
  •  Protector and cover in UV resistant PC or flat tempered glass 
(5mm thick)
  •  End frames and end caps in polycarbonate equipped with silicone 
gaskets, Shore 60
  •  Tightness - optical: IP 66 
  •  Tightness - driver: IP 66 
  •  Impact resistance: IK 08 
  •  Colour: anodised black; embellishment frame available in any 
colour
 
 INSTALLATION
  •  Fixation through grooves on the side of the wall washer, with 
tiltable bracket 
  •  Installation in any position on a horizontal or vertical surface
  •  Electrical connection possible through top, side or back of 
SCULPline 
  •  Galvanised steel mounting bracket with inclination angles indicated 
in 10° steps 
  •  Quick-on connectors 
  •  Through-wiring 
  •  Direct access to the driver compartment and remote installation 
(up to 100m away)
  •  Easy plug-in of the separate refractor modules enables future 
photometrical evolutions
 
 OPTICAL UNIT
  •  Compact housing: 35 thickness
  •  Flatbed PCB with acrylic lens overlay principle (narrow 8° medium 
22°, wide 27°, elliptical 8x45°)
  •  Allows soft edge light distribution (HID type) and perfect colour-mix 
even at short distance
  •  Basic monochromatic lighting; cool, neutral or warm white or 
Dynamic single-die lighting
     RGBCW or RGBA or Tunable White (WW+CW or WW+A) with 
acrylic lenses 8° (narrow beam)
  •  Additional refractor frame (6mm) fixes onto body without opening 
the latter - interchangeable on site
     to achieve additional photometric distributions (medium 22°, wide 
27°, elliptical 8x45°)  
  •  Lumen package range - SCULPline 1m (nominal flux @Tj=25°C): 
4,800 lumens
  •  CRI > 70
  •  Lifetime residual flux @ Tq=25°C @ 100.000 hrs: 350mA & 
500mA: 90%; 700mA: 80 % or 45.000hrs at 90% 
 
 ELECTRICAL
  •  Class I or Class II 
  •  Replaceable driver
  •  Input voltage: 120-277V - 50-60Hz 
  •  Power factor > 90% at full load
  •  10kV surge protection
  •  Ta -20°C up to +50°C
 
 STANDARDS & CERTIFICATIONS (All measurements in ISO17025 
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Luminous emittance 1 / Linear LDC
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It is not possible to generate a cone diagram, as the light distribution
is asymmetrical.

accredited laboratory)
  •  CE / LM79-80 / ROHS
 
 OPTIONS
  •  Other RAL or AKZO colours with embellishement frame
  •  Asymmetrical photometries available in white with LensoFlex® 
technology 
     (lifetime 60.000h at 90% available in neutral, cool and warm white 
only)
  •  Ground-recessed version (static load up to 500kg) or handrail 
profile for LED handrail
  •  Extension arm for façade mounting
  •  Delivered pre-wired for easy installation
 
 SCULPline 1 – YOUR OPTICAL UNIT CONFIGURATION:
  •  Optic: 5128 Elliptical Beam  
  •  Matrix: 333152
  •  Protector: [Glass Extra Clear, Flat, Smooth]
  •  Source: 5 LEDs 350mA WW
  •  Power (W): 6
  •  Tightness optical unit: IP 66
 
 Specifications may differ per country and be changed without notice 
due to continuous R&D
 on our products. (*) Tolerance of 7% on flux data.
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Luminous emittance 1 / Luminance diagram
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Schréder ZYLINDO / 5103 / 24 LEDs 500mA NW / 412522 1x24 LEDs 500mA NW

Light output ratio: 64.95%
Lamp luminous flux: 5370 lm
Luminaire luminous flux: 3488 lm
Power: 39.0 W
Luminous efficacy: 89.4 lm/W

Colourimetric data
1x24 LEDs 500mA NW: CCT 3000 K, CRI 100

Luminous emittance 1 / Polar LDC
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Zylindo is a timeless decorative post-top luminaire designed for 
mounting at a height of between 3 and 6 metres. The luminaire is 
composed of three main parts made of high-pressure die cast 
aluminium; a lower section integrating the gear compartment and the 
fixation for a Ø60mm or Ø76mm spigot, an upper body part and a top 
cap.
 
 The large canopy version incorporates a round shade made of 
aluminium with white paint on the
 lower half as a flux enhancer.
 
 The 360° protector is made of UV-stabilised polycarbonate. It hosts 
the photometric engine and two oval rods in extruded aluminium 
connecting the bottom to the top of the luminaire. The power cable for 
the LEDs is hidden inside these hollow rods.
 
 Zylindo offers tool free access for maintenance. The photometric 
engine fixed on an extruded aluminium heatsink can be accessed by 
pinching two stainless steel spring locks. A reusable extruded gasket 
ensures that the luminaire can be closed in a safe and easy manner 
after maintenance and guarantees the high tightness level. Multipole 
disconnectors enable the gear tray to be easily removed, without any 
tools, after opening the top cap and pulling out the photometric 
engine.
 
 Zylindo combines the energy efficiency of LED technology with the 
photometric performance of the LensoFlex®2 concept developed by 
Schréder. To reduce the subjective perception of glare, an internal 
diffuser is available as an option.
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Luminous emittance 1 / Linear LDC
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It is not possible to generate a cone diagram, as the light distribution
is asymmetrical.
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Luminous emittance 1 / Luminance diagram
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It is not possible to generate a UGR diagram, as the light distribution
is asymmetrical.
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Site 1

Schréder ZYLINDO / 5103 / 24 LEDs 500mA NW / 412522

No. X [m] Y [m] Mounting height [m] Maintenance factor
1 16.445 11.272 5.000 0.80
2 51.054 35.005 5.000 0.80

Philips Lighting SGS102 MR

No. X [m] Y [m] Mounting height [m] Maintenance factor
3 62.376 23.708 8.000 0.80

Schréder SCULPline 1 / 5128 / 5 LEDs 350mA WW / 333152

No. X [m] Y [m] Mounting height [m] Maintenance factor
4 24.565 17.620 0.050 0.80
5 27.740 20.215 0.050 0.80
6 30.605 22.560 0.050 0.80
7 33.360 24.795 0.050 0.80
8 36.147 27.075 0.050 0.80
9 39.121 29.540 0.050 0.80
10 42.176 32.034 0.050 0.80
11 24.650 14.640 0.050 0.80
12 27.702 17.133 0.050 0.80
13 30.697 19.581 0.050 0.80
14 33.478 21.862 0.050 0.80
15 36.223 24.109 0.050 0.80
16 39.088 26.454 0.050 0.80
17 42.270 29.050 0.050 0.80
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Site 1
Quantity Luminaire (Luminous emittance)
1 Philips Lighting - SGS102 MR

Luminous emittance 1
Fitting: 1xSON-TPP100W/220
Light output ratio: 70.41%
Lamp luminous flux: 10700 lm
Luminaire luminous flux: 7533 lm
Power: 114.0 W
Luminous efficacy: 66.1 lm/W

Colourimetric data
1x: CCT 3000 K, CRI 100

See our luminaire catalog for
an image of the luminaire.

14 Schréder - SCULPline 1 / 5128 / 5 LEDs 350mA WW /
333152
Luminous emittance 1
Fitting: 1x5 LEDs 350mA WW
Light output ratio: 84.25%
Lamp luminous flux: 500 lm
Luminaire luminous flux: 421 lm
Power: 6.0 W
Luminous efficacy: 70.2 lm/W

Colourimetric data
1x5 LEDs 350mA WW: CCT 3000 K, CRI 100

2 Schréder - ZYLINDO / 5103 / 24 LEDs 500mA NW /
412522
Luminous emittance 1
Fitting: 1x24 LEDs 500mA NW
Light output ratio: 64.95%
Lamp luminous flux: 5370 lm
Luminaire luminous flux: 3488 lm
Power: 39.0 W
Luminous efficacy: 89.4 lm/W

Colourimetric data
1x24 LEDs 500mA NW: CCT 3000 K, CRI 100

Total lamp luminous flux: 28440 lm, Total luminaire luminous flux: 20403 lm, Total Load: 276.0 W, Luminous efficacy: 73.9 lm/W
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Site 1

Maintenance factor: 0.80

General
Surface Result Average (Target) Min Max Min/average Min/max

1 Calculation surface 1 Perpendicular illuminance [lx]
Height: 0.000 m

34.4 1.95 305 0.057 0.006

2 Calculation surface 2 Perpendicular illuminance [lx]
Height: 0.000 m

9.69 2.82 13.3 0.29 0.21

3 Calculation surface 3 Perpendicular illuminance [lx]
Height: 0.000 m

9.91 0.28 13.5 0.028 0.021
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Calculation surface 1 / Perpendicular illuminance

Maintenance factor: 0.80

Calculation surface 1: Perpendicular illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 34.4 lx, Min: 1.95 lx, Max: 305 lx, Min/average: 0.057, Min/max: 0.006
Height: 0.000 m

Isolines [lx]

Scale: 1 : 200
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False colours [lx]

Scale: 1 : 200

Value grid [lx]

Scale: 1 : 200

Value chart [lx]
m -0.960 -0.562 -0.164 0.234 0.632 1.031
12.901 3.40 9.29 15.2 13.5 10.3 /
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m -0.960 -0.562 -0.164 0.234 0.632 1.031
12.504 237 111 49.1 24.0 13.5 /
12.107 231 108 48.2 23.6 13.3 /
11.711 3.78 8.37 13.7 12.3 9.40 /
11.314 5.75 6.06 5.10 4.09 4.15 /
10.917 9.51 15.3 24.6 36.2 28.1 /
10.520 10.8 19.4 40.3 102 276 /
10.123 9.73 16.2 28.2 46.6 51.4 /
9.726 6.13 6.99 5.92 3.26 2.04 /
9.329 2.34 1.98 2.19 3.04 3.94 /
8.932 2.95 10.4 16.1 13.4 9.52 /
8.535 259 122 51.1 23.9 12.8 /
8.138 198 103 46.8 22.8 12.5 /
7.741 2.44 5.69 11.0 10.8 8.36 /
7.344 3.69 3.23 2.54 2.47 3.03 /
6.947 7.83 11.4 15.0 14.4 5.23 /
6.550 10.1 18.0 36.5 85.3 215 110
6.153 9.91 17.5 34.3 72.5 153 69.4
5.756 7.30 9.99 11.7 8.48 3.35 1.95
5.359 3.34 2.98 3.32 4.63 5.25 4.54
4.962 6.45 28.1 26.4 17.9 11.2 7.10
4.565 305 165 60.5 26.5 13.7 8.01
4.168 43.6 68.6 39.6 21.8 12.4 7.54
3.771 2.96 3.28 5.53 7.39 6.88 5.34
3.374 6.46 8.21 8.57 5.52 3.05 2.44
2.977 9.43 16.3 30.6 59.2 107 31.7
2.580 9.98 17.9 36.8 89.6 236 123
2.183 8.32 13.0 19.0 23.1 10.8 2.79
1.786 4.65 4.68 4.23 4.59 5.06 4.45
1.389 4.93 20.9 23.9 17.2 11.2 7.18
0.993 280 166 62.2 27.3 14.1 8.27
0.596 56.2 80.8 43.8 23.3 13.0 7.89
0.199 3.39 3.94 6.73 8.47 7.57 5.77
-0.198 6.78 8.90 9.93 7.10 3.77 2.96
-0.595 9.51 16.3 31.0 62.4 126 53.5
-0.992 9.89 17.5 35.2 83.3 215 125
-1.389 8.18 12.4 17.5 19.9 8.95 3.19
-1.786 4.62 4.61 4.46 5.22 5.66 4.94
-2.183 6.31 27.3 26.9 18.5 11.8 7.59
-2.580 295 172 63.2 27.7 14.5 8.59
-2.977 41.9 71.3 41.3 22.9 13.1 8.15
-3.374 3.40 3.74 5.99 7.95 7.47 5.93
-3.771 6.75 8.58 9.21 6.44 3.75 3.22
-4.168 9.51 15.9 29.4 56.4 104 36.8
-4.565 10.0 17.5 34.8 82.6 218 138
-4.962 8.56 13.0 19.0 23.6 12.8 3.88
-5.359 5.14 5.19 4.33 3.91 4.37 4.44
-5.756 3.53 7.42 14.6 13.8 10.6 7.53
-6.153 230 135 58.5 27.6 15.0 9.23
-6.550 221 131 57.4 27.4 15.0 9.30
-6.947 3.43 6.81 13.4 13.2 10.4 7.64
-7.344 4.49 4.18 3.64 3.72 4.37 4.57
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m -0.960 -0.562 -0.164 0.234 0.632 1.031
-7.741 8.28 11.4 14.5 13.9 6.44 3.53
-8.138 10.5 17.3 32.7 71.2 170 119
-8.535 10.6 17.4 32.5 69.0 158 109
-8.932 8.66 11.7 14.5 13.2 6.11 3.67
-9.329 5.15 4.80 4.04 3.80 4.18 4.58
-9.725 3.60 4.41 7.47 10.1 9.59 7.99
-10.122 37.4 78.6 46.6 26.4 15.8 10.5
-10.519 251 186 69.7 31.6 17.4 11.2
-10.916 7.60 25.7 28.4 20.9 14.5 10.3
-11.313 6.67 6.65 6.59 7.36 8.05 7.67
-11.710 10.4 14.0 17.9 19.2 10.7 6.46
-12.107 12.6 19.5 35.0 75.0 183 133
-12.504 12.8 19.4 33.6 65.8 136 87.8
-12.901 11.1 13.8 15.9 13.9 8.00 6.01
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Calculation surface 2 / Perpendicular illuminance

Maintenance factor: 0.80

Calculation surface 2: Perpendicular illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 9.69 lx, Min: 2.82 lx, Max: 13.3 lx, Min/average: 0.29, Min/max: 0.21
Height: 0.000 m

Isolines [lx]

Scale: 1 : 200
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False colours [lx]

Scale: 1 : 200

Value grid [lx]

Scale: 1 : 200

Value chart [lx]
m -6.417 -4.873 -3.328 -1.784 -0.240 1.304 2.848 4.392 5.937 7.481 9.025 10.569
5.166 / / / / / 6.77 / / / / / /
3.659 / / / / 10.6 9.26 / / / / / /
2.152 / / / / 13.3 / / / / / / /
0.645 / / / 13.3 6.45 / / / / / / /
-0.861 / 6.68 10.1 12.5 5.55 / / / / / / /
-2.368 2.82 5.85 9.30 11.5 13.3 13.2 12.3 10.0 / / / /
-3.875 / / / / / / 11.3 9.17 8.23 7.90 8.69 10.8
-5.382 / / / / / / / / / / 10.0 13.2
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Calculation surface 3 / Perpendicular illuminance

Maintenance factor: 0.80

Calculation surface 3: Perpendicular illuminance (Grid)
Light scene: Light scene 1
Average: 9.91 lx, Min: 0.28 lx, Max: 13.5 lx, Min/average: 0.028, Min/max: 0.021
Height: 0.000 m
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Isolines [lx]

Scale: 1 : 75
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False colours [lx]

Scale: 1 : 75
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Value grid [lx]

Scale: 1 : 75

Value chart [lx]
m -0.900 -0.540 -0.180 0.180 0.540 0.900
6.863 6.68 6.45 6.25 6.12 6.10 6.01
6.502 6.38 6.44 6.46 6.48 6.49 6.39
6.141 6.78 6.88 6.94 6.97 6.96 6.82
5.779 7.38 7.49 7.53 7.56 7.50 7.35
5.418 8.08 8.21 8.25 8.23 8.12 7.94
5.057 8.81 8.92 8.97 8.97 8.79 8.57
4.696 9.48 9.57 9.62 9.59 9.37 9.14
4.335 10.2 10.3 10.2 10.1 9.90 9.64
3.973 10.8 10.9 10.9 10.7 10.5 10.3
3.612 11.4 11.4 11.5 11.3 11.1 10.9
3.251 12.0 12.1 12.0 11.8 11.6 11.5
2.890 12.6 12.6 12.5 12.3 12.0 11.8
2.529 13.1 13.2 12.9 12.7 12.5 12.2
2.167 13.5 13.5 13.4 13.2 12.7 12.5
1.806 12.8 13.2 13.4 13.5 13.2 12.6
1.445 10.9 11.9 12.4 13.3 13.2 12.8
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m -0.900 -0.540 -0.180 0.180 0.540 0.900
1.084 8.23 9.39 10.9 12.1 12.9 12.9
0.722 5.00 6.88 8.94 10.5 12.0 12.5
0.361 2.24 4.50 7.15 9.56 11.4 12.2
0.000 0.60 2.45 5.70 8.84 10.9 12.4
-0.361 0.28 1.97 5.42 8.68 11.3 12.9
-0.722 0.55 2.38 5.66 8.76 11.1 12.6
-1.084 2.02 4.22 6.88 9.49 11.3 12.3
-1.445 4.71 6.57 8.72 10.4 11.8 12.2
-1.806 8.04 9.30 10.7 12.0 12.7 12.7
-2.167 10.6 11.7 12.3 13.2 13.2 12.7
-2.529 12.7 13.0 13.4 13.3 13.1 12.5
-2.890 13.5 13.5 13.4 13.3 12.6 12.5
-3.251 13.2 13.3 13.1 12.7 12.6 12.1
-3.612 12.7 12.6 12.5 12.3 12.1 11.7
-3.973 12.2 12.3 12.0 11.9 11.7 11.6
-4.335 11.5 11.6 11.5 11.4 11.2 11.1
-4.696 10.9 11.0 11.0 10.8 10.6 10.4
-5.057 10.3 10.4 10.3 10.1 9.97 9.73
-5.418 9.63 9.70 9.76 9.61 9.40 9.17
-5.779 8.99 9.08 9.14 9.03 8.85 8.62
-6.141 8.28 8.38 8.41 8.35 8.19 7.99
-6.502 7.56 7.63 7.69 7.69 7.57 7.42
-6.863 6.90 7.00 7.06 7.09 7.00 6.86
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1. Darbu specifikāciju uzbūve 
Visiem darbiem ir izstrādātas standartizētas specifikācijas, kas apzīmētas ar burtu S un ciparu. Katra 

specifikācija ir sadalīta procesos, pievienojot vienu vai vairākus ciparus pēc specifikācijas numura. Procesi ir 
iedalīti līmeņos, atkarībā no ciparu skaita. Procesam ar mazāku ciparu skaitu ir augstāks līmenis. Attiecīgi – 
ar lielāku ciparu skaitu apzīmē zemāka līmeņa procesu. 

Procesus precizējošie teksti ir veidoti pēc šāda, vispārīga iedalījuma: 

a) darba procesa apraksts (process); 

b) materiāli; 

c) darba procesa izpilde; 

d) kvalitātes novērtējums; 

e) pielaides; 

f) darba daudzumu uzmērīšana, vienības. 
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2. Vispārējās nostādnes 
Šajā nodaļā aprakstītas vispārējās prasības, kuras jāievēro veicot darbus. 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām, būvnormatīviem, kas 
minēti šajās specifikācijās, spēkā esošiem Latvijas būvniecības noteikumiem un būvnormatīviem. Atsaucēs 
minētajiem standartiem un normatīviem lietot spēkā esošo versiju. 

Standarti, kas veido projektēšanas un būvniecības pamatprasības, ir Latvijā spēkā esošie būvnormatīvi un 
Eirokodeksi sekojošām būvniecības sadaļām, ieskaitot šeit noteiktos tehniskos noteikumus: 

o Veidņi un turas   EC 2 un LVS EN 1992-1-1; 

o Stiegrojums   EC 2 un LVS EN 10080; 

o Betons    EC 2 un LVS EN 206; 

o Konstrukciju tērauds  EC 3 un LVS EN 10025; 

o LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”; izvēloties būvmateriālus tilta pārbūvei - max. gaisa temperatūra 
+35°C, bet min. gaisa temperatūra -30°C. 

Būvprojekta sējums “Darbu daudzumu saraksts” jāskata saistībā ar šo sējumu. Jautājumiem, kas izklāstīti 
vai aprakstīti vienā vietā, nav jābūt atkārtotiem citur. 

Turpmāk tekstā lietotie jēdzieni: 

Būvdarbu veicējs – būvkomersants, kurš veic būvdarbus, pamatojoties uz noslēgto līgumu ar pasūtītāju, vai 
būvētājs. 

Būvuzraudzība – profesionāla un neatkarīga būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība, lai pārliecinātos par 
kvalitatīvu un drošu būves būvniecību. 

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

Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un 
transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja 
prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde pilnā apjomā. 

Būvdarbu veicējam pie konkrētajiem darbiem, kas ir doti sējuma „Darbu daudzuma saraksts”, vienības 
cenās ir jāiekļauj sekojošas izmaksas: 

- būvlaukuma uzturēšanas izmaksas - sadzīves telpas, sanitārās labierīcības, būvdarbu veicējam 
nepieciešamās uzturēšanas un pārbaudes iekārtas, aprīkojums, noliktavas u.t.t., ūdens, elektrības 
u.t.t. patēriņa izdevumi; 

- detalizētu rasējumu izstrāde, ja nepieciešams, lai tehnoloģiski pareizi realizētu būvkonstrukcijas, vai 
ja to pieprasa Būvinženieris; 

- papildus pasākumi nelabvēlīgu laika apstākļu ietekmē; 

- vides aizsardzības pasākumi; 

- telpu ierīkošana un uzturēšana pa būvniecības laiku būvuzraudzības nodrošināšanai; 

- palīgteritoriju iegūšanai un uzturēšanai; 

- saskaņojumu un atļauju iegūšanai; 

- sanitāro un drošības normu ievērošanai; 

- nepieciešamās dokumentācijas noformēšanai; 

- darba izpildes u.c. nepieciešamo projektu izstrādei (mērījumi, aprēķini, rasējumi, apraksti, plāni, 
grafiki u.tml.); 
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- kvalitātes nodrošināšanai un kontrolei (paraugu ņemšana, testēšana, uzmērījumi, dokumentēšana, 
kvalitātes procedūras, preventīvās darbības u.tml.); 

- būvmateriālu un būvizstrādājumu sagatavošanai, uzglabāšanai, piegādēm un iestrādei; 

- iekārtām un ar tām saistītajiem izdevumiem; 

- pagaidu (papildu darbiem, lai izpildītu pamatdarbu) vai sagatavošanas darbiem; 

- darbaspēkam; 

- vispārējām saistībām, atbildības un risku nodrošinājumiem; 

- organizācijai un administrēšanai; 

- tiesību aktos noteikto nodokļu un nodevu nomaksai, izņemot pievienotās vērtības nodokli; 

- plānotā peļņa. 
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3. Vides aizsardzības pasākumi 
Būvdarbu veicējam, veicot būvdarbus, ir jāievēro visi spēkā esošie vides aizsardzības likumi. Nevar tikt 

pieļauta būvlaukuma, Pēterupes un darba veikšanas platību piesārņošana. Būvējot projektētās konstrukcijas 
un demontējot esošās, nepieciešams veikt piesardzības pasākumus, lai novērstu iespējamo apkārtējās vides 
un upes piesārņošanu. 

Būvdarbu veicējam nojauktie būvmateriāli ir jātransportē uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu 
izgāztuvi. 

Būvbedri norobežojošo rievsienu izbūvē izmantot tehnoloģijas (augstfrekvences vibrāciju un citas), kas 
maksimāli samazinās trokšņa emisiju un ceļa uzbēruma deformācijas. 

Būvdarbu veicējam ir jāpielieto būvniecības metodes, kuras pēc iespējas novērstu apkārtējās vides 
pasliktināšanos trokšņa, smakas un vibrāciju rezultātā attiecībā pret strādniekiem, apkārtējiem iedzīvotājiem, 
gājējiem, kā arī autobraucējiem. Ja kāda būvdarba veikšanas troksnis pārsniedz 55decibellus, tad to drīkst 
veikt tikai dienas laikā. Nepieciešamības gadījumā troksnis mērāms pie tuvumā esošām mājām. 

Būvdarbu veicējam ir jāpievērš uzmanība ne tikai pērkamo materiālu kvalitātei, bet arī to ietekmei uz 
apkārtējo vidi būvniecības laikā.  

Lai mazinātu zivju bojāejas risku, būvniecības darbus, kas tieši saistīti ar ūdens vidi veikt ievērojot zivju 
nārsta perioda sākšanos un beigšanos. Rakšanas un citus ar ūdensteces gultni vai ūdeni tieši saistītus darbus 
neveikt galvenajā saldūdens zivju nārsta laikā no 1. aprīļa līdz 20. jūnijam. Pēc paredzēto darbu pabeigšanas 
Pēterupē, balstoties uz faktisko darbu veikšanas laiku, tieši ietekmētā upes posma garumu, izmantoto tehniku 
un tehnoloģiju, veikt zivju resursiem nodarīto zaudējumu aprēķinu atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu 
Nr.281 ”Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtējams kaitējums 
videi un aprēķināmas preventīvo, neatliekamo un sanācijas pasākumu izmaksas” prasībām un tas jāiesniedz 
VVD Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē. 

Pēc tilta pārbūves darbu pabeigšanas, veikt tilta nostiprināšanas darbus un apkārtnes ainavisko sakopšanu. 

Būvlaukumā jābūt absorbenta materiāliem, lai savlaicīgi savāktu iespējamo naftas produktu 
piesārņojumu. 

Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības likuma 
noteikumus. Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto tādas darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, 
ūdeni un gaisu, t.i.: 

- darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu noplūdēm, 

- mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu paveikt pēc 
iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību skaitu objektā, kas savukārt 
būtiski nepalielina trokšņu līmeni, kas mazāk traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem. 

Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu iesaiņojuma materiāli 
un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu 
apsaimniekotājiem. 

Papildus prasības skatīt VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskajos noteikumos. 



128 
Būvprojekta izstrāde gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novad 
1.Sējums. Vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, inženierrisinājumu daļa, ekonomikas daļa, būvdarbu organizēšanas projekts 
 

PROJEKTS 3 

4. Darba aizsardzības pasākumi 
Būvdarbu veicējs būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes 

noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk 
minētajiem noteikumiem, Būvdarbu veicējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un būvniecības procesā 
iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā. 

Pirms darbu uzsākšanas, ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir norīkojams atbildīgais būvdarbu 
vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. 
Atbildīgajai personai licencētā mācību iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, 
ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK 
noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”).  

Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža, darba 
aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža. Darbinieks ar savu parakstu apliecina, 
īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām 
būvlaukumā. Instruktāžu veic Būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumu NR.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās 
instrukcijas atrodas būvlaukuma birojā. 

Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt darba vietās, tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi nodrošinātu 
darba drošību. Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās 
netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā. Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir 
iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par 
bīstamajām iekārtām”, ir jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu 
tehnisko uzraudzību”. Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji, 
stropētāji), un kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus (elektro vai 
gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot elektrodrošības un ugunsdrošības 
noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir apliecinoši dokumenti. 

Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem (speciālais apģērbs, 
apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas darba veikšanas metodes un 
paņēmienus. Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas (atkarībā no 
nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr.359 “Darba 
aizsardzības prasības darba vietās” prasības. 

Sanitārās sadzīves telpām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz būvdarbu uzsākšanai. Telpās 
ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri būtu nepieciešami cietušajiem pie pirmās 
palīdzības sniegšanas. Būvdarbu veicējam noteikti jāorganizē darbinieku instruktāžu, par drošu smagumu 
celšanu un pārvietošanu, saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 “Darba aizsardzības prasības, pārvietojot 
smagumus” prasībām.  

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības inventāru, 
ugunsdzēšamiem aparātiem un šo inventāru izmantošanas noteikumiem nepieciešamības gadījumā. 
Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu izsaukt ugunsdzēsējus un neatliekamo 
medicīnisko palīdzību. Būvlaukuma teritorijā smēķēšana ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās. 
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5. Būvdarbu organizēšana 
Šajā nodaļā minētās prasības Būvdarbu veicējam jāiekļauj visu veicamo darbu izmaksās. 

Visi būvdarbi jāveic saskaņā ar LBN prasībām, tai skaitā arī pamatojoties gan uz “Autoceļu un ielu 
būvnoteikumiem”, gan vadoties pēc “Būvniecības likuma” un MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie 
būvnoteikumi”. 

Būvdarbu veicējs, darbu veikšanas projekta ietvaros, jāizstrādā visi nepieciešamie detalizētie rasējumi 
visām palīgbūvēm. 

Būvdarbu izpildes laikā jāievēro visu komunikāciju aizsardzības noteikumi. 

Sastādot būvdarbu kalendāro grafiku, jāņem vērā darbu veikšanas laika apstākļu īpatnības, piemēram 
Pēterupes ūdens līmeņi pavasara plūdu laikā. Pretējā gadījumā jāveic papildus pasākumi, lai izpildītu 
tehnisko specifikāciju prasības. 

Prasības attiecībā pret būvlaukumu skatīt šī sējuma nodaļā “Sagatavošanas darbi”. 

Sagatavošanās darbi 

1) Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic ietekmējamās teritorijas rūpīga apsekošana un 
demontējamo elementu identificēšana. 

2) Būvlaukuma materiālu uzglabāšanas un tehnikas novietnes laukuma ierīkošana un 
labiekārtošana (ģērbtuvju, sanitāro mezglu ierīkošana), tajā skaitā būvlaukuma norobežojošā 
žoga uzstādīšana. 

3) Jāveic nepieciešamo elektropieslēguma vietu noteikšana, nepieciešamības gadījumā arī 
atsevišķa skaitītāja uzstādīšana. Būvdarbu veicējs autonomai elektroapgādei var izmantot arī 
mobīlos ģenerātorus. 

4) Visu nepieciešamo informatīvo plakātu izvietošana. 
5) Gan būvlaukuma pilsētiņai, gan pašam būvlaukumam diennakts tumšajā laikā ir jābūt 

apgaismotam. 
6) Konstrukcijas asu nospraušana dabā ir jāveic saskaņā ar BK daļas rasējumiem. Konstrukcijas 

asu nospraušanas darbiem ir pieaicināms atbilstoši sertificēts mērnieks. 

Tilta pārbūves darbu secība (dots principiāls darbu sadalījums): 

1) Būvlaukuma ierīkošana, satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. 
2) Esošās tilta konstrukcijas un krasta balstu demontāža. 
3) Mikropāļu izbūve krasta balstiem. 
4) Krasta balstu izbūve, upes krastu nostiprināšana. 
5) Kopnes konstrukcijas izbūve 
6) Margu konstrukciju un dēļu klāja izbūve 
7) Tilta pieeju izbūve 
Būvdarbu veicējam visus darbu procesus, kas ir minēti šajā punktā (izstrādājot DVP) ir iespējams 

sadalīt vēl sīkāk. Darbus zem tilta iespēju robežās var veikt neatkarīgi no brauktuves izbūves etapiem. 

Darbu veikšanas projekts 

Saskaņā ar vispārīgiem būvnoteikumiem, pirms darbu uzsākšanas objektā, būvdarbu veicējam ir 
jāizstrādā darbu veikšanas projekts (turpmāk DVP). 

DVP ir izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju atbilstoši LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts", 
pamatojoties uz Darbu organizēšanas projektu un būvprojektu kopumā. 

Izstrādājot DVP papildus ir jāņem vērā šādi normatīvie dokumenti: 

  - Darba likums; 

  - Būvniecības likums; 

  - Darba aizsardzības likums; 
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  - Likums „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”; 

  -Vispārīgie būvnoteikumi; 

  -MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"; 

  -MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"; 

  -MK noteikumi „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā”, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanu, 
darba aizsardzību un ugunsdrošību; 

  - LR “Darba aizsardzības likumu” ar tā papildinājumiem - MK noteikumi Nr.660 “Darba vides 
iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”. 

  - MK noteikumi Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 

Izstrādājot DVP, Būvdarbu veicējam ir jāizvēlas veicamo darbu tehnoloģiskie procesi, izpildes 
metodes ņemot vērā vietas ģeoloģiskos apstākļus un būvlaukuma teritorijā esošās komunikācijas. Būvdarbu 
veicējam tā pat jāizstrādā detalizēts būvniecības laika grafiks. 

Būvdarbu veicējam savās darbu izmaksās ir jāievērtē arī visu darbu veikšanai nepieciešamo 
atļauju (koku ciršanas atļauja, būvatļauja u.tml.) un saskaņojumu saņemšanas izmaksas. 

Darbu izpildes kvalitātes kontrole un to pabeigšana 

Katrs darbu process ir izpildāms atbilstoši šī projekta tehniskajās specifikācijās sniegtajām norādēm, 
par ko tiek sastādīti segto darbu vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti. Darbu izpildei atļauts izmantot 
tikai tādus materiālus, kas atbilst specifikāciju prasībām, par ko liecina materiālu atbilstības deklarācijas ar 
pielikumā pievienoto ražotāja izsniegto kvalitāti apliecinošo sertifikātu.  

Katra darba procesa pieņemšanai jānotiek atbildīgā būvdarbu vadītāja un būvuzraudzības klātbūtnē. 
Nav pieļaujama situācija, kad tiek uzsākta nākamā darbu procesa izpilde, kamēr par iepriekšējo darbu nav 
parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. 

Jebkāda veida atkāpes no šī projekta ir saskaņojamas ar autoruzraugu. Saskaņotās izmaiņas ir 
reģistrējamas gan būvdarbu, gan autoruzraudzības žurnālā. Pēc visu darbu procesu pieņemšanas, būvdarbu 
veicējam ir jāpieaicina licencēts mērnieks, kas veic izpildmērījumus, un šo izpildmērījuma plānu pievieno 
pie objekta izpilddokumentācijas. 

Būves izpildmērījuma plāna izstrāde veicama atbilstoši MK noteikumiem Nr.281 „Augstas 
detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un MK noteikumu Nr.633 
„Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 45. un 48.punktu prasībām. 

Pēc visu tilta konstrukciju izbūves (tai skaitā tilta pieeju un upes krastu nostiprinājumu izbūves) darbu 
pabeigšanas objekts ir jāatbrīvo no materiālu atlikumiem, būvgružiem, informatīviem plakātiem un ceļa 
zīmēm, tehnikas u.tml. Jānovērtē pievadceļu stāvoklis, ja būvdarbu rezultātā tie ir bojāti, jāveic remonts. 
Jāatjauno būvdarbu laikā iznīcinātās ierīkotās robežzīmes atbilstoši MK noteikumu Nr.1019 „Zemes 
kadastrālās uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Veicot projektā paredzētos darbus ārpus ceļa zemes nodalījuma joslas autoceļa aizsargjoslā, būvdarbu 
veicējam jānodrošina Aizsargjoslu likuma prasības, zemes īpašnieki, kuru zemēs darbi tiks veikti, rakstiski 
jābrīdina vismaz divas nedēļas pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Būvdarbu skartajā teritorijā neatrodas ne valsts ģeodēziskā tīkla punkti, ne vietējā ģeodēziskā tīkla 
punkti. 

Tilta atklāšana gājējiem 

Gājēju kustību pa pārbūvēto tiltu drīkst uzsākt tikai tad, kad atbilstoši projektam izbūvētas koka 
dēļu klājs, uzstādītas margas, kā ari izbūvēts pieeju celiņi. 
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 S1  Sagatavošanas darbi  

S1.1 Mobilizācija 
Pēc līguma noslēgšanas Būvinženierim tiek iesniegts apstiprināšanai detalizēts būvlaukuma ierīkošanas 

un likvidēšanas plāns. Mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas izmaksās ir jāietver arī nomas un 
kompensāciju izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo zemju izmantošanu un nomu. 
Mobilizācijas cenā tā pat jāiekļauj visi darbi, kas saistās ar būvlaukuma ierīkošanu un likvidēšanu 
(nožogojums, plakāti, elektrības pieslēgumi, uc.), tai skaitā ceļa seguma, vai zāliena (un citu elementu, kas 
tiks bojāti) atjaunošana vismaz tādā stāvoklī, kā tas bija pirms darbu uzsākšanas. 

Mobilizācijas cenā jāiekļauj arī būvinženiera un būvuzrauga nodrošināšanu ar atsevišķām telpām, 
ieskaitot apkuri, apgaismojumu un uzkopšanu ar sekojošām iespējām: 

- Birojā jābūt istabai vai darba telpai, kas paredzēta Būvinženierim. Birojam jābūt aprīkotam ar 
piemērotu tāfeli, kas domāta darba rasējumu piestiprināšanai, un vismaz diviem krēsliem. Birojā jābūt arī 
sanāksmju telpai, kurā atrastos galds un krēsli vismaz astoņām personām, sanitārajām prasībām atbilstošai 
tualetei un mazgāšanas ierīcēm. 

- Būvdarbu veicējam jāuzņemas visi maksājumi, kas saistīti ar biroja ērtībām (elektrība, ūdens, 
kanalizācija, atkritumu izvešana). 

Mobilizācijas pozīciju cenā jāiekļauj visi pagaidu un piebraucamie ceļi, kas paredzēti visu konstrukciju 

būvniecībai un/vai esošo konstrukciju demontāžai. Tāpat mobilizācijas cenā jāiekļauj visu bojāto 

elementu atjaunošana iepriekšējā stāvoklī. 

Būvdarbu veicējam jānovērtē būvprojekta un tā atsevišķu nodaļu detalizācijas pakāpe un jāievērtē 

nepieciešamo papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. 

Papildus projektēšanas darbi ietver: 

− Detālo darba zīmējumu izstrādi tērauda laiduma konstrukcijai (MKD rasējumu izstrāde ar 
3D modeļa izstrādi katram elementam), tai skaitā stiegrojuma darba rasējumu izstrāde; 

− Darbu veikšanas projekta izstrādi; 

− Būvlaukuma iekārtojuma plānu; 

− Nepieciešamo papildus saskaņojumu veikšanu; 

− Veidņu un turu projektēšana tilta balstu izbūvei. 

Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā un jāiesniedz apstiprināšanai darbu veikšanas programmas divas nedēļas 
pirms plānoto darbu uzsākšanas. Būvdarbu veicējam jāveic visu turu un veidņu, kā arī ar to montāžu un 
demontāžu saistīto pasākumu projektēšana. Izstrādāto veidņu un turu projektu būvdarbu veicējs iesniedz 
apstiprināšanai Būvinženierim ne vēlāk kā divas nedēļas pirms turu un veidņu uzstādīšanas. 

f) Izmaksas norāda kā atsevišķu summu. Pēc mobilizācijas un būvlaukuma ierīkošanas pasūtītājs var 
veikt šī darba apmaksu līdz 50% no kopējās darba izmaksas summas. Pārējo samaksu par šo darbu 
veic pēc demobilizācijas. 

Mērvienība: kompl. 

S1.5 Mērniecības darbi 
a) Process ietver tilta konstrukciju un celiņa nospraušanu saskaņā ar rasējumos doto plānu. Uzmērīšanai 

un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem parametriem un 
telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi pirms darba 
izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi būvprojekta 
ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″, 
ciktāl tas attiecas uz konkrēto būvi. 
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Pirms būvdarbu veikšanas būvdarbu veicējam ir jāpārliecinās par ieprojektēto konstrukciju dimensiju 
atbilstību esošajai situācijai. 

Ja būvdarbu laikā tiek atrastas zemju robežzīmes, kuras traucē būvdarbu veikšanai, pēc būvdarbu 
pabeigšanas tās jāatjauno atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 “Zemes kadastrālās 
uzmērīšanas noteikumi” prasībām. 

Process ietver arī kupicu un robežzīmju atjaunošanas darbus (ja tas nepieciešams). 

b) Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta 
sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

c) Atbalsta sistēma jāizveido no piketu punktiem un citiem atbilstoša veida un izkārtojuma ģeodēziskiem 
punktiem, ievērojot darbu raksturu un vietējos reljefa un citus apstākļus. Ģeodēziskie punkti jāizveido 
tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam 
būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un 
aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas protokoli. Ja nav prasīta cita, tad būvniecības 
nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei jāatbilst 4. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-
15 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″. Klasi var sasniegt ar parastajiem mērīšanas paņēmieniem atbilstoši 
norādēm zemāk dotajā tabulā. 

Mērījumu precizitātes raksturojums 

Nosaukums Standartnovirze σ Precizitātes raksturojums 

Plāna stāvokļa precizitātes klase P4 0.5 mm < σL ≤ 5 mm Augsta 

Augstuma precizitātes klase H4 0.5 mm < σH ≤ 2 mm Augsta 

Jebkurus nospraušanas darbus var veikt tikai no ierīkota un izlīdzināta atbalsta tīkla. Būvdarbu veicējs 
ir atbildīgs par rezultātiem, kas būs radušies neievērojot augstāk minētās prasības un turpinot 
būvdarbus. 

d) Izpildītie nospraušanas darbi kontrolējami visā apgabalā. Ja konstatētas atkāpes virs pieļaujamām, tad 
jāuzmēra un jānosprauž atkārtoti. 

Pēc Būvuzraudzības pieprasījuma būvdarbu veicējam jāiesniedz pārbaudei nepieciešamie mērniecības 
materiāli un jāsniedz vajadzīgie paskaidrojumi. 

Būvdarbu veicējam jāveic nepieciešamie kontroluzmērījumi pēc Būvuzraudzības ieskatiem. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāizgatavo objekta izpilduzmērījums. 

f) Mērniecības darbu apjomos jāietver tilta konstrukciju asu un pašu konstrukciju nospraušana, kā arī 
tilta pieeju nospraušana un kupicu, robežzīmju atjaunošana. Visu pārējo mērniecības darbu izmaksas 
jāietver attiecīgo būvniecības darbu izmaksās. 

Mērvienība: mērniecības darbiem – kompl.. 

S1.6 Konstrukciju nojaukšana 

S1.61 Esošo konstrukciju demontāža 

a) Konstrukciju demontāžas darbu apjomus nosaka rasējumi un darba daudzumu saraksts. Demontāžas 
darbi ietver: 

− Esošā gājēju tilta demontāžu; 
− Gājēja tilta balstu demontāža (tai skaitā troses enkurojuma); 
− Kāpņu demontāža (ieskaitot margas un ratiņu nobrauktuvi); 
− Asfaltbetona seguma demontāža tilta pieejās;  
− Esošo apmales akmeņu demontāža; 
− Esošo bruģa seguma demontāža tilta pieejās (uzglabājs būvdarbu laikā); 
− Citu konstrukciju, kuras ir norādītas rasējumos vai uzrādītas darbu daudzumu sarakstos, 
demontāžu. 
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c) Visas norādītās konstrukcijas jānojauc un būvgruži jānovāc, jāaizved uz Būvdarbu veicēja izgāztuvi, 
vai citu sertificētu būvgružu pārstrādes uzņēmumu. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina darbu veikšanu tādā veidā, kas nerada briesmas darba veicējam un 
trešajai pusei. Darbus jāvada Būvdarbu veicēja darbu vadītājam, kam ir pieredze šādu darbu veikšanā 
un ko ir apstiprinājusi Būvuzraudzība. 

Visas nojauktās konstrukcijas, kuras nav paredzēts atkārtoti izmantot, ir Būvdarbu veicēja īpašums, ja 
vien tas nav atrunāts līgumā ar Būvdarbu veicēju citādāk. 

f) Apjomu mēra kā pēc demontāžas uzmērītā demontētā materiāla apjomu komplekts, metrs, 
kvadrātmetrs, kubikmetrs. 

Mērvienība: esošā gājēju tilta demontāža – komplekts; gājēja tilta balsta demontāža – m3, kāpņu 
demontāža – komplekts, asfalta seguma demontāža– m2, esošo apmales akmeņu demontāža, bruģa 
seguma demontāža - m2. 
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 S2  Zemes darbi 

S2.1 Sausa būvbedre konusa atbalsta izbūvei. Būvbedres rakšana. 
Projektā paredzēts veikt grunts rakšanas darbus tilta pieeju, tilta krasta balstu, krasta nostiprinājumu 

un kāpņu izbūvei sausā būvbedrē atbilstoši rasējumiem. 

Šie darbi sevī ietver liekās grunts norakšanu līdz atzīmēm, kas nodrošinātu ūdens atvadi no apkārtējās 
teritorijas un zemes klātnes nolīdzināšanu līdz projektā paredzētajiem līmeņiem. Liekā grunts jāaizved uz 
būvdarbu veicēja atbērtni. 

Ja būvdarbu veicējs paredz liekās grunts izlīdzināšanu uz vietas, tā jāveic nesabojājot, nodrošinot vai 
atjaunojot ceļa konstruktīvo elementu funkcionēšanu tam paredzētajiem mērķiem atbilstošā kvalitātē. 

Būvbedres nostiprinājuma konstrukciju (rievpāļu tipu, iebūves dziļumu, u.c.) precizē izejot no: 
o ģeoloģiskā griezuma gruntīm, 
o gruntsūdens līmeņa, 
o lietderīgās slodzes no transporta kustības, celtniecības iekārtu un mašīnu darba slodzēm, 

drošības koeficentu pieņemot 1.5, 
o grunts un būvkonstrukciju pašsvara, drošības koeficentu pieņemot no 1.05-1.15. 

Ja būvbedres norobežošanai tiek lietotas rievsienas, tad iedziļinot rievsienas (arī tās demontējot) 
jāizvēlas atbilstoša tehnoloģija, lai nekādā veidā netiktu bojāts vai apdraudēts apkārtējo ēku, būvju 
un inženierkomunikāciju stāvoklis. 

Būvdarbu veicējam jānodrošina, ka pamatnes gruntis netiek atmiekšķētas vai sasaldētas. 

Būvprojektā paredzēta arī zemes klātnes sagatavošana zem segas konstrukcijas. Klātnes nestspējai zem 
ietves segas konstrukcijas jābūt lielākai par 45MPa. Pēc liekās grunts norakšanas jāveic zemes klātnes grunts 
sagatavošana – profilēšana, planēšana un blīvēšana, nodrošinot būvprojektā norādītos ģeometriskos 
parametrus. Pēc zemes klātnes sagatavošanas jānodrošina tās kopšana līdz nosedzošās kārtas būvniecības 
uzsākšanai. Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic ģeodēziskie mērījumi, projektēšana un darba 
daudzuma aprēķini. 

Zemes klātnes sagatavošanu var veikt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. 

Tālākās kārtas drīkst būvēt tikai pēc tam, kad ir pārbaudīta un ir atbilstoša uzbūvētās zemes klātnes 
kvalitāte. 

Zemes klātnes ierakuma izstrādei (liekās grunts norakšanai līdz projektā paredzētajām atzīmēm) 
temperatūras vai citu klimata ierobežojumu nav, bet, ja ierakums izstrādāts sasalušās gruntīs vai ziemas 
periodā, tad segu drīkst būvēt tikai pēc tam, kad pamatne pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša 
tās kvalitāte. 

Sagatavotajai zemes klātnes virsmai jābūt līdzenai, jābūt nodrošinātai pilnīgai ūdens notecei. Izpildīto 
darbu kvalitātei jāatbilst 2.1-1. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes un testēšana jāveic pirms 
nosedzošās kārtas būvniecības. 

2.1-1.tabula. Zemes klātnes kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes 

≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Vismaz trīs vietās 
šķērsprofilā (piem., uz ceļa 
ass un malās) ik pēc 10 m 

Nogāžu slīpums Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem 
Testējot aizdomu 

gadījumos par neatbilstību 

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 

līmeņrādi 
Visā būvobjektā 

nosedzošās kārtas 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Platums 
≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

būvniecības 

Novietojums plānā ≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā 
raksturīgos punktos 

Grunts sablīvējums katrai 
kārtai vai pamatnei(1) (2) 

≥ 98 % no Proktora blīvuma 
vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1 ≤ 3,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Katrā tilta pusē pa vienam 
mērījumam 

Deformācijas modulis, ar 
saistvielām nesaistītām 

kārtām 

Kopējais deformācijas 
modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par 45 MPa  

 

DIN 18134(3) 

LVS EN 1097-5 

LVS EN 13286-2 

Katrā tilta pusē pa vienam 
mērījumam 

PIEZĪME(1) Jānosaka no grunts uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kas jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora blīvumu. 

Neatbilstību gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

Būvdarbu veicējam darbs jāplāno un jāveic jebkurā darbu stadijā tā, lai tiktu novērsta virszemes vai 
jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētajā formā un dziļumā izraktai būvbedrei kubikmetros, tai skaitā 
zemes klātnes sagatavošanu un projektā paredzēto sausu būvbedru izbūves apjomu mēra kā būvbedres 
rakšanu/uzturēšanu gabalos. 

Mērvienība: m3, gab. 

S2.6 Irdenas grunts izlīdzināšana uz virsmām virs ūdens līmeņa 

S2.621 Drenējošā smilts slāņa izbūve. Salizturīgās kārtas izbūve. 

a) Process ietver drenējošā smilts slāņa (salizturīgās kārtas) izbūvi, kur tas nepieciešams projekta 
realizēšanai. 

Salizturīgo kārtu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver pamatnes sagatavošanu 
(profilēšana, planēšana), nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi. Ja 
nepieciešams, tad jāveic arī ģeodēziskie mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Smiltij, kas tiks izmantota aizbēršanai, jābūt tīrai, bez organiskiem piejaukumiem, ar labām 
drenējošām īpašībām (filtrācijas koeficients ne mazāks par 1.5 m/diennaktī), un tādām fizikālām 
īpašībām, kas ļauj noblīvēt vismaz līdz 98% no maksimālā blīvuma sausā stāvoklī, kas iegūts saskaņā 
ar ASTM pārbaudes metodi D698 (“Standarta Proktors”), smiltī atrodošos atsevišķu akmeņu diametrs 
nedrīkst pārsniegt 2/3 no izbūvējamā slāņa biezuma. 

Lietojami materiālu maisījumi, kuri atbilst 2.6-1.tabulā izvirzītajām vispārējām prasībām un 2.6-2. 
tabulā izvirzītajām prasībām granulometriskajam sastāvam. 
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2.6-1.tabula. Vispārējās prasības materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto nestspēju ≥ 90 MPa  

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS 

EN 13242 
Kategorija Prasība 

Minerālmateriāla (jaukta) 
procentuālais daudzums, kas iziet 
caur 0,063 mm sietu, svara %(1) 

LVS EN 933-1 4.4. p-ts f5 ≤ 5 

PIEZĪME(1) Līdz 10% no veiktajiem testiem pieļaujams daļiņu saturs <0,063 mm ≤ 7 masas %. 

2.6-2.tabula. Prasības granulometriskajam sastāvam materiāliem salizturīgajam slānim ar paredzēto 
nestspēju ≥ 90 Mpa. Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GV 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz LVS EN 

13285 
Kategorija Prasība 

Virsizmērs masas % 

- daļiņu daudzums < 2D mm 

- daļiņu daudzums < D mm 

LVS EN 933-1 4.3.3 OC80 

 

100 

80 – 99 

 

Sieta izmērs 
(mm) 

Maisījuma apzīmējums 

0/8 0/11 0/16 0/22 0/32 0/45 0/56 0/63 

Cauri izsijātā materiāla daudzums (svara %) 

125        100 

90 - - - - - - 100 - 

63 - - - - - 100 - 80-99 

56 - - - - 100 - 80-99 - 

45 - - - 100 - 80-99 - - 

31,5 - - 100 - 80-99 - 47-87 47-87 

22,4 - 100 - 80-99 - 47-87 - - 

16 100 - 80-99 - 47-87 - - - 

11,2 - 80-99 - 47-87 - - - - 

8 80-99 - 47-87 - - - - - 

5,6 - 47-87 - - - - - - 

4 47-87 - - - - - 15-75 15-75 

2 - - - - 15-75 15-75 - - 

1 15-75 15-75 15-75 15-75 - - - - 

Sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla mitrumu un pieļaujamās novirzes, 
nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

c) Būvbedres jāaizber pa kārtām (15-20cm), sablīvēšana veicama, ievērojot optimālu minerālmateriāla 
mitrumu un pieļaujamās novirzes, nepieciešamības gadījumā laistot vai žāvējot. 

Veltņi. Grunts vibroveltņi (ceļa izbūvei) ar gludiem valčiem, pneimoveltņi. Veltņu tipu, statisko 
lineāro slodzi, vibrācijas frekvenci un centrifugālo trieciena spēku izvēlas atkarībā no sablīvējamā 
materiāla kārtas biezuma.  

Laistāmās mašīnas. Laistāmajām mašīnām jāspēj operatīvi un efektīvi izliet nepieciešamā apjomā 
ūdeni, neaizkavējot sablīvēšanu. 
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Salizturīgo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt 
arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz sasalušas pamatnes, bet šādā gadījumā drīkst 
izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai vienu slāni, nosedzošās kārtas vai slāņus 
būvējot, kad uzbūvētais slānis un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī pārbaudīta un ir atbilstoša tās 
kvalitāte. 

Pirms darba izpildes jānosaka izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un ūdens satura attiecību 
izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens satura pieļaujamās 
novirzes no optimālā. 

Pirms darba izpildes jātestē 2.6-1.tabulā un 2.6-2. tabulā norādītās vai citas paredzētās materiāla 
īpašības. Paraugi jāņem pirms materiāla iestrādes. Paraugu testēšanas biežums norādīts 2.6-3. tabulā. 

2.6-3.tabula. Testēšanas biežums 

Materiāla vai produkta nosaukums Standarts 

Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski 
saistītajiem maisījumiem 

LVS EN 13242+A1 

Nesaistītie maisījumi LVS EN 13285 

Minerālmateriāli bituminētiem maisījumiem un virsmas 
apstrādei 

LVS EN 13043 

Bituminētie maisījumi un materiāli LVS EN 13108-21 

 

d) Skartajām teritorijām pēc liekās grunts novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. 

Uzbūvētai salizturīgajai kārtai jābūt viendabīgai un līdzenai, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas 
virsmas. Uzbūvētās kārtas kvalitātei jāatbilst 2.6-4. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes 
un testēšana jāveic pirms nākamās konstruktīvās kārtas būvniecības. 

Tabula Nr. 2.6-4. Prasības salizturīgās kārtas kvalitātei un testēšanas nosacījumi 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes ≤ ± 5 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 
vietās  

Šķērsprofils ≤ ± 1,5 % no paredzētā Ar 3 m mērlatu un līmeņrādi 

Visā būvobjektā ik pēc 20 m 
Platums ≤ ± 10 cm no paredzētā uz 

katru pusi no ceļa ass 
Ar mērlenti 

Novietojums plānā 

≤ ± 10 cm no paredzētā 

LBN 305–15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 
punktos 

Kārtas biezums 

≤ ± 5 cm no paredzētā 

Šurfējot (atrokot) un uzmērot 
ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 1,0 
m no salizturīgā slāņa malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 
vietās  
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Sablīvējums (1) 

 

≥ 100 % no Proktora blīvuma 
vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,5 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā katrā tilta 
pusē vismaz viens mērījums 

Deformācijas modulis 

Kopējais deformācijas 
modulis EV2 nedrīkst būt 

zemāks par: 

- 45 MPa 

DIN 18134 
Visā būvobjektā katrā tilta 

pusē 

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, attiecinot to pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu blīvi iestrādātu apjomu kubikmetros. 

Mērvienība: m3 

S2.622 Šķembu (0/45) pamats. Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā virskārta. 
Šķembu izsijas. 

a) Process ietver šķembu ieklāšanas darbus, kur tas norādīts projektā. 

Šķembu pamata nesošo kārtu vai segumu var būvēt vienā vai vairākos slāņos. Būvniecība ietver 
nepieciešamo materiālu sagatavošanu un ražošanu, piegādi un iestrādi, kā arī pamatnes sagatavošanu 
(profilēšana, planēšana). Ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie 
mērījumi un darba daudzuma aprēķini. 

b) Konstrukciju pamatiem lietot šķembu maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45. 

Nestspējai virs šķembu pamata slāņa jābūt lielākai par 80MPa uz brauktuves. 

Segumam brauktuvei pieejās pamatu nesošajai virskārtai izmantot nesaistītu šķembu 
(minerālmateriālu) maisījumu ar frakcijas izmēriem 0/45 (N - IV klase). 

Zem bruģakmens, kā izlīdzinošo slāni lietot šķembu izsijas (mazgātas sīkšķembas) ar frakciju 2/8 mm. 

Tabula Nr. 2.6-5. Prasības rupjajām šķembām (minerālmateriāliem) 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 
13242+A1 

Rupjo šķembu (minerālmateriālu) stiprības 
klase 

N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

Plākšņainības indekss LVS EN 
933-3 

4.4.p-ts FI50 / ≤ 50 FI35 / ≤ 35 

Formas indekss LVS EN 
933-4 

4.4.p-ts SI55 / ≤ 55 SI40 / ≤ 40 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 
procentuālais daudzums 
pēc masas, % 

LVS EN 
933-5 

4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

CNR/50 

 

N 

C50/30 

 

50-100 
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Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 

Atsauce uz 

LVS EN 
13242+A1 

Rupjo šķembu (minerālmateriālu) stiprības 
klase 

N-IV N-III N-II N-I 

Kategorija / prasība 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 
procentuālais daudzums 
pēc masas, % 

 

N 

 

0-50 

 

0-30 

Drupinātu vai lauztu daļiņu 
procentuālais daudzums 
pēc masas, % 

Pilnīgi noapaļotu daļiņu 
procentuālais daudzums 
pēc masas, % 

LVS EN 
933-5 

4.5. p-ts 

CNR 

 

N 

 

N 

Losandželosas koeficients 
LVS EN 
1097-2(6) 

5.2. p-ts LA45 / ≤ 45 LA40 / ≤ 40 LA35 / ≤ 35 LA30 / ≤ 30 

Triecienizturība, % 
LVS EN 
1097-2, 6.p. 

5.2. p-ts SZNR / nav prasību 

Mikro Devala koeficients LVS EN 
1097-1 

5.3. p-ts MDENR / nav prasību 

″Sonnenbrand″ bazaltam: 

kategorija 

- masas zudums pēc vārīšanas, 
masas % 

- Losandželosas koeficienta 
palielināšanās pēc vārīšanas 

 

LVS EN 
1367-3 

LVS EN 
1097-2 

7.2. p-ts 

SBLA 

 

≤ 1 

 

≤ 8 

Ūdens uzsūcamība, 
procentuālais daudzums 
pēc masas, kā pārbaudes 
tests salumkusumizturībai 

LVS EN 
1097-6 7.p. 
vai B piel. 

7.3.2. p-ts 
WA241 / ≤ 1 (LVS EN 1097-6 7.p-ts) 

WA240,5 / ≤ 0,5 (LVS EN 1097-6 B pielikums) 

Salumkusumizturība(4), 
procentuālais masas 
zudums: 

Sasaldēšana un atkausēšana 

 

Magnija sulfāta vērtība 

 

LVS EN 
1367-1 

LVS EN 
1367-2 

7.3.3. p-ts 

 

 

FDeklarēts / > 4 

 

MSDeklarēts / 

> 35 

 

 

F4 / ≤ 4 

 

MS35 / ≤ 35 

 

 

F2 / ≤ 2 

 

MS25 / ≤ 25 

Tabula Nr. 2.6-6 Prasības 0/45 maisījuma īpašībām 

Īpašība, mērvienība 
Testēšanas 

metode 
Atsauce uz 

LVS EN 13285 
Kategorija Prasība 

Smalkās frakcijas maksimālais saturs, 
masas % 

LVS EN 933-1 

4.3.2 UF7 ≤ 7 

Smalkās frakcijas minimālais saturs, 
masas % 

4.3.2 LFN Nav prasību 

Virsizmērs masas % 
- daļiņu daudzums < 45 mm 
- daļiņu daudzums < 63 mm 

4.3.3 OC85 

 
85 – 99 

100 
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Tabula Nr. 2.6-7 Prasības 0/45 maisījuma granulometriskajam sastāvam 

Kopīgā granulometriskā sastāva diapazona kategorija – GC 

 

 

Sieti, mm 0,063 0,5 1 2 5,6 11,2 22,4 45 63 

Augstākais maks. % 7 25 35 45 60 75 90 99 100 

Normāls maks. % 5 20 30 36 49 64 79 - - 

Normāls min. % 2 10 13 22 31 41 61 - - 

Zemākais min. % - 5 8 13 20 30 50 85 100 

c) Zem šķembām jānoņem izjauktais dabīgās grunts slānis un šķembas jānoblīvē. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamatu nesošo kārtu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C 
un pamatne nav sasalusi. Darbu var veikt arī tad, ja gaisa temperatūra ir zemāka par 0 ˚C, kā arī uz 
sasalušas pamatnes, bet šajā gadījumā drīkst izmantot tikai nesasalušu materiālu, kā arī būvēt tikai 
vienu kārtu, nosedzošās kārtas būvējot, kad uzbūvētā kārta un pamatne ir pilnībā atkususi, kā arī 
pārbaudīta tās kvalitāte. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) segumu var būvēt, ja gaisa temperatūra ir virs 0 ˚C un pamatne 
nav sasalusi. 

Izmantojamais maisījums jāsagatavo pirms iestrādes būvobjektā. Iebūvējamajam maisījumam jāatbilst 
attiecīgā maisījuma tipa lapās noteiktajam. Visam sagatavotajam materiālam jābūt viendabīgam, ar 
prasībām atbilstošu struktūru – granulometrisko sastāvu. Pirms materiāla iestrādes jātestē tā 
granulometriskais sastāvs. 

Testējamie paraugi jānoņem pirms materiāla iestrādes. Strīdus gadījumā drīkst ņemt testējamo paraugu 
no iebūvēta maisījuma. 

Maisījumu deklarētajam granulometriskajam sastāvam ir jābūt normālajā zonā starp norādīto 
granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. Atsevišķām piegādes partijām 
granulometriskais sastāvs var būt ārpus normālās zonas, bet iekļaujoties norādītajā zonā starp 
granulometriskā sastāva maksimāli augstāko un minimāli zemāko vērtību. Vidējai vērtībai, kas 
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izrēķināta no visiem vienas izcelsmes materiāla granulometriskā sastāva testu rezultātiem būvobjektā, 
jābūt normālajā zonā starp norādīto granulometriskā sastāva minimālo un maksimālo vērtību. 

Pirms darba izpildes jānosaka no katras izcelsmes vietas izmantojamā materiāla Proktora blīvuma un 
ūdens satura attiecību izmaiņu grafiks, norādot tilpuma blīvumu ar optimālu ūdens saturu, kā arī ūdens 
satura pieļaujamās novirzes no optimālā. 

Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma būvniecība (iestrāde, 
sablīvēšana) jāizpilda saskaņā ar būvdarbu veicēja izstrādāto tehnoloģisko shēmu, ņemot vērā 
lietojamo iekārtu tehniskās iespējas. Labākai sablīvēšanai iebūvējamais materiāls vajadzības gadījumā 
jālaista ar ūdeni. Ja nepieciešams, jānosaka šķembu (minerālmateriālu) ūdens saturs pēc LVS EN 
1097-5. 

Ja virs uzbūvētās nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas paredzēta vēl kāda ar 
saistvielām nesaistīta kārta, tad iepriekšējās kārtas virsma pirms nākamās kārtas būvniecības nedrīkst 
būt tik blīva, ka starp kārtām nebūs iespējama pietiekama sasaiste. Ja nesaistītu šķembu 
(minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai lietotas frakcionētas šķembas, tad sasaiste ar nākamo kārtu 
būs nodrošināta, neveicot atsevišķu noķīlēšanu vai noķīlējot ierobežotā apjomā. Ja nesaistītu āķembu 
(minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai lietots maisījums, tad sasaiste ar nākamo kārtu būs 
nodrošināta, uzirdinot iepriekšējās kārtas virsmu 3 – 5 cm biezumā pirms nākamās kārtas būvniecības. 

d) Uzbūvētajai nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošajai kārtai vai segumam jābūt 
viendabīgam un līdzenam, nodrošinot pilnīgu ūdens noteci no kārtas virsmas. Uzbūvētā pamata 
nesošās kārtas vai seguma kvalitātei jāatbilst 2.6-8. tabulā izvirzītajām prasībām. Mērījumi, pārbaudes 
un testēšana jāveic pirms nosedzošās kārtas būvniecības. Ja šķembu pamata nesošo kārtu būvē 
vairākos slāņos, tad pārbaudes, izņemot sablīvējumu, jāveic pēc pēdējā slāņa izbūves. 

Tabula Nr. 2.6-8. Nesaistītu šķembu (minerālmateriālu) pamata nesošās kārtas un seguma kvalitātes 
prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Virsmas augstuma 
atzīmes, ja paredzēts 
uzmērīt 

≤ ± 3 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā vismaz trīs 
vietās  

Šķērsprofils ≤ ± 1,0 % no paredzētā 
Ar 3 m mērlatu un 
līmeņrādi 

Visā būvobjektā ik pēc 20 m 

Platums 
≤ -5/+10 cm no paredzētā uz 
katru pusi no ceļa ass 

Ar mērlenti 

Novietojums plānā ≤ ± 7 cm no paredzētā 

LBN 305-15 

Veicot ģeodēziskos 
uzmērījumus 

Visā būvobjektā raksturīgos 
punktos 

Kārtas biezums 

Pamatu nesošajām kārtām: 

≤ -2/+5 cm no paredzētā. 

Segumu kārtām: 

≤ -1/+2 cm no paredzētā. 

Šurfējot (atrokot) un 
uzmērot ar lineālu. 

Šurfēt nedrīkst tuvāk par 
1,0 m no kārtas malas 

Visā būvobjektā vismaz trīs 
vietās . 
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Parametrs Prasība Metode Izpildes laiks vai apjoms 

Sablīvējums katram 
slānim, ja lietoti 
maisījumi 

(nenosaka segumam) 

≥ 102 % no Proktora 
blīvuma(1) vai 

veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9 

DIN 18134 

Visā būvobjektā viens 
mērījums katrā tilta pusē  

Sablīvējums katrai kārtai, 
ja lietotas frakcionētas 
šķembas 

Veicot dubulto slogošanu ar 
statisko plātni Eυ2/Eυ1≤2,3 

DIN 18134 Visā būvobjektā viens 
mērījums katrā tilta pusē  

Sablīvējums segumam Kārta nedrīkst būt irdena, 
kārtas virsmai jābūt 
viendabīgai, blīvai, bez 
pārmērīga nepiesaistīta 
materiāla daudzuma uz tās 
(≥ 100 % no Proktora 
blīvuma) 

Vizuāli vai 

ar operatīvām 
(ātrdarbīgām) iekārtām 
(LVS EN 13286-1 

LVS EN 13286-2 

AASHTO T205 

ASTM D2167-08 

ASTM D1556-07 

BS 1377-9) 

Visā būvobjektā 

Deformācijas modulis Kopējais deformācijas 
modulis EV2 nedrīkst būt 
zemāks par: 

- 150 MPa – V, VI slodzes 
klasei(2), ja nav paredzēts 
citādi 

DIN 18134 Visā būvobjektā  

PIEZĪME(1) Jānosaka uzbūvētās kārtas tilpuma blīvums, kurš jāattiecina pret no kārtas noņemta parauga Proktora tilpuma blīvumu. 

PIEZĪME(2) Slodzes klase atbilstoši „Ceļa segas tipveida konstrukciju katalogs”. 

f) Apjomu konstrukciju pamatiem mēra kā iestrādātu šķembu maisījumu. 

 Apjomu nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas apjomu mēra kā laukumu 
kvadrātmetros. 

Mērvienība: m3, m2. 

S2.8 Ģeosintētiskie materiāli. 

S2.82 Ģeotekstils 

a) Hidrotehnisko ģeotekstilu paredzēts ieklāt zem konstrukcijām, kur tas ir norādīts rasējumos, lai 
nodalītu bērumu no esošās grunts. 

b) Prasības pielietojamam materiālam: 

Hidrotehniskais ģeotekstils izgatavots no divām kārtām. Pirmā kārta veidota no polipropilēna 
šķiedras, bet otrā kārta no poliestera/polipropilēna šķiedrām, šķiedru saistīšanas veids – mehāniski 
velts (bez termiskas sastiprināšanas). Ģeotekstilam jābūt marķētam ar CE zīmi, un tam jābūt ar 
rūpnīcas ražošanas kontroles (CPR) sertifikātu. 

Materiālam jāatbilst tehniskajiem rādītājiem: 
− Stiepes stiprība garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 40/60 kN/m 
− Pagarinājums garenvirzienā/šķērsvirzienā (LVS EN ISO 10319) – ≥ 60/40 % 
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− Poras izmērs (LVS EN ISO 12956) – 70µm (± 21%) 
− Svars (LVS EN ISO 9864) - ≥ 760g/m² 
− Izturība pret statisko pārduršanas slodzi 3. tipa augsnēs (gruntīs) - 1800Nm. 

Iestrādājamais materiāls nedrīkst būt ar caurumiem, ieplēsts vai ar citiem bojājumiem. Materiālam 
jābūt izturīgam 100 gadus. 

c) Materiāls ieklājams uz labi noblīvētas pamatnes. Ieklāšanas metodei ir jānodrošina ģeotekstila 
materiāla atrašanās nepārtrauktā kontaktā ar virsmu, uz kuras tas ir uzklāts un materiāls nedrīkst būt 
izstiepts vai pārvilkts pāri dobumiem vai pacēlumiem. Ģeotekstila ieklāšana jāveic saskaņā ar 
materiāla piegādātāja prasībām. Materiālu jāieklāj tādā platumā, kā norādīts rasējumos. Ģeotekstilam 
savienojumu vietās jāpārklājas ne mazāk kā par 1m. Būvdarbu veicējam pārlaidumi papildus jāiekļauj 
paredzētajā ģeotekstila izbūves apjomā. Nav pieļaujama transporta līdzekļu pārvietošanās pa 
nenosegtu ģeotekstilu. Materiāls iestrādājams un noenkurojams atbilstoši izgatavotāja norādījumiem. 

f) Apjomu mēra kā projektā paredzētu platību, pārklātu ar hidrotehnisko ģeotekstilu. 

Mērvienība: m2. 

S2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi. Augu zemes noņemšana. 
a) Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, kā darba veids, ietver sevī virsmas sagatavošanu pirms augu 

zemes uzklāšanas uz nogāzēm un rekultivējamām platībām pēc būvdarbu veikšanas, zemes 
atjaunošanu sagatavotos laukumos saskaņā ar šīm specifikācijām. Apsēšanas darbi ietver augsnes 
sagatavošanu, mēslošanu un platību apsēšanu pietiekamā blīvumā ar zālāju sēklām, vietās, kas 
parādītas rasējumos vai ko norādījusi Būvuzraudzība. Vietās kur nepieciešama augu zemes noņemšana 
tā jānoņem pilnā biezumā zem visām teritorijām, kas nepieciešamas uzbēruma un nostiprinājumu 
būvei, kā arī citām būvēm. Tā novietojama valnī gar ceļa joslas būves robežu vai kaudzēs speciāli 
paredzētās vietās. 

b) Augu zeme 

Augu zemei jābūt tīrai no lieliem akmeņiem, saknēm, celmiem vai citiem materiāliem, kas var traucēt 
zāļu sēklu izsēšanu un velēnojuma atjaunošanu. Vienkāršas velēnas un zāles saaugumi jāsasmalcina 
un jāiejauc augu zemē tās ieklāšanas operācijas laikā. Augu zemei vai grunts maisījumam, ja nav 
savādāk norādīts vai apstiprināts, jābūt ar pH līmeni robežās no 5,5 pH līdz 7,6 pH. Organisko vielu 
saturam jābūt ne mazāk kā 3 % vai vairāk kā 20 %.  

Augsnes kārta jāpārbauda, lai noteiktu, vai izvēlētā grunts atbilst prasībām un lai noteiktu precīzu 
augsnes kārtas noņemšanas biezumu. 

Sēklas 

Sēklas jāpiegādā atsevišķi vai maisījumos, standarta iesaiņojumos ar norādītu sēklu nosaukumu, 
grupas numuru, neto svaru, tīrības un dīgstības procentu. Būvdarbu veicējam jāpiestāda 
būvuzraudzībai pārdevēja parakstīta atskaites kopija, kas apliecina, ka katra sēklu grupa atzītā 
laboratorijā pārbaudīta, ne agrāk kā 6 mēnešus pirms pārdošanas dienas. 

Jālieto šādas sēklas: 

Sēklas, kas ir izturīgas pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, paredzot noteiktai vietai piemērotu 
dīgtspējīgu sēklu, t.i., ēnainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam ēnainās vietās, bet 
saulainai vietai – sēklu maisījumu, kas paredzēts zālājam saulainās vietās, u.tml, 

Sēklu tīrības procents > 95 %, 

Minimālais dīgstības procents > 80 %, 

Minimālais sēklu patēriņš 40 g/m2. 

Mēslojums 

Lietojams zālājam piemērots mēslojums ar barības vielām, kurām piemīt galvenokārt lēna iedarbība, 
lai tās neaizskalo ūdens, un kas nodrošina labu zālāja iesakņošanaos un augšanu. Būvdarbu veicējam 
jādeklarē mēslojuma veids un barības elementu sastāvs. 
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Mēslojuma patēriņš 25-30 g/m2. 

c) Teritorijas, nogāzes un virsmas jāapzaļumo un jānostiprina piemērotos meteoroloģiskajos apstākļos. 

Augu zeme 

Pirms augu zemes izkliedēšanas paredzētajā laukumā, grunts virsma jāuzirdina ar frēzi vai ecēšām 
vismaz 50 mm dziļumā, lai veicinātu augu zemes saisti ar pārklājamo virsmu. Grunts virsma, kura 
paredzēta pārklāšanai ar augsnes kārtu, jābūt attīrītai no visiem akmeņiem, kas lielāki par 50 mm un 
visiem atkritumiem un citiem nepiemērotiem materiāliem. Kritumi ar augsnes kārtu pārklātajos 
laukumos jāsaglabā un tiem jāatbilst projektam. Bieza velēna, ko nevar iestrādāt augsnes kārtā to 
šķīvojot vai tamlīdzīgi, ir jāaizvāc. Augsnes kārta sagatavotajās platībās vienmērīgi jāizlīdzina un 
jānoblīvē. Šo darbu nevar veikt laikā, kad zeme ir sasalusi, ļoti mitra vai citos nepiemērotos apstākļos. 
Augsnes kārta jāizlīdzina tā, lai nebūtu nepieciešama tās papildus sagatavošana pirms apsēšanas ar 
zāli. Pēc augu zemes izlīdzināšanas jāsasmalcina cietas zemes pikas un gabali. Visi akmeņi, lielāki par 
50 mm diametrā, saknes, nepiemērotu materiālu piejaukumi būvdarbu veicējam jāsavāc un jāaizvāc. 
Kad augu zeme izlīdzināta, tā jānoblīvē ar speciālu veltni, vai citādi. Augu zeme vai citi netīrumi, kas 
izbirst uz segumiem transportēšanas rezultātā, nekavējoties jānovāc. 

Apsēšana 

Ja ieklātā augu zemes virsma pirms mēslojuma iestrādāšanas un apsēšanas ir bojāta grunts erozijas vai 
kā cita rezultātā, būvdarbu veicējam jānovērš visi šādi bojājumi, tai skaitā - jāizpilda ieplakas, 
jālikvidē nelīdzenums un jāizlabo citi nejauši bojājumi. 

Laukumu, kurš paredzēts apsēšanai, var uzskatīt par sagatavotu sējai bez papildu apstrādes, ja tas 
nesen ticis uzirdināts ne mazāk kā 75 mm dziļumā, atjaunojot augu zemes slāni un, ja tieši pirms sējas 
augsnes virsējā 50 mm kārta ir irdena, drupana, brīva no lieliem kukuržņiem, akmeņiem, lielām 
saknēm vai citām nevajadzīgām lietām un ja virsma noplanēta vajadzīgajā kritumā. 

Ja apsējamais laukums ir velēnaina vai nezāļaina vieta, visas nezāles un apaugums jānovāc vispirms 
un grunts jāuzirdina vismaz 75 mm dziļumā. Kukuržņi jāsadrupina un augsnes virskārta 50 mm 
dziļumā jāsagatavo ar kultivatoru vai citu piemērotu lauksaimniecības tehniku. 

Būvdarbu veicējam ar brīdinājuma zīmēm vai barjerām jāaizsargā apsētās platības no transporta 
kustības pa to. Izskalotas un savādāk bojātas vietas jāatjauno un no jauna jāapsēj. Būvdarbu veicējam 
jāpļauj, jālaista, un citādi jāuztur apsētās platības līdz darbu nodošanai un galīgai paveikto darbu 
pieņemšanai. 

d) Apzaļumotajām un nostiprinātajām teritorijām, nogāzēm (virsmām) jābūt līdzenām, ar nodrošinātu 
ūdens noteci. Izpildīto darbu kvalitātei jāatbilst zemāk dotajā tabulā izvirzītajām prasībām. 

Nostiprināto nogāžu (virsmu) kvalitātes prasības un nosacījumi testēšanai un mērījumiem 

Parametrs Prasība Metode 
Izpildes laiks vai 

apjoms 
Nostiprinājuma veids Jāatbilst paredzētajam Vizuāli Pastāvīgi 

Ūdens atvade Jābūt nodrošinātai Vizuāli Pastāvīgi 

Līdzenums Virsmām jābūt 
noplanētām 

Vizuāli Pastāvīgi 

Slīpums, ja paredzēts Ne stāvākas par paredzēto Ar šabloniem Jebkurā vietā šaubu 
gadījumā par atbilstību 

Biezums vai izlietojuma 
daudzums 

Ne mazāks par paredzēto Ar piemērotiem 
mērinstrumentiem 

Vismaz trīs vietās 
būvobjektā 

Zālāja kvalitāte Zālājs uzdīdzis un 
iesakņojies visā platībā  

Vizuāli Visā būvobjektā 

f) Nogāžu nostiprināšanas apjomu mēra kā nostiprinātā laukuma platību (10 cm biezumā). Augu zemes 
noņemšanas apjomu mēra kā noņemtās augu zemes tilpumu kubikmetros ( ~ 25 cm biezumā). 
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Mērvienība: m2, m3. 

 



146 
Būvprojekta izstrāde gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novad 
1.Sējums. Vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, inženierrisinājumu daļa, ekonomikas daļa, būvdarbu organizēšanas projekts 
 

PROJEKTS 3 

S4 Pāļu darbi 

S4.4 Mikropāļu izbūve. 
Jaunā tilta krasta balsti veidojami no mikropāļiem ar to diametru 300 mm. Pāļi aizpildāmi ar betonu un 

stiegrojumu atbilstoši rasējumiem. 

a) Process ietver visas piegādes, kā arī darbus, kas nepieciešami mikropāļu izgatavošanai, tādus kā: 
aprīkojuma uzstādīšana, urbju ievadīšanu, iedziļināšanu, stiegrojuma uzstādīšanu un betona (javas) 
ieliešanu urbumā. 

b-c) Pāļu darbi jāvada personai ar teorētiskām zināšanām un praktisku pieredzi šādā darbā. Izpildītājam 
pastāvīgi uz vietas jāseko līdzi darbiem un jāgādā, lai par katra pāļa iebūvi tiktu sastādīts protokols. 
Protokolam jāietver vismaz šāda informācija: 

− katra pāļa identifikācija ar datuma norādi; 

− mikropāļa diametrs; 

− pāļa precīzs stāvoklis; 

− nenormāli apstākļi pie izpildes; 

− citi pāli raksturojoši dati, kas nepieciešami pāļa nestspējas aprēķināšanai un izvērtēšanai; 

− stiegrojuma daudzums; 

− betonēšanas laiks, sākšana un beigšana; 

− betona kvalitāte (klase), recepte un palēninājuma laiks; 

− darba vadītāja un protokola rakstītāja uzvārds; 

Protokols jāpavairo pēc pieprasījuma. 

Pie mikropāļu izveides būvdarbu veicējama jārēķinās ar iespējamiem šķēršļiem urbšanas laikā 
(piemēram akmeņi), kuru iespējamību un attiecīgo urbšanas metožu izvēle vai koriģēšana/nomaiņa ir 
jāiekļauj mikropāļu izbūves cenā. 

Tāpat mikropāļu izbūves cenā jāievērtē mikropāļu izbūves sarežģītie apstākļi, ja būvdarbu veicējams 
izvēlas mikropāļus izbūvēt no augstāka līmeņa nekā paredzēts būvprojektā, tad papildus nepieciešamie 
materiāli un izbūves tehnoloģija jāiekļauj mikropāļu izbūves cenā. 

Pāļiem jāatbilst prasībām, kas dotas LVS EN 14199 „ Īpašu ģeotehnisko darbu izpilde. Mikropāļi”. 
Pāļu dimensijas un novietojums plānā norādīts rasējumos. Dimensijas un novietojumu plānā 
jāapstiprina Būvuzraudzībai. 

Gatava pāļa ģeometriskās pielaides ir dotas LVS EN 14199. 

f) Apjomu mēra kā izbūvētu mikropāļu garumu metros. Vienības izcenojumiem jāietver gan betons un 
stiegrojums, gan urbpāļu iedziļināšana. 

Mērvienība: m. 
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S5 Betons 
a) Process ietver visus materiālus un darbus, kas saistīti ar konstrukcijas daļu izgatavošanu no betona. 

b-d) Materiāliem, izpildei un kontrolei, kā arī personāla kompetencei kvalifikācijai jābūt atbilstošai 
attiecīgajiem standartiem betona darbiem, ja zemāk tekstā nav noteikts citādi, jāvadās pēc sekojošu 
normatīvu prasībām: 

• LVS EN 1992-1-1 “Betona konstrukciju projektēšana”; 

• LVS ENV 1992-2 "Betona konstrukciju projektēšana. Betona tilti"; 

• LVS EN 206 “Betons. Tehniskie noteikumi, darbu izpildījums, ražošana un atbilstība”; 

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 

• LVS 156-1 “Betons. Latvijas standarta nacionālais pielikums Eiropas standartam LVS EN 
206. 

• nav pieļaujams pielietot pašblīvējošo betonu bez Projekta autora akcepta. 

Cementam jāatbilst portlandcementa 1. Tipam (normāli cietējošs N tips) saskaņā ar LVS EN 197-
1:2012 1. tabulu vai jābūt tam līdzvērtīgam. 

Betona iestrādājamība jānosaka, veicot LVS EN 206 punktā 5.4.1 minētās pārbaudes. Pārbaužu 
rezultāti attiecīgi jādokumentē. 

Par pastāvīgu betona ražošanas kvalitātes kontroli ir atbildīgs tā ražotājs. Ražošanas kontrolei jāsatur 
visi tie pasākumi, kas minēti LVS EN 206 9. nodaļā. 

Betona iestrādāšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana” un 
papildinājumiem, kas doti šajās Specifikācijās. 

Dispersās piedevas 

Drīkst izmantot tikai 2.tipa piedevas. 

Pelnu putekļiem jāatbilst LVS EN 450-1 „Pelnu putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, specifikācijas 
un atbilstības kritēriji" prasībām. 

Mikrosilīcijam jāatbilst LVS EN 13263-1 „Silīcija dioksīda putekļi betonam - 1.daļa: Definīcijas, 
prasības un atbilstības kritēriji" prasībām. 

Šķidrās piedevas 

Šķidro piedevu vispārējo piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 934-2 „Piedevas betonam, betona 
javai un javai - 2.daļa: Betona piedevas - Definīcijas un prasības" prasībām. 

Nedrīkst izmantot citas piedevas bez Būvinženiera saskaņojuma vai atļaujas katrā atsevišķā gadījumā. 
Piedevas izvēlas tā, lai nodrošinātu labu betona iestrādājamību un izturību. Ja nepieciešams, veic 
betona pārbaudes lējumu ar alternatīviem piedevu sastāviem un kombinācijām, lai noteiktu labāko 
recepti. 

Pildvielas 

Normāla svara betona pildvielām ir jāatbilst LVS EN 12620 „Minerālmateriāli betonam" prasībām. 

Klinšainiem iežiem, no kuriem izgatavo šķembas, jābūt cietiem, veseliem, izturīgiem, ar labu 
nodilumizturību un salizturību, pildvielām ir jābūt blīvām un ar augstu mehānisko stiprību, zemu 
ūdens uzsūkšanas spēju, nereaģējošām ar saistvielām un viegli iestrādājamām. Nav pieļaujams 
izmantot jūrā iegūtus minerālos materiālus. 

Rupjo pildvielu izmēri nedrīkst pārsniegt 22 mm. Kā rupjās pildvielas jāizmanto granīta šķembas. 

Konstrukcijām, kas pakļautas sasalšanas iedarbībai, jāizmanto salizturīgas pildvielas saskaņā ar LVS 
EN 12620 „Minerālmateriāli betonam" rekomendācijām. 
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Iejavas ūdens 

Piemērotību nosaka saskaņā ar LVS EN 1008 prasībām. Iejavas ūdenim jābūt dzeramā ūdens 
kvalitātei. Jūras ūdeni vai sālsūdeni nedrīkst izmantot. Iejauktā ūdens daudzumu nepieciešams 
dokumentēt. 

Prasības betona izgatavošanai. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 206 9.nodaļā. 

Visām betona sastāvdaļām, kad tās piegādātas betona ražošanas vietā, jābūt skaidri marķētām, un uz 
materiālu pavadzīmēm jābūt sekojošai informācijai:  

• Piegādātāja nosaukums; 

• Materiāla tips, pildvielām - arī izcelsme un nominālie izmēri; 

• Saņēmējs; 

• Piegādes datums; 

• Daudzums. 

Konteineriem ar izejvielām jābūt marķētiem, lai tos varētu viegli identificēt. Pulverveida materiāli 
(cements, smalkie pelni un sausais mikrosilīcijs) jāuzglabā sausos, noslēgtos konteineros. 

Mikrosilīcija suspensiju ir jāuzglabā noslēgtos konteineros un bieži ir jāapmaisa, lai novērstu materiāla 
nosēdumus. Konteinerus nedrīkst pakļaut sasalšanas iedarbībai. 

Pildvielu uzglabāšanai jāizmanto konteineri vai arī tās var glabāt nobērtas uz sausas tērauda vai 
nodilumizturīgas betona grīdas. 

Betonēšana. 

Svaiga betona saņemšana un vizuālā novērtēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikuma “F”.  

Būvdarbu veicējam ir jāveic visi tie pirms betonēšanas pasākumi, kas uzrādīti LVS EN 13670 
pielikuma “F”. 

Paraugu izgatavošanas un pārbaudes nolūks ir dokumentāli pierādīt to, ka visas prasības betona masai 
tiek izpildītas, sagatavojot to konkrētajos ražošanas apstākļos. Minimāli ir jāveic sekojošas betona 
pārbaudes: 

• ūdens / cementa attiecības noteikšana; 

• hlorīdu satura noteikšana; 

• sārmu satura noteikšana; 

• betona konsistences noteikšana; 

• gaisa satura noteikšana betonā; 

• betona blīvuma noteikšana; 

• betona temperatūras mērīšana; 

• betona stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikuma B prasībām. 

Ja nepieciešams, pēc transportēšanas un pārsūknēšanas sekojoši betona parametri un pārbaudes 
jānosaka arī betonēšanas vietā: 

• konsistence (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

• gaisa saturs (jāmēra pirms pārsūknēšanas); 

• blīvums; 

• temperatūra; 
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• cementa piena parādīšanās intensitāte uz betona virsmas; 

• stiprības pārbaude saskaņā ar LVS EN 206 pielikumu B. 

Pirms katras betonēšanas reizes būvdarbu veicējam ir jāsagatavo un jāiesniedz Būvinženierim 
akceptēšanai betona iestrādāšanas programma, kurā jāiekļauj: 

• Būvdarbu veicēja organizācijas struktūrplāns, kas parādītu, kurš konkrēti ir atbildīgs par 
katru atsevišķu darba operāciju; 

• pielietojamo materiālu saraksts (Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betonēšanai tiktu 
izmantoti tikai piemēroti materiāli); 

• iekārtu/rezerves iekārtu saraksts. Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai būtu pieejamas 
piemērotas iekārtas (tūlītējai lietošanai un rezervē esošas) dozēšanai, materiālu sajaukšanai, 
transportēšanai un betona iestrādāšanai ar aprēķinu, lai ražošanā, varētu veikt iestrādāšanu kā 
nepārtrauktu operāciju bez neparedzētām darba šuvēm; 

• veicamais piesardzības pasākumu komplekss, kas jāizpilda betona cietēšanas laikā; 

• informācija par betona masas iestrādāšanas un blīvēšanas metodēm. 

Betona iestrādāšanas programma ir jāiesniedz Būvinženierim apstiprināšanai ne vēlāk kā vienu nedēļu 
pirms betona iestrādāšanas uzsākšanas. 

Betona iestrādāšana un blīvēšana jāveic saskaņā ar LVS EN 13670 pielikuma E.8.4 prasībām un 
zemāk tekstā sekojošajiem papildinājumiem.  

Svaigs betons jāiestrādā horizontālos slāņos, virzoties no zemākās konstrukcijas daļas uz augstāko. 
Katra slāņa biezums un laika intervāli starp slāņu izveidi ir jāplāno tā, lai nodrošinātu: 

• minimālu betona masas horizontālu pārvietošanos noblīvēšanas laikā; 

• pietiekamu katra slāņa noblīvēšanās panākšanu; 

• nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm slāņos un starp tiem. 

Betona iestrādāšanas un blīvēšanas laikā Būvdarbu veicējam stingri jāievēro katra slāņa paredzētais 
biezums un attiecīgie to betonēšanas laika intervāli.  

Slāņa biezums vienmēr jānosaka pēc izvēlētā noblīvēšanas veida. Lai nodrošinātu betona pietiekamu 
noblīvēšanos, katra slāņa optimālajam biezumam ir jābūt 300 – 400 mm. Betona slāņa biezums nekādā 
gadījumā nedrīkst būt lielāks par 80 % no izvēlētā dziļuma vibratora tipa vibrēšanas galvas garuma. 
Nākošā slāņa ieklāšanu nedrīkst uzsākt, kamēr nav pilnīgi pabeigta iepriekšējā ieklātā slāņa 
noblīvēšana tajā vietā, kur jāuzklāj nākošais slānis.  

Laiduma konstrukcijā betons jāiestrādā horizontālu joslu veidā, virzoties uz priekšu tā, lai nodrošinātu 
nepārtrauktu betonējumu bez neparedzētām šuvēm joslās un starp tām.  

Ja betons iestrādāšanas laikā tiek pārsūknēts, tad jākontrolē, vai betonā nenotiek noslāņošanās.  

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina, lai betons neatdalītos un nesadalītos mazās struktūrdaļās virs 
stiegrojuma un citiem iebetonējamajiem elementiem.  

Betons nedrīkst brīvi krist, vairāk kā 1 m. Krītošs betons nedrīkst tikt izjaukts, atsitoties pret 
stiegrojumu/veidņiem. Tas var veicināt betona noslāņošanos.  

Tikko iestrādātā betona virsma jānodrošina pret mitruma iztvaikošanu. Aizsardzībai jāizmanto izturīgi 
plastmasas vai polietilēna pārsegi. Aizsargpārsegi jāuzstāda uzreiz pēc noblīvēšanas un virsmas 
apstrādes pabeigšanas, bet ne vēlāk kā 4 stundas pēc iestrādāšanas pabeigšanas, lai nodrošinātu 
pietiekamu hidratāciju un minimālus mitruma zudumus, kā arī novērstu plaisu veidošanos plastiskās 
sarukšanas rezultātā. Iestrādātais betons ir jāpasargā arī pret lietus ūdens iedarbības izraisīto eroziju. 

Iestrādājot betonu pie zemām temperatūrām (apkārtējās vides temperatūra + 5 °C un zemāka), betons 
jātransportē un jāiestrādā, lietojot tādas metodes un iekārtas, kas novērš betona sasalšanu, pirms tiek 
iegūta pietiekama tā gatavība. Pirms betonēšanas uzsākšanas ir jādokumentē visi attiecīgie drošības 
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pasākumi, kas tikuši veikti, lai novērstu betona sasalšanu. Ja gaisa temperatūra ir – 5 °C vai zemāka, 
nedrīkst tikt pieļauta betona iestrādāšana bez speciālas darba programmas izstrādes un saskaņošanas ar 
Būvinženieri.  

Aukstā laikā pielietojamā piesardzības pasākumu kompleksā var ietver, bet ne aprobežoties ar: 

• uzsildītas betona masas lietošanu;  

• iestrādāšanu pie betona maksimālās temperatūras;  

• betona aukstumizolēšanu;  

• betona uzsildīšanu.  

Maksimālā temperatūra betona cietēšanas laikā nedrīkst pārsniegt + 65 °C, ja vien būvdarbu veicējs 
nevar pierādīt un saskaņot ar Būvinženieri to, ka augstāka temperatūra kaitīgi neietekmēs 
iebetonējamās konstrukcijas stiprību un tās kalpošanas ilgumu. 

Prasības betona temperatūrai  

Maksimālā starpība starp betona vidējo temperatūru un sacietējuša parauga virsmas temperatūru, ko 
nav traucējušas blakus esošās konstrukcijas, nedrīkst pārsniegt 15 °C, ja vien nav speciāli pierādīts 
pretējais, pamatojoties uz būvdarbu veicēja detalizēti izstrādātu dokumentāciju. Šī temperatūru 
starpība parasti atbilst temperatūru starpībai starp konstrukcijas centru un virsmu, nepārsniedzot 20 °C.  

Starpība starp blakus esošo konstrukciju vidējām temperatūrām vienā un tajā pašā laikā nedrīkst 
pārsniegt 20°C.  

Atšķirības vidējām temperatūrām starp cietējošo betonu un blakus esošo sacietējušo betonu, kas traucē 
cietējošā betona kustībai, nedrīkst pārsniegt 12°C.  

Lai betonējot ievērotu augstāk minētās prasības par minimālajām temperatūru starpībām betona masā, 
Būvdarbu veicējam ir jāparedz cietēšanas periodā īstenot sekojošus sagatavošanas darbus atsevišķi, vai 
tos kombinējot:  

• iestrādāšanas secības plānošanu, lai minimāli samazinātu temperatūras atšķirības;  

• betonēšanu ar noregulētām iestrādāšanas temperatūrām;  

• iestrādātā betona izolēšanu, izveidojot veidņu un/vai betona virsmu pārsegumu vai izolāciju;  

• iepriekš iestrādātā betona sildīšanu un/vai izolēšanu (iepriekš iestrādātā betona sildīšanas 
laikā jānovērš nelabvēlīgas temperatūru starpības rašanās iespējamība betonā);  

• veidņu nenoņemšanu ilgāku laika periodu nekā ieteikts saskaņā ar betona stiprības 
sasniegšanas un atveidošanas prasībām;  

• dzesēšanu ar iebūvētām dzesēšanas elementu caurulītēm;  

• sildīšanu ar iebūvētām sildelementu caurulītēm;  

• virsmu aizsardzību pret vēja iedarbību.  

Vietas, kur tiek iebūvētas caurulītes (lai nodrošinātu temperatūru nosacījumus), tiklīdz tās vairs nav 
nepieciešamas, ir jāaizpilda ar javu saskaņā ar LVS 446 un LVS 447. Ja dzesēšanas caurulītes tiek 
lietotas aukstā gadalaikā, būvdarbu veicējam caurulītes ir jāiztukšo, lai novērstu izplešanās risku sala 
iespaidā, kas var izraisīt plaisu rašanos un betona kvalitātes pasliktināšanos. Temperatūru starpību 
fizikālie lielumi ir attiecīgi jāprotokolē visā betona cietēšanas laikā, kā arī jau sacietējušam betonam. 

e) Darbus veic to pielaižu ietvaros, kas dotas LVS EN 13670 un ir saistītas ar būves drošību un noturību, 
kā arī, ņemot vērā pielaides, kas nodrošina konstrukciju lietojamību un estētiskās prasības. Neatkarīgi 
no pielaidēm, jācenšas, lai būve atstātu pievilcīgu un estētisku iespaidu. Tādēļ ir svarīgi, lai būves 
redzamajām daļām, piemēram, laiduma konstrukcijai, būtu gluda virsma bez izciļņiem un defektiem, 
arī citiem elementiem vizuāli ir jāatstāj labs iespaids. 
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Betona darbu izpildes kvalitātei jābūt tādai, lai uz betonēto elementu virsmām nebūtu atšķirīgi krāsu 
plankumi vai neglīti krāsu toņi. 

f) Piegādāta, iestrādāta un sablīvēta betona vai javas apjoms ir mērāms kubikmetros katrai betona klasei 
atsevišķi. Uzmērījumiem jābūt neto apjomiem, rēķinātiem kā slāņa biezuma reizinājums ar laukumu, 
saskaņā ar rasējumiem. No apjoma neizslēdz nostiprinājumu, kabeļcauruļu, stiegrojumu un 
iestiprinājuma elementu apjomu. 

Mērvienība: m³. 

S5.2 Veidņi 
a) Process aptver veidņu izbūvi un nojaukšanu kopā ar nepieciešamajiem nostiprinājumiem un 

atbalstiem, oderēšanu, gropēšana, tehnoloģisko logu izveidi utt. 

Ja Specifikācijās nav noteikts citādi, veidņiem un turām jāatbilst prasībām, kas dotas: 

• LVS EN 1992-1-1“2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie 
noteikumi un noteikumi ēkām” nodaļā 6.3.2; 

• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”. 

• EC 2; 

• LVS EN 12811-1 “Pagaidu darba iekārtas – 1.daļa: Sastatnes – Konstrukcijas prasības un 
vispārīgais dizains”; 

• LVS EN 12811-2 “Pagaidu darba iekārtas – 2.daļa: Informācija uz materiāliem”; 

• LVS EN 12811-3 “Pagaidu darba iekārtas – 3.daļa: Slodzes pārbaude”; 

• LVS EN 13377 “Rūpnieciski ražotas koka sijas veidņu izgatavošanai – Prasības, 
klasifikācija un novērtējums”. 

Process aptver kompleksu veidņu izbūvi ar tādu ģeometriju, kas norādīta rasējumos. Process ietver arī 
nepieciešamās darba un piekļūšanas turas un konstrukcijas, kas nav atsevišķi norādītas turu procesu 
aprakstos, kopā ar visiem nostiprinājumiem un balstiem, kas nepieciešami, lai veiktu veidņu 
izgatavošanas, nostiprināšanas un betonēšanas darbus. 

Ja Būvinženieris atļauj izpildītājam izmantot betona lējuma šuves (darba šuves) atšķirīgas no tā, kas 
norādīts projektā, tad visas izmaksas par tām ir ietvertas veidņu cenās. 

b) Veidņu materiāliem jābūt tādai stiprībai, līdzenumam un virsmas struktūrai, kas ļauj izpildīt tās 
prasības, ko izvirza gatavai betona virsmai. Nav atļauts lietot savienojuma skavas bez īpaša 
saskaņojuma ar Būvinženieri. 

Vispārpieņemti ir sekojoši veidņu materiālu tipi: 

• saplākšņu tipa veidņi  

Veidņu dēļi jānoēvelē tikai no vienas puses, lai iegūtu konstantu veidņa sieniņas biezumu. 

Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai neviens koka veidņu materiāls, kas pielietojams redzamajām 
betona virsmām, netiktu izmantots atkārtoti. 

Veidņu materiāliem ir jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 13670 5.2.sadaļā. Metāla veidnim aukstā 
gadalaikā jābūt siltumizolētam ar vismaz 15 mm biezu finieri.  

Lai nodrošinātu optimālu betona virsmas faktūru, dēļu virzienam uzstādāmajos veidņos ir jābūt 
sekojošam:  

• brauktuves plātnes sānu un apakšējai virsmai paralēli tilta asij;  

Jebkādas izmaiņas saskaņojamas ar Projekta autoru. Uzstādītie veidņi tikai tad nodrošinās 
nepieciešamo betona virsmas kvalitāti, ja tiks izpildītas sekojošas prasības:  

• veidņiem jābūt bez formu defektiem, nobīdēm, izspiedumiem un spraugām;  
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• tiem jābūt precīziem arī attiecībā uz to projektētajām formām, izmēriem, līnijām un 
pacēlumiem;  

• veidņu ģeometrijai jāapmierina sekojošas pielaides: ± 10 mm no dotajiem konstrukcijas 
izmēriem un ± 5 mm no dotās konstrukcijas augstuma izmēra, pie kam novirzes plānā 
nedrīkst pārsniegt ± 10 mm. 

c) Blīvums un stingrība 

Veidnim ir jābūt tik blīvam un stingam, lai netiktu izskalots cementa piens vai ķīmiskas vai 
mehāniskas iedarbības rezultātā nenotiktu betona formas maiņa pirms tā sacietēšanas, tā pazeminot 
betonēšanas darbu kvalitāti. Veidnim, turklāt ir jābūt tik blīvam, lai arī no ārpuses, pirms betona 
sacietēšanas, lieks ūdens apjoms neiespiestos veidnī. 

Veidnim, ieskaitot tā atbalsta un iestiprinājuma konstrukcijas, ir jāiztur gan pastāvīgās (betona un 
veidņu pašsvars, betona spiediena slodze, un citas), gan īslaicīgās tehnoloģiskās slodzes (aprīkojums 
būvniecības procesa nodrošināšanai). Tā konstrukcijai ir jābūt tādai, lai būvniecības laikā konstrukcijā 
nerastos plaisas vai deformācijas, kas lielākas par pielaidēs norādītajām. 

Ģeometrija 

Veidņu ģeometrijai ir jāatbilst projektā paredzētajiem konstrukcijas izmēriem gan plānā, gan pēc 
augstuma atzīmēm. Jāpievērš uzmanība veidņu novietojumam, tas nedrīkst būt šķībs vai nelīdzens. 
Jāņem vērā iespējamās turu deformācijas. 

Darba šuves 

Veicot betonēšanu pa kārtām, veidojas darba šuves. Darba šuves, kas atrodas uz redzamām plaknēm, 
cik tas iespējams, ir jāizvieto paralēli veidņa savienojumam. Lai to panāktu, pēc daļējas betona 
ieliešanas betona virsmu līdzina un pie veidņa novieto koka līsti, kuru pirms jaunas liešanas atsākšanas 
aizvāc. Tad tas, kas būs redzams no lējuma šuves, būs tikai taisna līnija uz betona virsmas. 

Tīrīšana 

Pirms betona liešanas veidnis un darba šuves jāattīra no netīrumiem, stiepļu atliekām un 
svešķermeņiem. Veidņu iekšējām virsmām ir jābūt līdzenām, nepiegružotām. 

Veidņa virsmai jābūt bez neparedzētiem nospiedumiem, novirzēm, izciļņiem, izdrupumiem un javas 
notecējumiem. 

Veidņu nostiprināšana 

Veidņu sienu savstarpējo nostiprināšanu var veikt ar savienotājelementiem, izvilktiem caur pelēkas 
krāsas plastmasas vai betona caurulēm. Uz redzamām virsmām savienotājelementu caurules jāizvieto 
regulārā izkārtojumā. Savienotājelementi ir jāaizvāc, kad veidņus nojauc. Redzamas 
savienotājcaurules tilta balstu sienās ir jāaizbāž no grunts puses. 

Formu ieziešana. 

Iespējamā veidņu ieziešana jāveic tā, lai eļļa nenokļūtu uz stiegrojuma. 

Veidņu ziede, pārklājums, marķēšana u.tml. nedrīkst iebojāt vai iekrāsot gatavo betona virsmu vai 
traucēt darba šuves veidošanu vai sekojošo virsmas apstrādi. 

Veidņu nojaukšana 

Laiduma konstrukcijas plātnei veidņu un turu noņemšanu no apakšas drīkst uzsākt ne ātrāk kā betons 
sasniedzis vismaz 80% no projektā paredzētās betona stiprības (tai skaitā no projektā paredzētā 
elastības moduļa attiecīgajai betona klasei), bet ne ātrāk kā pēc 20 dienām. 

Pirms uzsākt veidņu nojaukšanu būvdarbu veicējam, izmantojot dažādas pārbaužu metodes, 
temperatūras mērījumus vai citādā veidā ir jāpārliecinās, ka betons sasniedzis nepieciešamo spiedes 
pretestību. Nelabvēlīgākās konstrukcijas vietas jāizvērtē atsevišķi. 

Veidņus drīkst demontēt tikai tad, ja būvdarbu veicējs ir iesniedzis Būvinženierim dokumentāciju, kas 
apstiprina, ka betona stiprība ir pietiekoša un konstrukcijā neradīsies neparedzētas deformācijas. 
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e) Veidņi ir jāizgatavo tik precīzi un stingri, lai tiktu izpildītas standartos norādītās prasības gatavās 
betona konstrukcijas pielaidēm un virsmas struktūrai. 

Veidņi nodrošinās betona virsmu kvalitāti, ja to ierīkošanas precizitāte attiecībā pret projektā 
paredzētajām formām, izmēriem, nepārsniedz šādas pielaides: 

- +/- 10 mm balstu konstrukcijām; 

Būvdarbu veicējam ir jānodrošina šādas veidņu kvalitātes kontroles: 

• Jāpārbauda veidņa projektu un tā atbilstību konstrukcijai; 

• Vizuāli jānovērtē veidņu materiālus, gan pēc to piegādes, gan pēc katras veidņa 
pielietošanas; 

• Būves laikā vizuāli jānovērtē veidņa ģeometrija, virsmu kvalitāte, ziedes uzklājums utt.; 

• Pēc veidņa uzbūvēšanas jāizdara detalizētus, tā ģeometrisko parametru mērījumus 
(izklājumu, malas, augstumus, izmērus); 

• Iztīrītu un sagatavotu veidņu pēdējā pārbaude pirms betonēšanas. Pēc šīs pārbaudes 
būvdarbu veicējs informē Būvinženieri par veidņa sagatavošanu; 

• Jāpārbauda dokumentācija par plānoto un faktisko laiku no betona iestrādāšanas līdz veidņu 
un turu demontāžai; 

• Jāapskata betona virsmas pēc veidņu noņemšanas, atzīmējot visus defektus; 

• Jāizdara visu svarīgāko betona daļu nivelēšana pirms un pēc turu noņemšanas, ja 
Būvinženieris to uzskata par nepieciešamu tālākai būves novērošanai. 

Betonēšanas darbus nedrīkst uzsākt pirms Būvuzraugs nav veicis veidņu pārbaudi. 

Veidņu un turu (atbalstu) noņemšana jāveic, vadoties pēc normās LVS EN 1992-1-1 norādītā 
atveidņošanas laika, kā arī citām speciālām prasībām (skatīt arī LVS EN 13670).  

Atveidņošana saistīta ar betona kopšanu. Betona kopšana jāveic atbilstoši 4. kopšanas klasei. 

f) Daudzumu mēra kā teorētisku veidņa saskares plaknes laukumu ar betonu, izņemot konusa betona 
nostiprinājumu, kur betona saskares laukumu ņem no vienas puses. Profilētai vai betona virsmai 
veidņa daudzumu mēra kā saskares plaknes platību vertikālai plaknei profila centrā. Visas šķautnes, 
izciļņi, nogriezumi utt. jāierēķina vienības cenā. 

Mērvienība: m². 

S5.3 Stiegrojums 
a) Process ietver stiegrojuma piegādi, griešanu, liekšanu, montāžu un siešanu, ieskaitot visus 

palīglīdzekļus, tādus kā: montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojumu fiksējošās 
stiegras utt., līdz pilnībā samontētam stiegrojumam. 

b) Ja Specifikācijās zemāk nav norādīts citādi, stiegrojuma piegāde un uzstādīšana jāveic saskaņā ar 
prasībām, kas dotas sekojošos normatīvajos dokumentos: 

• LVS EN 1992-1-1 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 1-1.daļa: Vispārīgie 
noteikumi un noteikumi ēkām”;  

• LVS EN 1992-2 “2. Eirokodekss: Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. 
Projektēšanas un detalizācijas noteikumi.”; 

• LVS EN 10080 “Tērauds betona stiegrojumam. Metināms stiegrojuma tērauds. Vispārīgi”;  

• LVS 191-1 „Tērauds betona stiegrošanai. 1. daļa: Metināmi un nemetināmi taisni stieņi, 
rituļi un attīta rituļa izstrādājumi. Tehniskie noteikumi un atbilstības novērtēšana” (attiecas 
tikai uz apaļtēraudu montāžas cilpām, piemēram, pāļiem u. c saliekamā dzelzsbetona 
konstrukcijām); 
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• LVS EN 13670 “Betona konstrukciju izgatavošana”; 

• LVS EN ISO 15630-1 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 
Testēšanas metodes – 1.daļa: Stiegrojuma stieņi, velmētās stieples un stieples”; 

• LVS EN ISO 15630-2 “Tērauds stiegrotajam un iepriekš saspriegtajam betonam – 
Testēšanas metodes – 2.daļa: Metinātie sieti un karkasi”. 

Projektā paredzēts lietot B500B (B500A diametriem mazākiem par d≤8mm) klases stiegrojumu. Citas 
stiegrojuma klases izmantošana saskaņojama ar Projekta autoru un Būvinženieri, tai skaitā stiegrojums 
atbilstoši DIN. 

Vietās, kur ir novirzes no iepriekš minētajām normām, šīm Specifikācijām ir dodama priekšroka. 
Stiegrojuma detaļām un izvietojumam jābūt tādam, kā parādīts rasējumos. Stiegrojuma plāni un tā 
liekšanas shēmas būvdarbu veicējam laikus jāiesniedz Būvinženierim informācijai un akceptēšanai vēl 
pirms stiegrojuma izgatavošanas. 

Stiegrojuma tērauds nedrīkst būt bojāts, tam jābūt tīram, bez korozijas vai eļļainiem traipiem. 

c) Stiegrojuma liekšana, pārliekšana un taisnošana jāizpilda saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 
1992-1-1 "Dzelzsbetona konstrukciju projektēšana. Vispārēji noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 
1992-2 "Betona konstrukciju projektēšana. 2.daļa: Betona tilti. Projektēšanas un detalizācijas 
noteikumi". Ja nav citu norāžu, ir jāizmanto vismazākais pieļautais liekuma rādiuss. 

Stiegrojums jāmontē tā, kā norādīts darba rasējumos, un ar tādu precizitāti, lai tas gatavajā 
konstrukcijā atrastos rasējumos norādītajās vietās, doto pielaižu ietvaros. Stiegrojuma montāžu un 
iestrādāšanu veikt saskaņā ar LVS EN 13670 prasībām. 

Distanceriem ir jābūt pietiekoši stingiem un stipriem, lai ar tiem nodrošinātu precīzu stiegrojuma 
novietojumu un tos varētu iestrādāt betonā. Distanceri ir jāizgatavo no betona vai cementa javas ar ū/c 
attiecības, kas neatšķiras no apkārt esošā betona ū/c attiecības, tipa un konsistences. Būvdarbu veicēja 
priekšlikumu par attālumu, kādā novietojami distanceri, ir jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Atstarpēm starp distanceriem ir jābūt pietiekami mazām, lai nodrošinātu norādītās aizsargkārtu 
noteiktās pielaides. Distanceriem ir jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru 
novirzīšanās un sabrukšana. 

Ar distanceriem stiegrojumu pret veidņiem nostiprina no visām pusēm, kur atrodas veidņi. 

Katrā atsevišķā šķērsgriezumā drīkst izveidot pārlaidumus ne vairāk kā 1/3 no stiegrojuma. Norādītie 
pārlaidumu garumi ir jāpalielina par 50%, ja šie ierobežojumi nav izpildīti. Vienu stiegrojuma kārtu 
attiecībā pret otru nostiprina ar fiksējošām stiegrām. Nekādā gadījumā fiksējošās stiegras nedrīkst ieiet 
betona aizsargkārtas zonā. 

Pārlaidumu garumi 

Šādi stiegru pārlaidumu garumi ir jālieto tad, ja rasējumos nav norādīts citādi: 
Stiegru  
Diametri 
 Ø mm  

Enkurojumu garumi labas 
saistes gadījumā, mm  

Enkurojumu garumi 
sliktas saistes 
gadījumā, mm  

        
xl,4  
A        

 
x2,0  
C 

 
         
D         B 

    
xl,4  
    C 

 
x2,0  
D  

8  250  350  500  350  475  700  
10  300  425  600  425  600  850  
12  375  500  750  525  725  1050  
16  475  675  950  675  950  1350  
20  600  825  1200  850  1200  1700  
25  750  1050 1500  1050  1475  2100  

A - labas saistes nosacījumi:  
• visi vertikālie stieņi:  
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• horizontālie stieņi zemāk par 300 mm no sieniņas augšas;  
• horizontālie stieņi zemāk par h/2 no plātnes apakšas, kur h ir plātnes biezums.  

B - sliktas saistes nosacījumi:  
• horizontālie stieņi augstāk par 300 mm no sieniņas augšas;  
• horizontālie stieņi augstāk par h/2 plātnes apakšas.  

C: 1) vairāk nekā 1/3 no stieņiem vienā šķēlienā ir ar pārlaidumiem vai  

2) brīvā sprauga starp stieņiem ar pārlaidumiem < 100 mm.  

D: Iepriekšējie gadījumi 1) un 2) kopā. 

Stiegras nedrīkst savienot sametinot, ja vien tas nav speciāli norādīts rasējumos. Stiegru savienojuma 
šuves veidu apstiprina tas, kurš ir atbildīgs par aprēķiniem. 

Ja tiek pieļauta stiegru sametināšana, tad tā jāveic saskaņā ar īpaši izstrādātu un Būvinženiera 
apstiprinātu procedūru, kurai ir jāatbilst LVS EN 13670 prasībām. 

Metināšana stiegrojuma montāžai un nostiprināšanai ir pieļaujama tikai ar Būvinženiera atļauju katrā 
atsevišķā gadījumā. Ja pieļauta stiegrojuma metināšana, tad tā ir jāveic kvalificētiem metinātājiem, 
saskaņā ar Būvinženiera apstiprinātu procedūru. 

Mehāniskos vītņu veida stiegru savienojumus vietās, kur tas nav paredzēts projektā, drīkst lietot tikai 
ar Projekta autoru rakstisku atļauju. 

Būvdarbu veicēja piedāvāto stiegrojuma metinājumu izvietojumu plānā ir jāizvērtē projektētājam un 
jāapstiprina Būvinženierim. Visi riski ir jāizvērtē projektētājam. 

Pirms iebetonēšanas stiegrojumu nedrīkst atstāt uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma montāžas laikā, 
katru reizi, kad netiek ar to strādāts, stiegrojums apklājams ar brezentu. 

Stiegrojums precīzi jāsaliec un jānovieto saskaņā ar rasējumiem un stingri jāsastiprina, kā arī jāpanāk 
tā noturība savā vietā, lai tas nevarētu izkustēties nākošā stiegrojuma uzstādīšanas un betonēšanas 
darbu laikā. Sietos un karkasos stiegras jāsastiprina kopā ar atlaidinātām sienamām stieplēm, izkārtojot 
tās pamīšus katrā otrā stiegru šķērsošanās punktā, ja vien Būvinženieris neizvirza citas prasības. 
Sienamās stieples gali jāatloka uz konstrukcijas iekšpusi.  

Stiegrojums jānostiprina ar distanceriem no visām veidņu pusēm. Atstarpēm starp distanceriem jābūt 
pietiekami mazām, lai nodrošinātu rasējumos norādīto aizsargkārtu pieļaujamās +/- 5 mm pielaides. 
Stiegrojuma distanceriem jānodrošina stabila sistēma. Nav pieļaujama distanceru novirzīšanās un 
sabrukšana. Kārtas viena attiecībā pret otru jānostiprina ar tērauda fiksatoriem. Nekādā gadījumā nav 
pieļaujama tērauda fiksatoru atrašanās betona aizsargkārtā.  

Ja vien rasējumos nav norādīts citādi, tad Būvdarbu veicējam jānodrošina minimālais betona 
aizsargkārtas biezums – 45 mm. 

Lai savstarpēji savienotu stiegru galus, pārlaidumus ieteicams aizvietot ar speciālām uzmavām, kurās 
(tāpat kā stiegru galos) no abiem galiem iegrieztas konusveida vītnes. 

Analogi ieteicams izveidot arī atsevišķu stiegru galu enkurojumus betonā. Tas dotu ievērojamu 
materiālu ekonomiju, kā arī samazinātu rukuma plaisu rašanās iespējamību masīvi nostiegrotajās 
konstrukciju vietās. Būvdarbu veicējam jāsaskaņo ar Projekta autoru un Būvinženieri metināto 
savienojumu un uzmavu konstrukcija. 

d) Stiegrojuma tērauda pārbaude jāveic tajā apjomā un ar tām metodēm, kas aprakstītas LVS EN 10080 
"Tērauds betona stiegrošanai. Metināms stiegru tērauds. Vispārīgi". 

Katrai stiegrojuma stieņu piegādei līdzi ir jābūt ražotāja pārbaudes sertifikātam, saskaņā ar LVS EN 
10080 8.nodaļas "Atbilstības novērtēšana" un 9.nodaļas "Pārbaudes metodes" prasībām. 

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 13670, 10.6.punktā. 

Vienmēr pēc stiegrojuma saņemšanas no piegādātāja, būvdarbu veicējam jāveic kontrole par tā 
atbilstību pasūtījumam, sertifikātam un marķējumam, par pārbaudes rezultātiem ir jāsastāda akts. 
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Betona aizsargkārtas biezuma kontrole jāveic 3% betona virsmas. 

Stieņi, kuru šķērsgriezums ir mazāks par norādīto, vai kuros redzamas perpendikulāras plaisas un 
izliekumi vai citi bojājumi, ir jāizbrāķē. 

f) Stiegrojumu mēra kā atbilstoša diametra neto stiegrojuma daudzumu, pamatojoties uz LVS EN 10080 
norādīto nominālo svaru, bez papildus stiegrojuma apjoma pārlaidumiem un galiem, bet ieskaitot 
nepieciešamās stiegru savienojuma šuves. Montāžas stieņus, distancerus, savienojuma stieples, 
stiegrojumu fiksējošus stiegras un citus nepieciešamos palīglīdzekļus ir jāierēķina stiegrojuma 
vienības cenā. Tas pats attiecas arī uz stiegrojuma metinājuma šuvēm un stiegrām, kuras būvdarbu 
veicējs vēlas izmantot kā konstruktīvo stiegrojumu. 

Mērvienība: t. 

S5.6 Sacietējuša betona mehāniska apstrāde 

S5.62 Betona virsmu tīrīšana ar smilšu strūklu 

a)  Visas betona konstrukciju virsmas ir jāapstrādā ar smilšu strūklu. Process ietver sacietējušas betona 
virsmas apstrādi ar smilšu strūklu, lai attīrītu virsmu no cementa duļķu plēvītes, novāktu vaļēju 
pildvielu daļiņas, tīrītu eļļainus un cita veida plankumus, kā arī novērstu citus bojājumus. Process 
ietver arī pilnīgu smilts un atskaldīto daļiņu aizvākšanu pēc apstrādes pabeigšanas. 

b) Pielietojama skalota smilts (frakcija 0.2-0.7 mm). Tai jābūt hlorīdus, kaļķus, mālus, kā arī putekļus 
nesaturošai. 

c)  Kompresoram ir jābūt aprīkotam ar ūdens un eļļas filtriem, kas nodrošinātu augsta spiediena gaisa 
strūklas attīrīšanu no eļļainiem piejaukumiem. Pēc virsmas apstrādes ar smilšu strūklu visas smiltis un 
vaļējās daļiņas aizvāc ar no eļļainiem produktiem attīrītu augsta spiediena gaisa strūklu, 
vakumsūkņiem vai tīra ūdens strūklu. Pirms nākošo darba operāciju uzsākšanas apstrādātā virsma ir 
jāpieņem Būvuzraudzībai. Būvdarbu veicējam jāpievērš uzmanība drošības tehnikas ievērošanai un 
atbilstošu aizsarglīdzekļu pielietošanai. 

Horizontālu betona virsmu attīrīšanu rekomendējams veikt kā nepārtrauktu procesu, lai darba 
pārtraukumu vietās neveidotos jauna sacementēta duļķu plēvīte.  

Nav pieļaujama transporta līdzekļu kustība un tehnikas pārvietošana pa notīrīto virsmu. 

Pēc betona virsmas apstrādes ar smilts strūklu visa virsmas apstrādes smilts un vaļējās daļiņas aizvāc. 
Pirms nākamo darbu uzsākšanas apstrādātā virsma jāpieņem Būvuzraudzībai. 

d)  Līmētās hidroizolācijas ieklāšanai betona virsmas nelīdzenumi pēc tīrīšanas nedrīkst pārsniegt 3 mm. 

f) Daudzumu mēra kā projektā paredzētu notīrītu laukumu. 

Mērvienība: m². 

S5.8 Betona līmēšana un virsmas apstrāde 

S5.85 Bitumena mastika 

a) Process ietver krasta balstu un visu pārējo virsmu (pārejas plātņu u.c.), kas saskaras ar grunti 
sagatavošanu un gruntēšanu, un pārklājuma materiāla iegādi, piegādi un iestrādāšanu. Pirms 
gruntēšanas un pārklājuma iestrādāšanas konstrukcijas notīrāmas ar smilšu strūklu. 

b) Kā pārklājums izmantojams polimērmodificētā bitumena hidroizolējošs sastāvs atbilstošs LVS EN 
15814+A2. Materiālam jābūt ar ūdensnecaurlaidības klasi W1, plaisu pārsegšanas spēju CB1, 
elastīgam zemās temperatūrās. Gruntēšanai pielietojama saderīga grunts vai šķaidīts pamatmateriāls 
atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

c) Pirms materiāla iestrādāšanas betona virsmu jāattīra no cementa piena un putekļiem pielietojot smilts 
strūklu. Betona virsmām jābūt kā sausām un apstrādātām ar bitumena grunti. 

Materiāla iestrādāšana atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem piemērotos laika apstākļos. 
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Pārklājumu drīkst apbērt, kad tas ir pilnībā nožuvis 

Apklājamo betona virsmu tīrīšana dota kā atsevišķs darbs, kuru jāveic atbilstoši S5.6 prasībām. 

Pēc grunts nožūšanas gruntētās virsmas drīkst pārklāt ar bitumena mastiku. Pirms lietošanas mastika ir 
jāsamaisa. Strādājot aukstā laikā ( ja gaisa temperatūra ir zem +5˚C), ieteicams pirms lietošanas 
mastiku glabāt siltās telpās, lai mastika nezaudētu savas “ieklājamības” īpašības. Iepriekš sagatavotām 
virsmām mastiku uzklāj ar rievoto špakteļlāpstiņu un izlīdzina ar veltnīti, otu vai birsti. Veidojot 
hidroizolējošo pārklājumu vispirms uzklāj plānu kārtu un ar otu ierīvē gruntējamā virsmā, bet otru 
kārtu uzklāj pēc pirmās kārtas nožūšanas. 

Vienas kārtas minimālais biezums – 1- 1.5mm. 

f) Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru. Šai cenai pilnībā jāietver visu 
materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un 
neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

Mērvienība: m². 
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S6 Tērauda darbi 
a) Šīs nodaļas darbi ietver prasības tilta laiduma konstrukcijas kopnes, margu, leņķu un iebetonējamo 

detaļu, uzstādīšanai saskaņā ar rasējumiem. Tilta laiduma konstrukcijas kopnei, margām, leņķiem un 
iebetonējamām detaļām, paredzēts universālais konstrukciju tērauds S355 J2+N. 

Iebetonējamās detaļas izgatavojamas atbilstoši rasējumiem. Materiāliem uzstādītās prasības dotas 
rasējumā "Vispārējie noteikumi". Ja nav citas norādes Projekta dokumentācijā, tad izvēlas 
enkurskrūves ar minimālo plūstamības robežu 350 MPa un robežpretestību stiepē 450-600 MPa 
robežās. Enkurskrūves ir jāpiegādā ar LVS EN 10204 2.2 punktu norādītajiem pārbaužu rezultātiem. 

Enkurskrūves un iebetonējamās detaļas pēc to izgatavošanas uzstādāmas pēc vispārējiem stiegrojuma 
izgatavošanas un iebūves noteikumiem. Tās detaļas, kas pakļautas ārējās atmosfēras kaitīgajai 
ietekmei (enkurstieņi ar vītnēm u.tml.), cinkojamas ar karsto cinkošanas metodi. Vītņu gali jānosedz ar 
cinkotiem kupolveida uzgriežņiem. Enkurskrūvju tipa izmaiņas saskaņojamas ar Būvinženieri. Detaļu 
virsmām, kas saskaras ar betonu, ir jābūt bez cinka pārklājuma. Iebetonējamās detaļas uzstādāmas tā, 
lai tās tieši nesaskartos ar pārējo nesošo stiegrojumu, kā arī nemainītu savu stāvokli betonēšanas laikā, 
bet to nomaiņas gadījumā nedrīkst skart nesošo stiegrojumu. 

Skrūvju pievilkšanas spēku nosaka ražotāja Tehniskie Noteikumi vai tas saskaņojams ar Būvinženieri. 

Tērauda konstrukciju izgatavošanas un montāžas izmaksās jāiekļauj visi palīgmateriāli, kas 

nepieciešami konstrukciju izgatavošanai un/vai montāžai, tai skaitā metināšanas šuvju materiāls, 

kas kopējā tērauda masā nav iekļauts. 

Tērauda siju un šķērssiju metināto šuvju pārbaude jāveic izmantojot ultraskaņu vai rentgenu 

pārbaudes metodes vismaz 100% apmērā no visām šuvēm, un visiem (100%) profilu 

sadurmetinājumiem. 

b) Tērauda konstrukcijas ir jāizgatavo no tērauda, kas atbilstu LVS EN 10021, LVS EN 10204, LVS EN 
10025 un LVS EN 10113 norādītajām klasēm un prasībām. 

Nepieciešamā tērauda klase, skrūvju tips un klase ir norādīti rasējumā “Vispārējie noteikumi” un citos 
rasējumos vai, uzstādot rūpnieciski izgatavotus elementu, to tehniskajā pavaddokumentācijā. 

c) Visu darbu izpildei jānotiek saskaņā ar prasībām, kas dotas LVS EN 1993-1-1 "Tērauda konstrukciju 
projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgie noteikumi un noteikumi ēkām", LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 
konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 
konstrukcijas elementiem” un LVS EN 1090-2+A1 “Tērauda konstrukciju un alumīnija konstrukciju 
izpildījums. 2. daļa: Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām”.  

Piegādes darbam jānorit ciešā sadarbībā ar Būvinženieri. Būvdarbu veicējam ir pienākums ziņot 
Būvinženierim par darbu gaitu un informēt viņu par iespējamiem sarežģījumiem, kas var iespaidot 
produkta kvalitāti vai piegādes termiņu. 

Margu konstrukciju, leņķus un iebetonējamās detaļas pārklāj, pielietojot karsto galvanizēšanas metodi 
atbilstoši nodaļai S6.323. 

Tilta laiduma kopnes konstrukcijas, krāsojamas atbilstoši LVS EN ISO 12944 vides iedarbības klasei 
C4 un krāsošanas sistēmai A 4.09. Minimālais krāsas sistēmas kopējais biezums 280µm. Tilta laiduma 
kopnes konstrukcijas, krāsojumam jābūt tonī, kas atbilst – RAL 7036 pēc RAL krāsu kataloga.  

d) Darbu kontroli veic saskaņā ar pielaižu prasībām, kas dotas LVS EN 1090-1+A1 „Tērauda 
konstrukciju un alumīnija konstrukciju izgatavošana. 1. daļa: Atbilstības novērtēšanas prasības nesošās 
konstrukcijas elementiem”. Tērauda konstrukciju izgatavošanas klase EXC3 atbilstoši LVS EN 
1090. 

Visām asām tērauda elementu šķautnēm jābūt noslīpētām (malas jānoapaļo ar r=2 mm). 

f) Daudzumu mēra kā: 

− Gājēju tilta laiduma konstrukciju tonnās; 



159 
Būvprojekta izstrāde gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novad 
1.Sējums. Vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, inženierrisinājumu daļa, ekonomikas daļa, būvdarbu organizēšanas projekts 
 

PROJEKTS 3 

− Margu konstrukcijas kilogramos; 

− Leņķus kilogramos (ieskaitot stiprinājumus); 

− Iebetonējamās detaļas gabalos. 

Mērvienība: t, kg un gab. 

S6.323 Karstā cinkošana 

a) Process ietver metāla (margu un iebetonējamo detaļu) pārklāšanu, balstītu uz karsto cinkošanu 
(iegremdēšanu šķidrā cinkā). 

Process ietver tērauda virsmas tīrīšanu līdz ar pārklājuma piegādi un uzklāšanu. Virsmas apstrādes 
labošana pēc montāžas arī ietilpst procesā. 

Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

b-d) Jāizpilda prasības, kas dotas LVS EN 1090-1+A1. 

Konstrukcijas pārklāj, pielietojot karsto cinkošanas metodi, saskaņā ar LVS EN ISO 14713-2 un LVS 
EN ISO 1461 prasībām. Minimālais cinka slāņa biezums atbilstoši LVS EN ISO 1461 prasībām. Cinka 
klājuma biezumam jāapmierina prasība par klājuma biezumu B klasē. 

c) Ar karsto cinkošanu saprot cinka uzklāšanu, iegremdējot šķidrā cinkā. Visa karstā cinkošana jāveic 
atbilstoši LVS EN ISO 14713-2 un LVS EN ISO 1461 prasībām un klājumam jāapmierina prasības 
šajā standartā. 

Karsto cinkošanas laikā materiālā atbrīvojas iekšējie spriegumi, kā rezultātā var rasties neparedzētas 
deformācijas. To aukstai taisnošanai jānotiek, saskaņojot ar Būvinženieri. 

Ja karstais cinkojums tiek iebojāts, piemēram, urbjot caurumus vai veicot materiāla griešanu (bez 
termiskas apstrādes) nocinkotajā tērauda daļā, tad tas jāizlabo nekavējoties, izmantojot krāsošanas ar 
cinka pulveri vai metāla smidzināšanas metodes. Pie karstās griešanas bojātā mala pirms apstrādes ir 
jānoslīpē. 
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S7 Aprīkojums, dilumkārta, koka un akmens darbi 

S7.1 Balstīklas un deformācijas šuves 

S7.112 Elastomēru balstīklas 

a) Process ietver balstīklu komplekta piegādi un montēšanu, kas ietver arī materiālus un darbus balstīklu 
nostiprināšanai un regulēšanai. 

b) Krasta balstiem lietojamas elastomēra balstīklas (tips B) pēc LVS EN 1337-3. Maksimālā vertikālā 
slodze ir 300 kN. Pārvietojums ir +/- 21mm. Balstīklu izmēri 150mm x 200mm x 42mm, bet gumijas 
slāņa biezums ir 30mm. Balstīklām jābūt paredzētām ekspluatācijā pie zemām temperatūrām. 
Balstīklas var tikt novietotas tām paredzētajās vietās bez speciāla enkurojuma. 

c) Balstīklas jātransportē un jāuzglabā būvlaukumā tā, lai tās netiktu bojātas, saskaņā ar LVS EN 1337-
11 – „Konstrukciju balstīklas. Transportēšana, uzglabāšana un instalācija” prasībām. 

Balstīklas jāuzstāda atbilstoši LVS EN 1337-3:2005 „Būvkonstrukciju balstīklas – 3.daļa: Elastomēra 
balstīklas”. 

Balstīklas jāmontē projektā paredzētajā stāvoklī, ņemot vērā gaisa temperatūru un laiduma 
konstrukcijas stāvokli montēšanas laikā. Pēc balstīklu nostiprināšanas visas palīg konstrukcijas 
jānovāc. 

f) Apjomu mēra kā atsevišķa tipa un lieluma iebūvētu balstīklu skaitu. 

Mērvienība: gab. 

S7.2 Dilumkārta un hidroizolācija 

S7.26 Asfaltbetona kārtu būvniecība 

Projektā paredzēts izbūvēt asfaltbetona segumu uz ietves pie kāpnēm un veikt asfaltbetona seguma 
remontu vietās kur tas norādīts rasējumos. Uz ietves un remonta vietās izmantojams asfaltbetons AC8 surf. 
Asfaltbetons izgatavojams un ieklājams atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2017”. 

f) Asfaltbetona segums tiek uzmērīts kā projektā paredzētais ieklājamais asfalta laukums kvadrātmetros. 

Mērvienība: m2. 

S7.5 Elektrodarbi 

S7.56 Caurules komunikācijām 

Apgaismojuma kabeļa šķērsojumam caur krasta balsta gala sienu paredzēts iebūvēt aizsargcaurulei krasta 
balsta gala sienas konstrukcijā. Uzstādāmas PE/PP caurule, kas ir noturīga pret lielāko daļu skābju un sārmu 
iedarbības. Caurules iekšpuse – gluda. Darba temperatūra no -25 līdz +90.  

f) Aizsargcaurules komunikācijām tiek uzmērīts kā projektā paredzēto cauruļu garums m. 

Mērvienība: m. 

S7.7 Koka darbi 
a) Šajā nodaļā ietvertas prasības attiecībā uz koku, koka konstrukciju izgatavošanu un atbilstības 

pārbaudēm. Tilta garenbrusas izgatavojamas no C24 stiprības klases kokmateriāla. Tiltam paredzēts 
uzstādīt lapegles terases dēļu klājs. Koka konstrukciju mitrums nedrīkst būt lielāks par 20%. Pirms 
montāžas visi koka elementi zem spiediena (12bar) piesūcināmi ar antiseptiskām vielām. 
Impregnēšanai tiek paredzēta 3.klase.  

Visiem zāģmateriāliem jābūt A1-A4 un B kvalitātes klases. Nevar tikt pieļauta C un D kvalitātes 
klases zāģmateriālu pielietošana. Tāpat visiem zāģmateriāliem jābūt ēvelētiem. 

Koka konstrukcijām jāatbilst sekojošu normatīvu prasībām: 
• LVS EN 1995-1-1 “Koka konstrukciju projektēšana - 1-1.daļa: Vispārīgi - Kopīgie 
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noteikumi un noteikumi būvēm”; 
• LVS EN 1995-2 “Koka konstrukciju projektēšana - 2.daļa: Tilti”; 
• LVS EN 14080 “Koka konstrukcijas. Līmēti kokmateriāli. Prasības”; 
• LVS EN 408+A1 “Koka konstrukcijas. Konstrukciju kokmateriāli un kārtām salīmēti 

kokmateriāli. Dažu fizikālo un mehānisko īpašību noteikšana”; 
• LVS EN 384 “Konstrukciju kokmateriāli. Mehānisko īpašību raksturlielumu un blīvuma 

noteikšana”; 
• LVS EN 336 “ Konstrukciju kokmateriāli. Izmēri un pieļaujamās novirzes”. 

Garenbrusām, kur nepieciešami urbumi bultskrūvju izvietošanai koka elementos veidojami urbumi ar 
tādu pašu diametru, kāds ir bultskrūves diametrs. Koka terases dēļu klājs pie tilta konstrukcijās stiprina 
ar cinkotām skrūvēm, pirms tam risinājumu saskaņojot ar Projekta autoru. 

Pēc kokmateriālu impregnēšanas nav pieļaujama nekāda veida to apstrāde izņemot caurumu urbšanu 
skrūvju savienojumu veidošanai. Pēc elementu montāžas visas savienojumu vietas papildus 
pārklājamas ar aizsargpārklājumu. 

f) Kokmateriāli tiek uzmērīti kā projektā paredzēto kokmateriālu tilpums. 

Mērvienība: m3. 

 



162 
Būvprojekta izstrāde gājēju tilta un kāpņu demontāžai un būvniecībai Liepu ielā, Saulkrastos, Saulkrastu novad 
1.Sējums. Vispārīgā daļa, arhitektūras daļa, inženierrisinājumu daļa, ekonomikas daļa, būvdarbu organizēšanas projekts 
 

PROJEKTS 3 

S9 Citi darbi 

S9.1 Laukakmeņu krāvuma izbūve 
Vietās, kur ir paredzēts laukakmeņu krāvums, ir jāveic esošās zemes virsmas izlīdzināšana un ģeotekstila 

ieklāšana. Pēc tam veido laukakmeņu krāvumu izmantojot pēc formas saderīgus laukakmeņus ar to caurmēra 
izmēriem d=100-300mm. Spraugas starp laukakmeņiem aizpilda ar mazāka izmēra laukakmeņiem. Materiālu 
iestrādāšana atbilstoši rasējumiem. 

f) Laukakmeņu krāvums uzmērāms, kā projektā paredzētā iebūvējamo laukakmeņu tilpums kubikmetros.  

Mērvienība: m³. 

S9.2 Betonā stiprināti laukakmeņi (d=100-200mm) 
Vietās, kur ir paredzēti betonā stiprināti laukakmeņi, ir jāveic augu zemes slāņa noņemšana, ģeotekstila 

ieklāšana un šķembu pamata slāņa 100mm izveidošana atbilstoši specifikāciju punktam S2.622. Pēc tam 
veido nostiprinājumu izmantojot pēc formas saderīgus laukakmeņus ar to caurmēra izmēriem d=100-200 
mm. Spraugas starp laukakmeņiem aizpilda ar betonu C30/37. 

f) Betonā stiprinātus laukakmeņus uzmēra, kā projektā paredzēto iebūvējamo laukakmeņu platību 
kvadrātmetros (betons, laukakmeņi un šķembas). 

Mērvienība: m². 

S9.3 Enkuri (urbumu veidošana un to aizpildīšana ar divkomponentu masu) 
Kā enkurskrūves margu plāksnes stiprināšanai pie betona malas uz kāpnēm kalpo vītņstienis (klase 8.8), 

kas ar speciālas divkomponentu masas palīdzību ir noenkurotas betona konstrukcijās, kā norādīts rasējumos.  

Enkurošanas masai ir jābūt divkomponentu un paredzētai attiecīgo darbu veikšanai. Enkuru aprēķina 
slodzei stiepē pie enkurošanas dziļuma 100mm, enkura diametra 10mm un betona klases C20/25 ir jābūt 
≥12.3kN. Enkuri nedrīkst tikt noslogoti pirms divkomponentu masas sacietēšanas.  

f) Apjomu mēra kā projektā paredzēto enkuru skaitu gabalos (tai skaitā arī divkomponentu masa urbumu 
aizpildīšanai un urbuma veidošana). 

Mērvienība: gab. 

S9.4 Laminēts stikla margu aizpildījums 
Tilta margu konstrukcijas aizpildījums veidojams no laminēta stikla („Triplekss”) aizpildījuma atbilstoši 

rasējumos dotajiem izmēriem un piesaistēm. Pirms stikla konstrukciju pasūtīšanas ir jāveic margu stabu 
uzstādīšana objektā un atbilstoši situācijai objektā jāpasūta katra margu aizpildījuma konstrukcija (ņemot 
vērā stiprinājuma atrašanās vietas).  

Laminēts stiklam jāatbilst P4A drošības klasei pēc LVS EN 356. Laminēta stikla biezums 9.5mm. 

    Pirms stikla konstrukciju izgatavošanas, ražotājam, ir jāveic detalizētu konstrukcijas rasējumu un 
stiprināšanas mezglu izstrāde un saskaņošana ar Projekta autoru SIA „Projekts 3”. 

f) Apjomu mēra kā atbilstoši rasējumiem veikto stikla konstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu 
kvadrātmetros. Šai cenai pilnībā jāietver visu materiālu un instrumentu piegāde un sagatavošana, visa 
veida darbs, iekārtas, instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 

   Mērvienība: m2. 

S9.5 Apmales akmeņu izbūve 
Gājēju celiņa segumu malas, atbilstoši rasējumiem, nostiprināmas ar saliekamiem betona apmales 

akmeņiem BR1000x200x80 un BR1000x300x150. Celiņa galā pie Liepu ielas paredzēts uzstādīt betona 
apmales akmeņus BR1000x220x150 un BR1000x300/220x150. Gājēju celiņa apmales uzstādāmas uz 
sagatavota šķembu pamata un nostiprināmas betonā.  

Betona apmales izgatavojamas atbilstoši standartam LVS EN 1340: 
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• Ūdens absorbcija – 2B.klase; 

• Salizturība – 3D.klase; 

• Lieces stiprības klase – 2T; 

• Abrazīvā dilumizturība – 4I.klase. 

Apmales pamatam – betons, kura minimālā stiprības klase ir C 16/20, atbilstoši LVS EN 206. 

Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par iebūves metru apmales akmeņiem. Šai cenai 
pilnībā jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, 
pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai (tai skaitā betona pamats zem apmalēm, šķembu 
pamats un apmaļu piegriešana). 

c) Betona apmales pamatu gultne sablīvējama, līdz sablīvējamajā virsmā nepaliek blīvējamās iekārtas 
pēdu iespiedumi. Labākai sablīvēšanai, ja nepieciešams, jālaista ar ūdeni. Betona apmale visā tās 
garumā jānostiprina betona pamatā tā, lai betons zem apmales būtu ne mazāk kā 10 cm biezumā, kā arī 
aptvertu apmali 10 cm augstumā un biezumā no abām pusēm. 

Starp uzstādīto betona apmaļu galiem jānodrošina sprauga 1 – 3 mm platumā, betona apmaļu 
uzstādīšanas laikā lietojot piemērotas, piemēram, finiera, plastikāta vai kartona, starplikas, kuras pēc 
betona apmaļu uzstādīšanas jānovāc. 

d) Uzstādītās betona apmales izmēriem un novietojumam jāatbilst paredzētajam. Pieļaujamas novirzes 
novietojumam: plānā – ±5 cm; profilā – ±2 cm. Nav pieļaujamas blakus esošo betona apmales akmeņu 
salaidumu nesaistes plānā un profilā (virsmai un ārējai malai). Šuves starp betona apmaļu akmeņiem 
nedrīkst būt lielākas par 3 mm un mazākas par 1 mm. Darbs tā izpildes laikā un pēc tās kontrolējams 
vizuāli, šaubu gadījumā par atbilstību veicot nepieciešamos mērījumus. Neatbilstību gadījumā jāveic 
nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai. 

f) Apmales akmeņu izbūve daudzums mērāms metros. 

Mērvienība: m. 

S9.6 Betona bruģa seguma un apmales akmeņu izbūve  
Ietvju segumam izmantojams betona bruģakmens ar h=80 mm, rakstu veidojot no trijiem toņiem: 60% 

pelēks, 20% sarkans, 20% melns. Pirms bruģakmens seguma izbūves rakstu saskaņot ar Pasūtītāju. 

Betona bruģakmens izgatavojamas atbilstoši standartam LVS EN 1338: 

• Ūdens absorbcija – 2B.klase; 

• Salizturība – 3D.klase; 

• Šķeļamības stiprība - >3.6 MPa; 

• Pielaižu klase – 2K; 

• Abrazīvā dilumizturība – 4I.klase. 

Papildus jauna bruģakmens seguma izbūvei, Liepu ielas pusē jāveic esošā demontētā bruģakmens 
uzstādīšana atbilstoši esošai situācijai. 

Samaksa jāveic pēc līguma vienības izcenojumiem par kvadrātmetru bruģakmenim Šai cenai pilnībā 
jāietver visu materiālu piegāde un sagatavošana, ieklāšana, visa veida darbs, iekārtas, instrumenti, 
pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai (bruģakmens/apmaļu piegriešana). 

• Bruģakmens izbūves daudzums mērāms kvadrātmetros. 

Mērvienība: m2. 
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Izmaksu 

pozīcija

Specifik. 

Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr.

Mērvienīb

a

Darba 

daudzums

Vienības cena 

EUR

Kopējā 

izmaksa EUR

1 2 3 4 5 6 7 8

1 SAGATAVOŠANAS DARBI N/A

1.1 S1.1, C
Mobilizācija (būvlaukuma ierīkošana un likvidēšana (tai skaitā vides 
aizsardzības pasākumi))

DOP-01 kompl. 1

1.2 S1.5 Mērniecības darbi (ieskaitot tilta pieejas) BK-01;04 kompl. 1

2 ESOŠO KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA N/A

2.1 S1.61 Esošā gājēju tilta nojaukšana DOP-01 kompl. 1

2.2 S1.61 Gājēja tilta balstu demontāža (tai skaitā troses enkurojuma) DOP-01 m3 15

2.3 S1.61 Kāpņu demontāža (ieskaitot margas un ratiņu nobrauktuvi) BK-01 kompl. 1

2.4 S1.61 Celma demontāža (frēzēšana) pie tilta BK-01 gab. 1

3 ZEMES DARBI N/A

3.1 S2.1 Sausas būvbedres izveide laukakmeņu krāvumu izbūve BK-01 gab. 1

3.2 S2.1
Grunts rakšana (ieskaitot augu zemes noņemšanu) balstu un konusu
nostiprinājumu izbūvei

BK-01
m3

75

3.3 S2.1 Grunts rakšana (ieskaitot augu zemes noņemšanu) kāpņu izbūvei BK-07 m3 15

3.4 S2.622
Drenējošas smilts būvbedru aizbēršanai pie krasta balstiem, (tai skaitā zem
konusu nostiprinājumiem)

BK-01
m3

40

4 PAMATI N/A

4.1 S5 Betona (izlīdzinošais slānis zem krasta balstiem (C16/20)) BK-04;05 m3 0.7

4.2 S2.622 Šķembu (0/45) pamats zem kāpnēm BK-07 m3 5

5 PĀĻI N/A

5.1 S4 Mikropāļi d=300mm krasta balstam Nr.1 BK-06 m 21

5.2 S4 Mikropāļi d=300mm krasta balstam Nr.2 BK-06 m 15

6 VEIDŅI UN TURAS N/A

6.1 S5.2 Veidņi betona izlīdzinošam slānim BK-04;05 m2 2

6.2 S5.2 Veidņi krasta balstiem BK-04;05 m2 29

6.3 S5.2 Veidņi kāpnēm BK-07 m2 13

7 STIEGROJUMS N/A

7.1 S5.3 Stiegrojums krasta balstiem BK-04;05 t 0.9

Darbu daudzumu saraksts
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7.2 S5.3 Stiegrojums kāpnēm BK-07 t 0.4

8 BETONS N/A

8.1 S5 Betons (krasta balstiem (C40/50)) BK-04;05 m3 6.5

8.2 S5 Betons (kāpnēm (C30/37)) BK-07 m3 4.5

9 KONSTRUKCIJU TĒRAUDS N/A

9.1 S6 Gājēju tilta kopnes konstrukcija (krāsota) MK-01 t 9.8

9.2 S6 Margu konstrukcija uz gājēju tilta (cinkotas) MK-02 kg 650

9.3 S6 Margu konstrukcija uz kāpnēm (cinkotas) MK-03 kg 136

9.4 S6
Cinkots tērauda leņķis laiduma konstrukcijas galos (ieskaitot enkurus
stiprināšanai)

BK-03
kg

35

9.5 S6
Cinkots tērauda leņķis balstīklu stiprināšanai (ieskaitot enkurus
stiprināšanai)

BK-04
kg

3

9.6 S6
Iebetonējamās detaļas laiduma konstrukcijas stiprināšanai virs krasta balsta
Nr.2

BK-05
gab.

2

10 KOKA KONSTRUKCIJAS N/A

10.1 S7.7 Koka dēļu klājs (terases dēļi, ieskaitot stiprinājumus, lapegle) BK-03 m3 1.76

10.2 S7.7 Koka garensijas BK-03 m3 1.19

10.3 S7.7 Stiprinājumi koka konstrukcijām BK-03 kg 22

11 DAŽĀDI DARBI N/A

11.1 S9.4 Laminēts stikla margu aizpildījuma MK-02 m2 55

11.2 S5.85 Bitumena mastika 2 kārtās krasta balstiem BK-04;05 m2 24

11.3 S5.62
Betona virsmas apstrāde ar smilšu strūklu pirms bitumena mastikas
uzklāšanas

BK-04;05
m2

24

11.4 S7.112 Elastomēra balstīklas BK-04 gab. 2

11.5 S9.3
Enkurskrūve M10, L=130mm margu stabu stiprināšanai uz kāpnēm (tai
skaitā urbuma veidošana un divkomponentu enkurošnas masa)

MK-03
gab.

32

11.6 S7.56 Kabeļu aizsargcaurule d=65 mm krasta balstu konstrukcijās BK-04;05 m 0.6

11.7 S9.1 Laukakmeņu krāvums BK-01 m3 10

11.8 S9.2 Betonā stiprināti laukakmeņi BK-01 m2 48

11.9 S2.82
Ģeotekstils zem laukakmeņu bruģa un laukakmēņu krāvuma konusa
nostriprinājuma

BK-01
m2

70

11.10 S2.82 Ģeotekstils zem kāpņu konstrukcijas BK-07 m2 32

12 TILTA PIEEJAS N/A

12.1 S1.61 Asfaltbetona seguma demontāža tilta pieejās BK-01 m2 90  
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12.2 S1.61 Esošo apmales akmeņu demontāža BK-01 m 75

12.3 S1.61 Esošo bruģa seguma demontāža tilta pieejās (uzglabājs būvdarbu laikā) BK-01 m2 3

12.4 S2.1 Grunts rakšana celiņa izbūvei BK-01 m3 70

12.5 S2.621 Salizturīgās kārtas izbūve 300 mm biezumā BK-01 m3 55

12.6 S2.622
Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošā kārta 150mm (tai skaitā
zem asfalta seguma remonta)

BK-01
m2

83

12.7 S2.622 Šķembu izsijas 40 mm biezumā BK-01 m2 75

12.8 S9.5 Brauktuves betona apmale 100x22x15 BK-01 m 2

12.9 S9.5 Slīpā brauktuves apmale 100x30/22x15 BK-01 m 2

12.10 S9.5 Ietves betona apmale 100x20x8 (ieskaitot šķembu un betona pamatu) BK-01 m 80

12.11 S9.6 Esošā demontētā bruģakmens seguma atjaunošana BK-01 m2 3

12.12 S9.6 Ietves bruģakmens 80mm BK-01 m2 75

12.13 S2.9 Apzaļumošana augu zeme apsēta ar daudzgadīga zālāja sēklām h=100mm BK-01 m2 160

12.14 S7.26
Asfaltbetona seguma remonts uz esošās gājēju ietves (asfaltbetons AC 8
surf, 40mm biezumā)

BK-01
m2

27

ELT-A DAĻA (APGAISMOJUMS) N/A

13 Materiālu specifikācija - apgaismojums

13.1 ELT daļa Kabelis NYY-J-4x25 mm2 ELT daļa m 14

13.2 ELT daļa Kabelis CYKY-5x4 mm2 ELT daļa m 131

13.3 ELT daļa Kabelis NYM-J-3x1,5 mm2 ELT daļa m 10

13.4 ELT daļa Kabeļa brīdinājuma lenta, platums 120mm ELT daļa m 42

13.5 ELT daļa Aizsargcaurule d 50mm (450N, 2.klase) ELT daļa m 10

13.6 ELT daļa Aizsargcaurule d 40mm (450N, 2.klase) ELT daļa m 84

13.7 ELT daļa Drošinātājs NH-00/20A ELT daļa gab. 3

13.8 ELT daļa Automātslēdzis 1C6A, 230V, 6kA ELT daļa gab. 2

13.9 ELT daļa Automātslēdzis 1C2A, 230V, 6kA ELT daļa gab. 2

13.10 ELT daļa
Gaismeklis LED, 230V, 39W, IP-66, IK-10 (Schreder Zylindo 5103 / 24LEDs
500mA  NW/ 412522) G-1, G-2

ELT daļa
gab.

2

13.11 ELT daļa
Prožektors LED, 230V, 6W, IP-66, IK-07 glass, IK-08 PC (Schreder
Sculpline 1 / 5128 / 5LEDs 350mA WW / 333152)

ELT daļa
gab.

14

13.12 ELT daļa Prožektora turētājs un stiprināšanas komplekts ELT daļa kompl. 14

13.13 ELT daļa Cinkots metāla stabs H=5,5m (G-1, G-2) ELT daļa gab. 2

13.14 ELT daļa Staba pamats P-1 ELT daļa gab. 2  
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13.15 ELT daļa Apgaismojuma staba gumijas blīve GB-RG ELT daļa gab. 2

13.16 ELT daļa Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15 ELT daļa gab. 3

13.17 ELT daļa Gala apdare EPKT-0015 ELT daļa kompl. 3

13.18 ELT daļa Kabeļu kurpes SAL 1.27 10-50 Al/Cu ELT daļa gab. 12

13.19 ELT daļa Apg. sadales zemējums ELT daļa kompl. 1

13.20 ELT daļa Balsta zemējums ELT daļa kompl. 2

13.21 ELT daļa Palīgmateriāli ELT daļa kompl. 1

14 Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojums

14.1 ELT daļa
Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules)
gūldīšanai 0.7m dziļumā

ELT daļa
m

42

14.2 ELT daļa
Tranšeja - bedre, kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai
(šurfēšanai)

ELT daļa
gab.

4

14.3 ELT daļa Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā ELT daļa m 42

14.4 ELT daļa Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm stiprināšana pie tilta konstrukcijas ELT daļa m 52

14.5 ELT daļa Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana ELT daļa m 42

14.6 ELT daļa Asfalta atjaunošana (ieskaitot atjaunošanas materiālus) ELT daļa m2 2.5

14.7 ELT daļa Teritorijas labiekārtošana (ieskaitot atjaunošanas materiālus) ELT daļa m2 4.24

14.8 ELT daļa ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē ELT daļa m 94

14.9 ELT daļa ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare ELT daļa gab. 3

14.10 ELT daļa Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma stabam ELT daļa gab. 2

14.11 ELT daļa Apgaismošanas staba pamata montāža ELT daļa kompl. 2

14.12 ELT daļa Apgaismošanas staba montāža ELT daļa kompl. 2

14.13 ELT daļa Apg. sadales zemējuma montāža ELT daļa kompl. 1

14.14 ELT daļa Balsta zemējuma montāža ELT daļa kompl. 2

14.15 ELT daļa Prožektoru montāža (uz tilta) ELT daļa gab. 14

14.16 ELT daļa LED gaismekļa montāža ELT daļa kompl. 2

14.17 ELT daļa Kabeļu ievilkšana sadalē un pievienošana ELT daļa gab. 3

14.18 ELT daļa Kabeļu ievilkšana stabā un savienošana ELT daļa gab. 1

14.19 ELT daļa Kabeļa montāža pa celtniecības konstrukcijām (stabā) ELT daļa m 10

14.20 ELT daļa Komutācijas automātu montāža ELT daļa gab. 4

14.21 ELT daļa Kabeļa montāža pa tiltu ELT daļa m 52

14.22 ELT daļa Būvgružu utilizācija ELT daļa m3 10.5

14.23 ELT daļa Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkārtošana ELT daļa m 42  
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14.24 ELT daļa EPL vai sarkanās līnijas nospraušana ELT daļa m 42

14.25 ELT daļa EPL digitālā uzmērīšana ELT daļa m 42

14.26 ELT daļa Rakšanas atļaujas saņemšana ELT daļa objekts 1

14.27 ELT daļa Ražošanas izmaksas par darba organizāciju un pielaišanu pie darba ELT daļa objekts 1

14.28 ELT daļa Transporta un gājēju kustības organizēšana ELT daļa objekts 1

14.29 ELT daļa Tehniskās dokumentācijas izgatavošana ELT daļa objekts 1

14.30 ELT daļa Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā ELT daļa objekts 1

15 Demontāžas darbi

15.1 ELT daļa 0,4 kV KL demontāža ELT daļa m 12

15.2 ELT daļa Asfalta demontāža ELT daļa m2 2.5

A 0.00

Sastādīja:                                                     R.Norītis

Pārbaudīja:                                                     Ģ. Šķupelis

Kopā:
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Skaidrojošais apraksts 

1. Ievads 
Objekta “Gājēju tilta pāri Pēterupi” darbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar: LR 

“Būvniecības likums”; 

LBN “Vispārīgie būvnoteikumi”; 

Ministru kabineta noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;  

LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”. 

Darba aizsardzības pasākumi jāveic atbilstoši šī objekta aizsardzības plānam, ievērojot: LR “Darba 
aizsardzības likumu”; 

MK noteikumus Nr.660 “Darba vides iekšējas uzraudzības veikšanas kartība”; 

MK noteikumus Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā”; 

MK noteikumus Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;  

MK noteikumus Nr.82 “Ugunsdrošības noteikumi”. 

2. Būvlaukuma organizācija 
Darbu organizēšanas projekts (DOP) paredz būvdarbus sadalīt 3 etapos: 

1. Veikt projektā paredzētos būvlaukuma iekārtošanas un mobilizācijas darbus (visas palīgbūves un 
materiālus, tai skaitā atrašanās vietas zaļajā zonā). Veikt būvkonstrukciju asu nospraušanas 
darbus, satiksmes organizācijas pagaidu tehnisko līdzekļu uzstādīšanu, ja nepieciešams. Pirms 
darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai precizētu tīklu atrašanās 
vietas dabā.  

2. Veikt projektā paredzētos zemes darbus tilta balstu pamatu izbūvei, kā arī gājēju celiņa izbūvei, 
apgaismojuma ierīkošanai. Būvdarbu zonu norobežot ar metāla nožogojumu vai brīdinošo lentu 
(atkarībā no ierakuma dziļuma). Pārejos būvdarbus veikt atbilstoši visu šī projekta daļu 
izstrādātajiem risinājumiem. 

3. Pabeigt visus projektā paredzētos darbus, veikt teritorijas sakopšanas un labiekārtošanas darbus. 

Šī sējuma rasējumā DOP-01 dots viens no būvlaukuma ierīkošanas variantiem, bet būvlaukuma 
organizāciju jāveic atbilstoši Darbu veikšanas projekta (DVP) risinājumiem. 

Autotransporta un gājēju kustības organizācija 

Autotransporta un gājēju kustības organizāciju gājēju tilta un celiņu būvdarbu laikā jāveic atbilstoši LR 
MK Noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām. 

Piekļūšana būvlaukumam (materiālu un konstrukciju padošanai) jāveic pa esošiem ceļiem un ielām. 

Būvdarbu veikšanas vietu norobežošana 

Jāveic būvvietas norobežošana ar nožogojumu, lai nodrošinātu drošus darba apstākļus strādājošajiem 
un novērstu negadījumus ar garāmgājējiem. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar aizsargnožogojumiem 
atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4059-89), kurš nosaka funkcionālas nozīmes nožogojumu ar aizsargājošām, 
drošības un brīdinājuma funkcijām, kā arī nožogojumu uzstādīšanas vietu un stiprinājuma veidus. 

Aizsargnožogojumiem piestiprina drošības zīmes un uzrakstus atbilstoši “Darba aizsardzības 
likumam” un MK noteikumiem Nr.400 ”Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. 

Pagaidu ēkas un būves 
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Objekta teritorijā paredzēts izvietot pagaidu būves un ēkas. Projekta rasējumā DOP-01 dots viens no 
būvlaukuma ierīkošanas variantiem, tai skaitā projekta īstenošanai pielietoto pagaidu būvju un ēku saraksts. 

Būvuzņēmējam jāpapildina sarakstu atbilstoši izstrādātam DVP, ja nepieciešams. 

Apsardzes sistēmas izveide 

Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. 

Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic 
ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. 

Būvlaukuma apsardzes darbinieki jānodrošina ar mobilajiem sakaru līdzekļiem, kā arī to akumulatoru 
bateriju uzlādēšanas iespēju. 

Saglabājamo koku norobežošanas pasākumi 

Pirms zemes darbu, kā arī tilta tērauda laiduma montāžas darbu sākšanas nepieciešams veikt 
pasākumus, kas garantētu koku aizsardzību pret to bojāšanu būvniecības laikā. 

3. Būvdarbu veikšana 
Būvdarbu veikšanas dokumentācija. 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” būves būvniecībai 
nepieciešams Darbu veikšanas projekts (DVP). 

Sakarā ar to būvuzņēmējam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts 

Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka saskaņā ar normatīvo aktu darbu veikšanas projektam; 
projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. Atkarībā 
no tā tiek sastādīts darbu izpildes kalendārais grafiks. 

Gājēju tilta būvniecības darbi Būvuzņēmējam jāveic pamatojoties uz izstrādāto, saskaņoto un 
apstiprināto darbu veikšanas projektu. 

Būvdarbu veikšanas laikā objektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai: 

• būvatļaujai (kopijai); 

• pamatprojektam; 

• darbu veikšanas projektam, pašlaik veicamo darbu izpildei; 

• būvdarbu žurnālam; 

• materiālu un konstrukciju ekspluatācijas īpašību deklarācijām, kuras reģistrē būvdarbu žurnālā; 

• autoruzraudzības žurnālam; 

• būvdarbu veikšanas tehniskajai dokumentācijai; 

• būvuzņēmēja līguma kopijai; 

• būvuzrauga un atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstiem; 

• būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktam; 

• strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām; 

• strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām; 

• darbinieku kvalifikāciju apstiprinošu dokumentu kopijām; 

• strādājošo darba laika uzskaites tabulai; 

• būvdarbu veikšanas izpilddokumentācijai, iebūvēto būvmateriālu kvalitātes un testēšanas 
pārskatiem; 
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• darba drošības, vides aizsardzības un ugunsdrošības instrukcijām; 

• darba drošības darba vietā instruktāžas žurnālam. 

Būvdarbu veikšanas secība 

Paredzēta sekojoša gājēju tilta darbu izpildes secība: 

1. Sagatavošanas darbi; 

2. Projektā paredzētie būvkonstrukciju būvdarbi; 

3. Teritorijas sakopšana, izpilddokumentācijas sakārtošana, objekta nodošana ekspluatācijā. 

Būvniecības sagatavošanas darbi 

Būvniecības sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas un visu nosacījumu 
izpildes. 

Pirms būvniecības sagatavošanas darbu būvobjekta uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojošie 
dokumenti: 

1. apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise; 

2. ja būvniecība tiks veikta par valsts vai pašvaldību līdzekļiem - Līguma kopiju par 
būvuzraudzību; 

3. būvuzrauga saistību rakstu; 

4. atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību rakstu. 

Visi pārējie sagatavošanas darbi jāveic atbilstoši šī projekta specifikācijām.  

Projektā paredzētie darbi 

Būvniecības darbi veicami saskaņā ar izstrādāto būvprojektu ievērojot projekta dokumentācijas 
norādījumus. 

Projektā paredzētie būvkonstrukciju būvdarbi: 

• balstu Nr.1 un Nr.2- 6 mikropāļu d=0,3m izbūve, ieskaitot zemes darbus urbjmašīnas darba 
laukumu ierīkošanai; 

• krasta balstu ķermeņu izbūve; 

• tērauda laiduma izgatavošana sertificētā rūpnīcā, ieskaitot tā krāsošanu; 

• tērauda laiduma transportēšana būvlaukumā ar sekojošu montāžu projektā stāvoklī; 

• tērauda laiduma koka garensiju uzstādīšana ietves klāja atbalstam un koka rievota dēļu 
piestiprināšana; 

• margu montāža uz tilta; 

• krasta nogāžu nostiprinājuma izbūve; 

• gājēju celiņa izbūve; 

• apgaismojuma ierīkošana; 

• labiekārtošanas darbu veikšana. 

Tērauda laiduma konstrukciju - kopnes - tiek rekomendēts padod montāžai pilnīgi izgatavotu un 
pielietot celtni ar lielu izlices sniegumu laiduma uzstādīšanai projektā stāvoklī. 

Monolītā dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas un apdares būvdarbi veicami pie pozitīvām 
atmosfēras temperatūrām, lai nodrošinātu optimālu betona un apdares kvalitāti. 
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Nedrīkst pārkāpt betonēšanas un hidroizolēšanas temperatūras un mitruma režīmus. Būvuzņēmējam 
jāveic attiecīgs papildu pasākumu komplekss, lai precīzi izpildītu šī projekta specifikāciju prasības, 
(sildīšana, aizsardzība pret nokrišņiem, ūdens atsūknēšana no būvbedrēm un tml.) 

Būvdarbu kvalitātes kontrole 

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 3.5.3 nodaļas 129.punktu par 
būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. 

Būvdarbu kvalitātes kontrole jāveic atbilstoši “Autoceļu un ielu būvnoteikumu” 132. punkta 
sarakstam. 

Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus jāpieņem ar pieņemšanas aktu (sk. 
“Autoceļu un ielu būvnoteikumu”3.pielikumu). 

Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja pasūtītājs vai būvuzraugs un būvdarbu veicēju pārstāvji nav 
sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs vai 
autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, 
turpmākie darbi jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu vai autoruzraudzības žurnālā un norādot 
neatbilstību labošanas izpildes termiņu. Darbus turpina tikai tad, kad visi parakstījuši attiecīgo segto darbu 
aktu. 

Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu bojājumi, 
pirms darbu atsākšanas jāveic atkārtotu iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaudi, par to sastādot 
attiecīgu aktu. 

Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visas pagaidu būves, visi mehānismi, liekā grunts un 
būvgruži, kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, un jāsakārto 
teritorija. 

Būvobjekta nodošana ekspluatācijā 

Gājēju tilta nodošanu ekspluatācijā ierosina pasūtītājs vadoties pēc “Autoceļu un ielu 
būvnoteikumiem”(MK noteikumi Nr.633). 

Pirms tilta nodošanas ekspluatācijā jāveic paveikto būvdarbu uzmērījumus unizpilduzmērījumus, 
ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

Pēc pasūtītāja rakstiska pieprasījuma institūcijas, kuras ir izdevušas tehniskos noteikumus, pārbauda un 
14 diena laikā pēc iesnieguma saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz atzinumu par tilta gatavību 
ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 

Ierosinot tilta pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītājs būvvaldē iesniedz šādus dokumentus(oriģinālus): 

• apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai; 

• būvprojekta izmainītos rasējumus (ja tādi ir); 

• būves vai tās daļas novietnes izpildmērījuma plānu; 

• tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par gatavību ekspluatācijai; 

• būvdarbu žurnālu un nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; 

• iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; 

• autoruzraudzības žurnālu; 

• būvuzrauga pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi, ja būvdarbu laikā ir veikta būvuzraudzība 
aktos noteiktajā kārtībā. 
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4. Darba aizsardzības plāns 
Visi būvdarbi izpildāmi saskaņā ar vispārējiem un atsevišķu darbu izpildes drošības tehnikas 

noteikumiem, kā arī ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem Darba aizsardzības un drošības tehnikas 
normatīvajiem aktiem. 

Visiem nodarbinātajiem, kuri strādā būvobjektā, jābūt profesionāli sagatavotiem, atestētiem tiesībās 
apkalpot tehnoloģiskās un bīstamās iekārtas, kā arī jābūt attiecīgiem kvalifikācijas dokumentiem. 

Atbildīgām personām, kuras nozīmē darba devējs būvobjektā, jābūt apmācītām darba aizsardzības 
jautājumos un atbilstoši LR MK 2003.g.25.februāra Noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus” un 2010.g.10.augusta noteikumiem Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, 
jābūt ar attiecīgiem kvalifikācijas dokumentiem. 

Visiem nodarbinātajiem, kuri strādā būvobjektā, jābūt dokumentiem, kas atbilstoši LR 
MK2009.g.10.marta Noteikumiem Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” apliecina 
savlaicīgu obligāto veselības pārbaudi. Obligāto medicīnas veselības pārbaudes karšu kopijas tiek glabātas 
pie darbuzņēmēja. 

Pirms darbu sākuma viss būvobjekta personāls tiek instruēts darba drošības jautājumos, pamatojoties 
uz darba drošības instrukcijām un esošo darba vides riska faktoru novērtēšanas rezultātiem. 

Instruktāža tiek reģistrēta noteiktās formas žurnālā. 

Instruktāžu periodiskumu darba drošības jautājumos reglamentē darbuzņēmējs, izejot no ražošanas 
vajadzībām, bet ne retāk par 1 reizi 6 mēnešos. 

Atbildīgais par savlaicīgu un kvalitatīvu instruēšanu darba aizsardzības jautājumos un iepazīšanos ar 
darba vides riska faktoriem ir darbuzņēmējs. 

Pirms darbu sākuma visi nodarbinātie būvlaukumā tiek apgādāti ar nepieciešamiem spectērpiem, 
specapaviem un individuālās aizsardzības līdzekļiem atbilstoši izpildāmā darba raksturam un darba vides 
riska faktoru ietekmei uz darbinieku. Darbiniekiem jāiepazīstas ar spectērpu, specapavu un individuālās 
aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumiem. Jāsagatavo tara, instrumenti, palīgierīces, kas nepieciešamas 
darbam. Jāpārbauda, vai tie ir darba kartībā. 

Būvobjekts tiek komplektēts ar darba aizsardzības normatīvo dokumentu paketi atbilstoši integrētās 
uzņēmuma pārvaldīšanas sistēmas aktuālajai versijai. 

Nodarbinātie būvobjektā tiek nodrošināti ar sanitārajām - sadzīves telpām, kas iekļauj: 

• Pārģērbšanās telpas; 

• Pārvietojama mobilā tualete; 

• Telpas apģērba žāvēšanai un atpūtai. 

Norādītajām telpām jāatbilst LR MK noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus”. 

Darba vietām jābūt nodrošinātām ar pirmās palīdzības aptieciņām. Aptieciņas izvietošanas vietu 
apzīmē ar saskatāmām standarta drošības zīmēm. To jābūt viegli pieejamam. Aptieciņu komplektācija tiek 
nodrošināta atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Darbuzņēmējs nodrošina darbinieku apmācību šajā jautājumā LR MK noteiktajā kārtībā. 

Būvobjektā redzamās vietās jābūt norādītiem neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas 
dienestu adresēm un tālruņa numuriem. 

Objektā paredzētie būvdarbu veidi, kuros iespējami riska faktori: 

• Zemes darbi (būvbedres rakšana, konstrukciju aizbēršana); 

• Metināšanas darbi; 

• Betonēšanas darbi (būvkonstrukcijas); 
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• Iekraušanas un izkraušanas darbi (būvmateriālu pārvietošana ar dažādu celtņu palīdzību); 

• Montāžas darbi (konstrukciju montāža); 

• Transporta darbi (autotransporta, kā arī celtniecības un speciālās tehnikas –automikseru, autoceltņu, 
grunts pārvietošanas mašīnu - izmantošana). 

Aizsardzība pret troksni. 

Pieļaujamais trokšņa līmenis, ko nevajadzētu pārsniegt darbavietā, ir 80dB(A). Ja tas tiek pārsniegts, 
nodarbinātajiem jānodrošina: 

• lietot individuālos dzirdes aizsardzības līdzekļus (austiņas, ausu aizbāžņi u.c.); 

• strādājot pielietot rotācijas principu, lai darbinieki ilgstoši nav pakļauti trokšņa iedarbībai; 

• jāveic regulāri trokšņa mērījumi; 

• nodarbināto dzirdes pārbaudes. 

Izvēloties individuālos dzirdes aizsardzības līdzekļus, jāņem vērā darbavietā esošais trokšņa līmenis un 
aizsardzības līdzekļa piemērotība šādam līmenim, kā arī individuālā aizsardzības līdzekļa piemērojamība 
pašam nodarbinātajam. 

Pieļaujamās trokšņa robežvērtības un trokšņa ekspozīcijas vērtības ir noteiktas Ministru kabineta 
2003.gada 4.februāra noteikumos Nr.66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba 
vides trokšņa radīto risku". Maksimāli pieļaujamais trokšņa ekspozīcijas līmenis ir 87 dB(A). Jāievēro MK 
noteikumus Nr.66. 

Aizsardzība pret vibrāciju. 

Pieļaujamās vibrācijas ekspozīcijas robežvērtības un ekspozīcijas darbības vērtības ir noteiktas 
Ministru kabineta 2004. gada 13. aprīļa noteikumos Nr.284 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto 
aizsardzībai pret vibrācijas radīto risku darba vidē”. 

Lai līdz minimumam samazinātu vibrācijas iedarbību un ar to saistītos riskus: 

• pielietot darba metodes, kurās vibrācijas iedarbība ir mazāka, ja tehnoloģiskais process to atļauj; 

• nodrošināt vibrācijas iedarbības ilguma un intensitātes ierobežošanu, lai darba laiks, kurā 
nodarbinātais ir pakļauts paaugstinātas vibrācijas līmenim, nepārsniegtu noteikto vibrācijas 
ekspozīcijas ilgumu; 

• nodrošināt atbilstošus darba grafikus ar pietiekamu atpūtas laiku; 

• nodrošināt atbilstošu individuālo aizsardzības līdzekli (piemēram, pretvibrācijas cimdi, apavi, 
apģērbu, kas vibrācijas ietekmei pakļauto nodarbināto pasargā no aukstuma un mitruma); 

• izmantot papildaprīkojumu, kas samazina vibrācijas ietekmi uz nodarbināto.  

Apgaismojuma prasības būvlaukumā. 

Apgaismojuma prasības būvlaukumā norādītas Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumos 
Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

Pietiekami nodrošināt darbavietas, telpas un satiksmes ejas ar dabisko gaismu un aprīkot ar mākslīgo 
apgaismojumu tā, lai kopējais apgaismojums būtu pietiekams nodarbināto drošībai un veselībai. 

Apgaismojuma instalācijas telpās, darba vietās un satiksmes ejās novieto tā, lai nodarbinātie netiktu 
pakļauti negadījuma riskam. 

Tumšajam diennakts laikam ierīkot papildus mākslīga apgaismojuma sistēmu, lai apgaismotu visas 
darba zonas un satiksmes ejas. Šī sistēma ir jākonstruē tā, lai sniegtu pietiekamu vispārējo apgaismojumu 
dabīgajam apgaismojumam visnelabvēlīgākajos apstākļos. 

Lai novērstu elektriskos riska faktorus, apgaismojuma sistēmām ir jāatbilst elektrodrošības prasībām. 
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Darba aizsardzības pasākumi, strādājot ar ķīmiskajām vielām (tai skaitā ķīmiskajiem 
produktiem). 

Darba aizsardzības prasības nodarbinātajiem, saskaroties ar ķīmiskajām vielām (tai skaitā ķīmiskajiem 
produktiem) darbavietās, nosaka Ministru kabineta 2007. gada 15. maija noteikumi Nr.325.” Darba 
aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darbavietās”. 

Darba aizsardzības pasākumi, strādājot ar elektroinstrumentiem un tehnisko aprīkojumu. 

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar elektroinstrumentiem un tehnisko aprīkojumu, nosaka MK 
noteikumi Nr.359 no 28.04.2009. ‘’Darba aizsardzības prasības darbavietās”, individuālo aizsardzības 
līdzekļu lietošana atbilstoši MK noteikumiem Nr.372 no 

20.08.2002. ‘’Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus’’. 

Lai novērstu vai samazinātu riskus, kas izriet no rokas darbarīku izmantošanas, ražotnē ieteicams 
pievērst uzmanību šādiem aspektiem: 

• jāizvēlas veicamajam darbam piemērots darbarīks, apsverot tā formu, svaru un piemērotu izmēru no 
ergonomikas viedokļa; 

• darbarīkus drīkst izmantot tikai paredzētajiem mērķiem un ar tiem nedrīkst pārsniegt darba apjomus, 
kādiem tie paredzēti; 

• jāpārliecinās, ka darbarīku rokturi nav sašķēlušies vai saplaisājuši un tie ir stingri piestiprināti 
darbarīkam (āmuriem, skrūvgriežiem, zāģiem u.tml); 

• jāpārliecinās, ka darbarīku spīles, atveres un pleci nav deformējušies (atslēgas, knaibles, spailes, 
skrūvgrieži u.tml.); 

• jārūpējas, lai griezējinstrumenti un instrumenti ar asajām malām ir kvalitatīvi noasināti 

• (naži, šķēres, kalti u.tml.) un to zobu stāvoklis (zāģiem, vīlēm) būtu bez bojājumiem; 

• elektrisku kontaktu gadījumos jāizmanto darbarīki ar attiecīgu izolācijas aizsardzību un 
sprādzienbīstamas vides gadījumos jāizmanto dzirksteļu droši darbarīki; 

• visiem individuālās aizsardzības līdzekļiem ir jābūt atbilstošiem normatīvu prasībām; 

• darbarīku stāvoklis (rokturi, izolācija, asmeņi utt.) ir jāpārbauda regulāri; 

• bojātie darbarīki, ja iespējams, ir jāsalabo vai arī jāaizliedz to lietošana un no tiem jāatbrīvojas; 

• darbarīkiem nedrīkst veikt pagaidu remontu, jo tas sekmēs darba vides riskus;remonta veikšana ir 
jāuztic tikai kompetentiem speciālistiem; 

• prasības iekārtu, darbarīku elektrodrošībai ir noteiktas Ministru kabineta 2000.gada30.maija 
noteikumos Nr.187 "Iekārtu elektrodrošības noteikumi". 

Pielietojamie darba aizsardzības pasākumi, pārnēsājot dažādus materiālus, atkritumus u.c. 
smagumus. 

Darba plānošana un organizēšana tādā veidā, lai būtu iespējama mehānisko iekārtu izmantošana; 

Pārnēsājot, pārvietojot smagumus, jāievēro MK noteikumi Nr.344. no 06.08.2002.g. ‘’Darba 
aizsardzības prasības, pārvietojot smagumus.’’ 

Aizsardzība pret krišanu no augstuma. 

Ievērot MK noteikumus Nr.526 no 09.12.2002. ‘’Darba aizsardzības prasības, lietojot darba 
aprīkojumu un strādājot augstumā’’. 

Ar mērķi novērst avārijas situācijas, ko var izraisīt veicamo būvdarbu specifika, projekta vadītājs 
nodrošina pastāvīgu celtniecības konstrukciju un būvlaukuma izvietoto iekārtu tehniskā stāvokļa vizuālu 
kontroli. 
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Ekspluatējot kravas celtņus, ievērot MK noteikumus Nr.113. no 09.02.2010 „Kravas celtņu tehniskās 
uzraudzības kārtība”. 

Seguma (koka klāja) uz kopnes ierīkošanas periodā, t.i. būvdarbu veikšanai virs atklāta ūdens, 
būvlaukumā jābūt organizētam glābšanas postenim. 

Glābšanas posteņa laivai jāatrodas pastāvīgi pie darbu izpildes vietas. 

Glābšanas laivai jābūt būvdarbu vadītāja pārziņā, tai jābūt pastāvīgā gatavībā glābšanas darbu 
veikšanai. 

Glābšanas laivai visas maiņas garumā jāatrodas vietā, kur ērta iekāpšana; tai jābūt piestiprinātai ar 
paņēmienu, kas nodrošina ātri tās atbrīvošanu no stiprinājuma. 

Izpildot darbu virs ūdens, augstumā ne lielākā par 5 m, visā darba periodā glābšanas lai vai jābūt 
norīkotam atbildīgajam maiņas dežurantam. 

Strādniekiem jāzina skaņas signalizācijas signāls, kas nozīmē un ar kuru tiks izziņots, ka ūdenī iekritis 
cilvēks. 

Darba aizsardzības prasības elektroenerģijas nodrošināšanai. 

Elektroenerģijas patērētāju pieslēgšana pie elektroapgādes sistēmas tiek veikta tikai ar attiecīgā 
energodienesta atļauju, izpildot visas tā tehniskās prasības. Elektroiekārtām, kuras izmanto būvlaukumā, 
jābūt darbderīgām, savlaicīgi testētām un ar nepieciešamo dokumentu noformēšanu. 

Darba aizsardzības prasības metināšanas darbiem. 

Termiskos darbus ar metināšanas un metāla termogriešanas iekārtām jāveic saskaņā ar MK noteikumu 
Nr.82 no 17.02.2004. “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. Pirms termisko darbu uzsākšanas tiek veikts 
pasākumu komplekss ugunsgrēka riska samazināšanai, tai skaitā: 

• ugunsdrošības instruktāža; 

• nodrošināšana ar ugunsdzēšanas līdzekļiem; 

• aizsardzības aizsega novietošana. 

Ar rīkojumu objektā norīko atbildīgo par drošu termisko darbu organizēšanu un veikšanu. Pirms darba 
sākuma tiek pārbaudītas metināšanas un gāzes griešanas iekārtas uz atbilstību darba drošības, sprādziena un 
ugunsgrēka drošības prasībām. Bojātas iekārtas būvobjektā nedrīkst atrasties. 

Darba aizsardzības prasības zemes darbu veikšanai. 

Pirms darbu sākuma tehniskiem līdzekļiem, ko pielieto zemes darbos, tiek pārbaudīts to tehniskais 
darbderīguma stāvoklis. Tam jāatbilst LR MK Noteikumu Nr.195 no 25.03.2008. 

„Mašīnu drošības noteikumi” prasībām. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic būvniecības nodrošināšanai 
izmantoto teritoriju sakārtošana. 

Rakšanas darbu laikā darbs jāuzrauga nogāzes stabilitāte un izraktās bedres dibena stāvoklis. Par 
novērojumu rezultātiem jāziņo Darba devējam un būvuzņēmējam atskaites veidā, bet, ja nepieciešams 
pieņemt tūlītējus mērus, Darba devējs un būvuzņēmējs jāinformē nekavējoties. 

5. Vides aizsardzības prasības būvdarbu laikā 
Gājēju tilta būvprojektā nav iekļauti nekādi pasākumi, kas būtu pretrunā ar vides aizsardzību. 

Veicot būvdarbus Būvuzņēmējam jāievēro Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Tehnisko noteikumu 
prasības, tai skaitā neveikt darbus, kas saistīti ar Pēterupes gultni un ūdeni vai ar būtisku pazemes ūdens 
piesārņošanas risku. 
 

Pirms būvdarbu procesa sākuma tiek noteikti un novērtēti norādīto darba veidu ekoloģiskie faktori: 

• ūdens resursu aizsardzība; 

• gaisa baseina aizsardzība; 
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• zemes aizsardzība; 

• trokšņa un vibrāciju samazināšana. 

Objekta personālam jābūt apmācītam rīkoties ārkārtas situācijās, kas saistītas ar apkārtējās vides 
piesārņošanu, tai skaitā jābūt apmācītam rīkoties atbilstoši prasībām naftas produktu un citu ķīmisko vielu 
izplūdes gadījumā. 

Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu 
aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos 
noteiktos ierobežojumus un prasības. 

Veicot būvdarbus, ja iespējams, jāveic būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. 

Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu 
jānoņem un nebojātu jāuzglabā turpmākai izmantošanai. 

Veicot grunts pastiprināšanu, jānovērš pazemes ūdeņu atklāto ūdenstilpju piesārņošanu. Nepieciešamie 
pasākumi jāparedz darbu veikšanas projektā. 

6. Ugunsdrošības pasākumi 
Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpilde gaitā atbild būvuzņēmējs. 

Ugunsdrošības prasības, veicot būvdarbus, nosaka MK noteikumu Nr.82 8.nodaļa. Būvobjektu jānodrošina 
ar ugunsdrošībai lietojamajām drošības zīmēm atbilstoši LVS 446 prasībām. 

Ugunsdrošības nodrošināšanai objektā nepieciešams izvietot ugunsdrošības stendu, kas aprīkots ar 
pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem. 

Metināšanas darbus atļauts veikt atklātos laukumos paredzot vismaz 10m attālumu no degtspējīgām 
konstrukcijām vai materiāliem. 

7. Nelaimes gadījuma darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība 
Atbilstoši Darba aizsardzības likuma 12.pantam darba devējs uzņēmumā nodrošina pasākumus, kas 

nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, bīstamo iekārtu avārijas seku ierobežošanai vai likvidēšanai, 
ugunsdzēšanai, nodarbināto un citu personu evakuēšanai. 

Atbilstoši Darba aizsardzības likuma 13.pantam darba devējs nodrošina nelaimes gadījumu darbā 
izmeklēšanu un veic to uzskaiti. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtību nosaka 
Ministru kabineta noteikumi Nr.950. Ministru kabineta noteikumi nosaka arī arodslimību izmeklēšanas un 
uzskaites kārtību, arodslimību sarakstu, kā arī arodslimību izraisītājfaktoru un to pielietojuma kategoriju 
sarakstu. 




