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A. VISPĀRĪGĀ DAĻA 

1. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli 

1.1 Projektēšanas uzdevums 
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1.2 Zemes robežu plāns 
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1.3 Nodalījuma noraksts  
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1.4 Izziņa no KNP  
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1.5 TN VAS „Latvijas Valsts ceļi” Jēkabpils nodaļa Nr.4.6.7/2315 no 26.02.2019. 
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1.6 TN AS „Sadales tīkls” reģ. Nr. 30AT20-03/156 no 21.02.2019. 
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1.7 TN SIA “Lattelecom” Nr. PN-28038 no 05.03.2019.  
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1.8 TN ZMNĪ TN nr. L-1-27/114 no 11.03.2019. 
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1.9 Būvprojekta vadītāja sertifikāta Nr. 3-01867 kopija 
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1.10 PCTA  
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2. Skaidrojošais raksts 

2.1. Ievads 

Būvprojekts minimālā sastāvā “Lietus ūdens novadīšanas risinājumu izstrāde un auto stāvvietas izbūve 
Atašienes centrā pie kultūras nama, izmantojot videi draudzīgus risinājumus” izstrādāts saskaņā ar Krustpils 
novada pašvaldība pasūtījumu, noslēgto līgumu Nr.2.1-34/19/15 starp Krustpils novada pašvaldību un SIA "Dabl V", 
atbilstoši spēkā esošajām normām un līguma noteikumiem un izsniegto būvatļauju nr.BIS-BV-4.2-2019-179(22-19). 

Projektu izstrādāja SIA „ Dabl V” (būvkomersanta reģistrācijas Nr. 9185-R). Būvprojekta vadītājs un CD daļas 
vadītājs būvinženieris: Vadims Semoņenko - LBS būvprakses sertifikāts Nr.3-01867. 

Būvprojekta mērķis: izstrādāt autotransporta stāvlaukumu. Nodrošinot stāvlaukuma funkcijas, konstrukciju 
ilgizturību ar ekonomiski izdevīgiem ekspluatācijas izdevumiem, kā arī nodrošināt satiksmes drošības un augsto komforta 
līmeni. Projekta risinājumiem jāiekļaujas ciema vidē. Paredzēt ūdens novadīšanu no stāvvietas teritorijas. 

Būvprojekta realizācija paredzēta divas kārtas: 

1.  Būvniecības kārta – stāvlaukuma izbūve ar mīksto segumu; 

2.  Būvniecības kārta – Cietā seguma izbūve (AC16surf 70/100). 

2.2. Esošās situācijas raksturojums 

Plānojamo stāvlaukuma būvniecība tiek paredzēta zemes robežas – zemes kadastra Nr. 56460060234. 
Stāvlaukumam tuvumā atrodas ražotnes, Atašienes kultūras nams un Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu 

baznīca, kuru apmeklētājam nav tuvākās stāvlaukuma vietas. Teritorija ir samērā līdzena, šobrīd nav labiekārtota. 
Stāvlaukuma izbūve nepieciešama, lai nodrošinātu automobiļu novietošanu kultūra nama un baznīcas apmeklētajiem, kā 
arī darbiniekiem kas strādā tuvākā ražošanas ēkā. 

Grunts zem plānotā stāvlaukuma ir smilšaini mālaina. No augšas laukumu pārklāj augu zeme 15cm dziļumā, tad 
no 20 līdz 25 cm dziļumā atrodama grants, smilts un būvgružu maisījums, zemāko slāni veido smilšmāls. Ģeoloģiskais 
urbums bija urbts 2.0m dziļumā. 

 
Attēls 1. 

 
Attēls 2.  

  
Attēls 3. 

 
Attēls 4.  
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2.3. Tehniski ekonomiskie rādītāji, pamatojums 

 Pēc stāvlaukumu klasifikācijas (LVS 190-7:2002 "Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi": 
1. stāvlaukums ārpus ceļa brīvtelpas;  
2. pastāvīgi izmantojamās stāvvietas; 
3. paredzēts vieglajam transportam. 

 Būvobjekta adrese – Atašienes ciems, Krustpils novads 
 

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju” būves klasifikācija –  

1. kārta - 21120102 Ielas, ceļi un laukumi ar mīksto segumu; 

2.kārta - 21120101 Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu 

Galvenie projekta rādītāji 

Ceļa (objekta) nosaukums auto stāvvietas

Būves grupa 2

Būvju klasifikatora kods

1. kārta - 21120102  Ielas, ceļi 

un laukumi ar mīksto segumu; 

2.kārta -  21120101  Ielas, ceļi 

un laukumi ar cieto segumu

Būvniecības veids būve

Esošais segums
1.kārta - grants segums; 

2. kārta - asfaltbetons

Projektētā platība (m2) 675

Stavvietu skaits, gab. 30

Ejas brauktuves platums 6.0m

Stāvvietas platums x 

garums
2.5m x 5.0m

Stāvlaukuma šķērskrītums 1.0%; 2.5% (brauktuvei)

Nogāžu slīpums ne stāvāk 1:1.15

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

 

2.4. Izejas dati 

Kā izejas materiāls projekta izstrādei izmantots: 

 SIA „SKA projekts” veiktā situācijas vizuālā apskate; 

 Topogrāfiskā plāna uzmērīšanu veica MĒRNIECĪBAS FIRMA "ĢEO mērniecība"” 2019. gada 4. martā ar 
LATPOS (Jēkabpils1) korekcijām RTK režīmā, izstrādāts digitālā formā, izmantojot LKS – 92 TM koordinātu 
sistēmā un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5) ar mēroga koeficientu 0.999867; 

 Krustpils novada pašvaldības projektēšanas uzdevums; 

 TN VAS „Latvijas Valsts ceļi” Jēkabpils nodaļa Nr.4.6.7/2315 no 26.02.2019; 

 TN AS „Sadales tīkls” reģ. Nr. 30AT20-03/156 no 21.02.2019; 

 TN SIA “Lattelecom” Nr. PN-28038 no 05.03.2019; 

 TN ZMNĪ TN nr. L-1-27/114 no 11.03.2019; 

 Izziņa no Krustpils novada pašvaldības; 

 Nodalījuma noraksts 
Būvprojekts balstās uz šādiem Latvijas un Eiro Būvnormatīviem: 

 Būvniecības likums; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi; 

 Latvijas Valsts standarti: 
- LVS 190-1:2000 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase", 
- LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili", 
- LVS 190-3:2012 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli", 
- LVS 190-5:2011 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne", 
- LVS 190-7:2002 "Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi. ", 
- LVS 77:2016 "Ceļa zīmes." un LVS 85:2016 „Ceļa apzīmējumi”. 
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2.5. Projekta risinājumi 

Būvniecības laikā paredzēti sekojošie galvenie darbi: 
1. Kārta: 

 Lietus ūdens novadīšana atklāta veida; 

 Salizturīgā slāņa izbūve; 

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas izbūve; 

 Betona apmaļu uzstādīšana. 
2. Kārta: 

 Karstā asfalta būvniecība; 

 Ceļa zīmju uzstādīšana; 

 Horizontālā apzīmējuma izbūve; 

 Labiekārtošanas darbi. 

2.6. Autoceļa trase 

2.6.1 sagatavošanas darbi 
Stāvlaukuma izbūvei ir nepieciešams: atbrīvot būvlaukumu no apauguma, noņemt augu zemi vidēji 20cm 

biezumā, noplanēt teritoriju. 
2.6.2 atsavināmas zemes 
Stāvlaukuma izbūvei, paredzēts izmantot zemes gabalus ar kadastra Nr. 56460060234 kura pieder pašvaldībai. 
2.6.3 stāvlaukuma Izbūves plāns 
Stāvlaukums tiks veidots no 4 lielām plaknēm un iebrauktuves. Stāvlaukuma brauktuves garenkritums ir 1.0%, 

šķērskritums 2.5%. Stāvvietu daļa ir vērsta šķērsgriezumā ar 1.0% šķērslīpumu uz stāvlaukuma brauktuves asi, 
garenslīpums ir 1.0%, kā brauktuvei. Iebrauktuvi plānots pieslēgt esošajām augstuma atzīmēm. 

2.7. Zemes klātne un stāvlaukuma sega 

2.7.1 zemes klātne 
Stāvlaukuma konstrukciju paredzēts izbūvēt uz esošas zemes klātnes. Ejas brauktuves segumam paredzēts 

divpusīgs šķērsslīpums 2.5%, un vienpusīgs stāvvietām 1.0%. Raksturīgos zemes klātnes un segas konstrukcijas 
griezumus skatīt rasējumā CD-3. Stāvlaukumam no iebrauktuves puses paredzēts ierakums. Ierakuma grunti pieredzēts 
pārvietot uzbērumā, lieko grunti izlīdzinot Pasūtītāja norādītā vietā. 

Zemes klātnes izbūves darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikācijām, aktuālajai redakcijai. 
2.7.2 segas konstrukcija 
Projektā paredzētas viena segas konstrukcijas: 

 

Elements Konstrukcija Slāņa biezums, cm 

automobiļu 

stāvvietām 

S1. : 

 Karstais asfalts AC16surf, SIII 

 Nesaistītu minerālmateriālu mais.,NIII, Ev2≥150MPa  

 Smilts salturīga kārta, Ev2≥60MPa  

 Esošā pamatne vai uzbērums no minerālgrunts (Ev2≥45MPa) 

 

6 

20 

30-60 

 Kopā: 56-86 

Nostiprinātā 

nogāze  

S2. : 

 Frakcionētā šķemba 32/63  

 Neaustais ģeotekstils pagar. GV/ŠV 50/50, stiep. GV/ŠV 21/21  

 Vidēji rupja smilts Ev2>60MPa 

 Esošā pamatne Ev2>25MPa  

 

20 

0.4 

10 

 Kopā: 30.4 
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 Termiski saistīts neaustais ģeotekstīls nomales materiālu atdalīšanai  

Īpašības Mērv. Vērtība 

Stiepes stiprība GV / ŠV kN/m 21.0 / 21.0 

Pagarinājums GV / ŠV % 50/50 

CBR pārduršanas stiprība kN 3.5 

Konusu krišanas tests mm 15 

Ūdens noteces modulis l/m2*s 60 

 
 Preterozijas paklājs Envirofelt. CO 400 vai analogu (nav pieļaujams izmantot preterozijas paklājas, kas cauršūti ar 

polipropilēna vai polietilēna diegiem) nogāžu nostiprināšanai pēc nepieciešamības. 

- izejmateriāls - dabīgas šķiedras; 
- blīvums - 400 g/m2; 
- stiepes stiprība garenvirzienā - 6.4kN/m; 

- stiepes stiprība šķērsvirzienā - 2.0 kN/m; 
- pagarinājums garenvirzienā - 26%; 
- pagarinājums šķērsvirzienā - 32%. 

Stāvlaukuma konstruktīvas kārtas izbūves darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikācijām, aktuālajai 
redakcijai. 

Risinājumus skatīt rasējumu lapās CD-2 „Ģenerālplāns” un CD-4 “Izbūves plāns”. 
 

2.7.3 ūdens novadīšana 
Ūdens novadīšana no stāvlaukuma seguma virsmas tiks nodrošināta ar kritumiem. Ūdens paredzēts novadīt no 

stāvlaukuma iebrauktuves pretēja virzienā, kur tiks iebūvētas zemas apmales “pamīšus guļus”, kas dos iespēju ūdenim 
nonākt no stāvlaukuma zaļajā zonā. Lai novērstu nogāzes eroziju, to paredzēts nostiprināt ar ģeotekstilu un pārklāt ar 
frakcionēto šķembu 32/63 bērumu 20cm biezumā. Aktīvākai ūdeņu savākšanai zaļajā zonā un stāvlaukuma noēnojumam 
tiks iestādīti pieci koki betula utillis “Doorebos” (bērza šķirne). 

 

 

2.1. Satiksmes aprīkojums 

Ceļa zīmes uzstādamas saskaņā ar LVS 77:2016 „Ceļa zīmes”. Zīmju izmēru 
grupa-I. Ceļa zīmes uzstādāmas uz cinkota metāla balstiem ar diametru 60mm. Ceļa 
zīmes izgatavotas no cinkota metāla, kas pārklāts ar gaismu atstarojošu materiālu (I 
klases gaismu atstarojošā virsma). 

Ceļa zīmes stabs jāiebūvē ne tuvāk par 0,85m no brauktuves malas. 
Ceļa horizontālo apzīmējumu stāvvietu sadalīšanai ieklāšanu veikt ar 

termoplastiskiem vai augsta plastikāta materiāliem saskaņā ar LVS 85:2016.  
Satiksmes organizācijas līdzekļus jāuzstāda saskaņā LVS77, LVS85, LVS 

94:2011 un darbus veikt atbilstoši Ceļu specifikācijām, aktuālajai redakcijai. 
Pie ceļa pārbūves ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības 
zonas un pirms darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

 

2.2. Inženierkomunikācijas 

Stāvlaukumu šķērso divas drenāžas caurules ar d=50mm. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie darbi 
cauruļu saglabāšanai. Ja būvniecības laika caurules tiek bojātas, nekavējoties jāziņo komunikāciju turētājam  un jāveic 
visi nepieciešamie remontdarbi. 

Blakus, stāvlaukuma tuvākais stūris 5.80m un tālākais stūris 9.80m, stāvlaukumam atrodas gaisvadu 
elektrolīnija. Būvdarbu laikos, paredzēt visus nepieciešamos aizsargdarbus.  

Pie stāvlaukuma izbūves ievērot pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības zonas un pirms 
darbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto instanču pārstāvjus. 

2.3. Apzaļumošana 

Projektā paredzēts: iestādīt jaunus kokus betula utillis “Doorebos”, ierīkot zālienus, noplanēt pieguļošas 
nogāzes un atjaunot uz tiem auglīgas augsnes kārtu, apsējot ar zāliena daudzgadīgam seklām . Risinājumus skatīt 
ras.CD-2 “Ģenerālplāns”. 

 
 
Sastādīja L. Semoņenko Pārbaudīja:                                   V. Semoņenko 
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3. Saraksti 

 

3.1 Stāvlaukuma nospraušanas punkti 

(m) (m) (m) (m) (m)

1 269456.799 647475.204 106.47 106.470 0.000

2 269464.613 647478.508 106.47 106.470 0.000

3 269451.556 647473.892 106.51 106.500 -0.010

4 269457.810 647471.970 106.31 106.440 0.130

5 269457.660 647468.569 106.16 106.405 0.245

6 269441.965 647430.554 105.28 105.990 0.710

7 269444.738 647429.409 105.33 105.915 0.585

8 269439.192 647431.698 105.33 105.915 0.585

9 269460.433 647467.425 106.09 106.325 0.235

10 269454.890 647469.722 106.27 106.325 0.055

11 269461.683 647472.173 106.26 106.350 0.090

12 269466.532 647469.096 106.13 106.414 0.284

13 269451.268 647432.122 105.59 106.014 0.424

14 269449.835 647470.580 106.41 106.364 -0.046

15 269436.479 647438.227 105.38 106.014 0.634

N.p.k.

Koordinātes Latvijas normālo 

augstumu sistēmā 

epohā 2000,5 (LAS-
Darba 

atzīme

X(N) Y(E)

zieeļmi austrumi
Esošā 

atzīme

Projektēja

mā atzīme

 
 

3.2 Ceļa aprīkojuma darbu daudzumu saraksts 

Nr. p. k. Ceļazīmes Nr. Piezīmes

1 537

uzstādāma jauna ceļa zīme 

nobrauktuves no

 P62 Krāslava – Preiļi – Madona 

labajā pusē

2 814

uzstādāma jauna ceļa zīme 

nobrauktuves no

 P62 Krāslava – Preiļi – Madona 

labajā pusē

Kopā: 2 Ceļa zīmju vairogi

Kopā: 1 Ceļa zīmju stabi

Sastādīja: .............................. L. Semoņenko

Pārbaudīja: .............................. V.Semoņenko  



PIEZĪMES:
1. Brojektu paredzēts realizēt divās būvniecības kārtas:

1.1. 1. kārta - Stāvlaukuma būvniecība ar mīksto segumu
1.2. 2. kārta  - Cietā seguma izbūve stāvlaikumam

“Lietus ūdens novadīšanas risinājumu izstrāde un auto stāvvietas izbūve
Atašienes centrā pie kultūras nama, izmantojot videi draudzīgus risinājumus”
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Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

BP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Būvproj. vad. V. Semoņenko

V. SemoņenkoCD daļas vad. 

"Palejnieku Ozoli", Palejnieki,
Kūku pag., Krustpils nov.,

LV-5222,
mob.27008661

SIA "Dabl V"

05.2019
Vispārīgie dati. 

K-19/01
M1:500

CD-1

2.1-34/19/15

05.2019

05.2019

Krustpils novada pašvaldība

Objekta atrašanās shāma

Galvenie projekta rādītāji

SASKAŅOJUMI
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CA 100.30.15
10cm virs brauktuves

nostiprināta betonā C30/37
uz šķembu mais.0/45pamata

S-1

Augu zemes
 atjaunošana S-3

Šķēlums 2

1:1

CA 100.30.15
guļus nostiprināta betonā C30/37

uz šķembu mais.0/45pamata

S-1

S-2

Šķēlums 3

+i %5,0%

5,0%

CA100.30.15.0.000.10
CA100.30.15.LCA100.30.15.K CA100.30.15.KCA100.30.15.LCA100.30.15. CA100.30.15.guļusguļusCA100.30.15. CA100.30.15.

Skats A
apmales uzstādīšanas shēma

Ģenerālpāns
M1:500

PIEZĪMES:
1. Projekts Izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata  LKS-92 TM koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu

sistēma (LAS-2000,5)  mēroga koeficients 0.999867, kuru uzmērija mērniecības firma  SIA ''GEO mērniecība''
04.03.2019.g. Visi izmēri un augstuma atzī mes doti metros, sl īpumi - procentos , ja nav nor ādīts cit ādi.

2. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo
inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

3. Segas konstrukcija jābūvē saskaņā ar apliecinājuma kartes specifikācijam un "Ceļu specifikācijas 2019".
4. Brojekta maredzētas divās būvniecības kārtas:

4.1. 1. kārta - Stāvlaukuma būvniecība ar mīksto segumu
4.2. 2. kārta  - Cietā seguma izbūve stāvlaikumam

“Lietus ūdens novadīšanas risinājumu izstrāde un auto stāvvietas izbūve
Atašienes centrā pie kultūras nama, izmantojot videi draudzīgus risinājumus”
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Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

BP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Būvproj. vad. V. Semoņenko

V. SemoņenkoCD daļas vad. 

"Palejnieku Ozoli", Palejnieki,
Kūku pag., Krustpils nov.,

LV-5222,
mob.27008661

SIA "Dabl V"

05.2019
Ģenerālplāns.

K-19/01
M1:500

CD-2

2.1-34/19/15

05.2019

05.2019

Krustpils novada pašvaldība

 APZĪMĒJUMI

 Stāvlaukuma mala ar apmali

Brauktuves slīpuma virziens un slīpuma vērtība

 Šķēlumu apzīmējums

 Zemes gabala robeža

 Gaisvadu līnijas aizsargjosla

 Projektējamais apstādījums - bērzs,  Betula
utilis   'Doorebos'

 Atjaunojams zālajs, S-3

 Projektētas ceļa zīmes novietojums

 Horizontālais ceļa apzīmējums

 BETONA APMAĻU APZĪMĒJUMI
 Brauktuves apmale CA100.30.15, 10cm virs
brauktuves

 Brauktuves apmale CA100.30.15, pamīšus guļošs

 Brauktuves mainīga augstuma apmale
CA100.30.15.

1.0 %

1

  Seguma tipa
marka

Apzīmējums plānā Konstrukcija Konstrukciju kārtas apraksts un raksturojums Slāņu
biezums,  cm

S1

 1. Karsta asfalta AC 16surf 70/100, ADDTj,pievesta>100, minerālmateriāla
klase S-III 6

 2. Nesaistīta minerālmateriāla 0/45 klase N-III, Ev2>120MPa 20

 3. Salturīga kārta, vidēji rupja smilts, Ev2>60MPa 30-60

 4. Esošā noblīvēta pamatne, Ev2>45MPa n/a

KOPĀ: 56-86

S2

 1. Frakcionētā šķemba 32/ 63 20
 2. Neaustais ģeotekstils pagar. GV/ŠV 50

50, stiep. GV/ŠV 21
21 0.4

 3. Vidēji rupja smilts, Ev2>60MPa 10

 3. Esošā noblīvēta pamatne, Ev2>25MPa n/a

KOPĀ: 30.4

asfaltbetons

2.
1.

3.

fr. šķembas

2.1.
3.
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“Lietus ūdens novadīšanas risinājumu izstrāde un auto stāvvietas izbūve
Atašienes centrā pie kultūras nama, izmantojot videi draudzīgus risinājumus”
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Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

BP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Būvproj. vad. V. Semoņenko

V. SemoņenkoCD daļas vad. 

"Palejnieku Ozoli", Palejnieki,
Kūku pag., Krustpils nov.,

LV-5222,
mob.27008661

SIA "Dabl V"

05.2019
Griezums

K-19/01
M1:500

CD-3

2.1-34/19/15

05.2019

05.2019

Krustpils novada pašvaldība

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti metros, kritumi procentos.
2. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo

inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.
3. Rasējuma lapu CD-3 skatīt kopā ar ras. lapām CD-2 " ĢENERĀLPLĀNS" un CD-4 "VERTIKĀLAJS PLĀNOJUMS"
4. Segas materiāli un konstruktīvo kārtu būvniecība atbilstoši spēkā esošajam Ceļu specifikācijām 2019.
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Ģenerālpāns
M1:250

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti metros, slīpumi procentos, ja nav norādīts savādāk.
2. Projekts Izstrādāts uz topogrāfiska plāna pamata  LKS-92 TM koordinātu sistēma, Latvijas normālo augstumu

sistēma (LAS-2000,5)  mēroga koeficients 0.999867, kuru uzmērija mērniecības firma  SIA ''GEO mērniecība''
04.03.2019.g. Visi izmēri un augstuma atzī mes doti metros, sl īpumi - procentos , ja nav nor ādīts cit ādi.

3. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo
inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus.

4. Segas konstrukcija jābūvē saskaņā ar būvprojekta specifikācijām un "Ceļu specifikācijas 2019".
5. Brojekta maredzētas divās būvniecības kārtas:

5.1. 1. kārta - Stāvlaukuma būvniecība ar mīksto segumu
5.2. 2. kārta  - Cietā seguma izbūve stāvlaikumam

“Lietus ūdens novadīšanas risinājumu izstrāde un auto stāvvietas izbūve
Atašienes centrā pie kultūras nama, izmantojot videi draudzīgus risinājumus”
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Arhīva Nr.

Rasējums:

Būvobjekts:

Pasūtītājs:

Stadija

Mērogs:

Marka un numurs

Projektētājs

Amats

Pasūtījums:

BP

Projektētājs:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Būvproj. vad. V. Semoņenko

V. SemoņenkoCD daļas vad. 

"Palejnieku Ozoli", Palejnieki,
Kūku pag., Krustpils nov.,

LV-5222,
mob.27008661

SIA "Dabl V"

05.2019
Vertikālais plānojums

K-19/01
M1:250

CD-4

2.1-34/19/15

05.2019

05.2019

Krustpils novada pašvaldība

 APZĪMĒJUMI
 Stāvlaukuma mala ar apmali

 Zemes gabala robeža

 Gaisvadu līnijas aizsargjosla

 Projektējamais apstādījums - bērza

 Projektējamo slīpumu lūzuma vieta

 Brauktuves un stāvlaukuma slīpuma virziens un
slīpums

 Brauktuves un stāvlaukuma projektēta augstuma
atzīme

 BETONA APMAĻU APZĪMĒJUMI
 Brauktuves apmale CA100.30.15, 10cm virs
brauktuves

 Brauktuves apmale CA100.30.15, pamīšus guļošs

 Brauktuves mainīga augstuma apmale
CA100.30.15.

2,5%

114.86
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C. DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS (DOP) 

1. Darba aizsardzības plāns, vides aizsardzības pasākumi 

Vispārējs apraksts: 
Darba aizsardzības plāna izstrādē izmantots Darba aizsardzības likums un Ministru kabineta noteikumi Nr.92 (Rīgā 

2003.gada 25.februārī (prot. Nr.11 1.§)) „Darba aizsardzības prasības”, veicot būvdarbus, MK noteikumi Nr.359 “Darba 
aizsardzības prasības darba vietās” u.c.  

Darba aizsardzības plāna izstrāde veikta pirmajā stadijā, kas projekta sagatavošanas posmā ietver pasākumus no 
projekta izstrādes sākuma līdz būvdarbu uzsākšanai un sniedz pamatnosacījumus otrās stadijas darba aizsardzības plāna 
izstrādē, kas projekta izpildes posmā ietver pasākumus būvdarbu veikšanas laikā. Būvdarbu veicējam otrās stadijas darba 
aizsardzības plāns jāizstrādā un jāietver darba veikšanas projektā. 

Būvlaukumam paredzētajai teritorijai blakus esošo zemesgabalu izmantojums: 
1) ēkas un ražotnes, kas ierobežo būvdarbu veikšanu; - Nav 
2) virszemes un pazemes inženierkomunikācijas; - Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem, 

ģenerālplānam, savietotajam inženiertīklu plānam kā arī atbilstošo komunikāciju projekta sadaļām. 
3) satiksmes ejas un ar tām saistītie ierobežojumi (piemēram, piekļūšana ugunsdzēsības līdzekļiem, 

materiālu piegādes un transportlīdzekļu novietošanas laika ierobežojumi); - Satiksmi objekta zonā slēgt nav paredzēts. 
Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot 
ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.”  

4) būves, kurās izmantoti veselībai kaitīgi materiāli vai nenoturīgas un nestabilas konstrukcijas un kuras 
nojaucot vai pārbūvējot, nepieciešami specifiski darba aizsardzības pasākumi; - Nav 

5) grunts raksturojums (norāda sastāvu, piesārņotību, stabilitāti, vecas šahtas vai citus pazemes šķēršļus); 
- Atbilstoši projekta inženierizpētes materiāliem. 

6) nojaucamo būvju tehniskās dokumentācijas esība (var būt pasūtītāja iesniegtā informācija); - Nav 
Būvprojektā ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespējams izvairīties, kā arī attiecīgie darba aizsardzības 

pasākumi. Detalizēti ieteikumi par darba aizsardzības pasākumiem, kuru skaidrojumu atsevišķu būvdarbu veicējs ir tiesīgs 
pieprasīt. 

Projektā paredzēto darbu realizācija dabā ir saistīta ar dažādiem riska faktoriem, kas maksimāli ir samazināmi, 
veicot pareizus darba aizsardzības pasākumus, par kuru instruktāžu, ievērošanu un tehniskājām pārbaudēm atbildīgās 
personas ir darba devējs un darba aizsardzības speciālists.  

Galveno riska faktoru un darba aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Fizikālie faktori:  
Paaugstināts troksnis, vispārējā 
vibrācija, plaukstas un rokas 
vibrācija, mikroklimats, gaisa 
temperatūra u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 
Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem. 
Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu. 
Veikt daba aprīkojuma tehniskās pārbaudes, ja nepieciešams veikt remontu vai jauna 
aprīkojuma iegādi. 
Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. 

Ergonomiskie faktori:  
Smags darbs, fiziska piepūle, 
smaguma pārvietošana. 
Vienveidīgas atkārtojošas 
kustības, monotons darbs. 
Darbs piespiedu pozā (stāvus, 
tupus, sēdus, saliecoties) 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. 
Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā apmācīt nodarbinātos relaksācijas 
vingrojumu veikšanai). 
Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt pārtraukumus un atpūtas pauzes. 
Pārtraukumos dažādot kustības, izpildīt vingrinājumus. 

Psiholoģiskie un emocionālie 
faktori: 
Darba laiks (laika trūkums, 
virsstundas). Sliktas attiecības 
ar kolēģiem, vadību. Darbs 
komandējumos. Darbs izolācijā. 

Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. 
Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā apmācīt nodarbinātos relaksācijas 
vingrojumu veikšanai). 
Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt pārtraukumus un atpūtas pauzes.  

Ķīmiskie faktori: 
Krāsas, lakas, betona un 
asfaltbetona papildvielas, 
koksnes antiseptiskie līdzekļi, 
metināšanas aerosoli u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 
Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā apmācīt nodarbinātos par ķīmisko 
vielu un maisījumu ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības 
līdzekļu, darba apģērbu izvēli un lietošanu). 
Iegādājoties ķīmiskas vielas un maisījumus, no pārdevēja pieprasīt ķīmisko vielu datu 
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drošības lapas, kā arī iepazīstināt nodarbinātos ar attiecīgās ķīmiskās vielas un 
maisījumu datu drošības lapā minētajām drošības prasībām un nodrošināt to pieejamību. 
Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, 
ķīmiski izturīgiem cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to 
izmantošanu. 
Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. 
Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 
Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

Putekļi: 
Koka, metāla, silīcija dioksīdu 
putekļi, azbesta putekļi u.c. 

Veikt laboratoriskos mērījumus un iepazīstināt nodarbinātos ar mērījumu rezultātiem. 
Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu (tai skaitā apmācīt nodarbinātos par putekļu 
ietekmi uz veselību un pareizu kolektīvo, individuālo aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu 
izvēli un lietošanu). 
Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (darba apģērbu, 
cimdiem, respiratoriem, aizsargbrillēm u.c.) un kontrolēt to izmantošanu. 
Nosūtīt nodarbinātos uz obligātajām veselības pārbaudēm. 
Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 
Pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošināt pārtraukumus un atpūtas pauzes. 

Bioloģiskie faktori: 
Mikroorganismi un vīrusi. Ērces 
un citi kukaiņi. 

Nosūtīt nodarbinātos uz vakcināciju pret ērču encefalītu. 
Nosrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 
Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par ērču un  dzīvnieku koduma ietekmi uz 
veselību un pareizu aizsardzības līdzekļu, darba apģērbu izvēli un lietošanu. 
Nodrošināt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (tai skaitā darba 
apģērbu, sejas maskām, apaviem, cimdiem un repelentiem - vielām, kas atbaida 
dzīvniekus un kukaiņus). 
Plānot un ievērot darba organizāciju. Darbu vadītājam apsekot plānoto darba zonu un 
noteikt nepieciešamos drošības pasākumus. 

Traumatisma faktori: 
Ceļu satiksmes negadījumi. 
Darbs augstumā (no 1,5m) un 
augstkāpēju darbs (no 5m). 
Darbs tranšejā, apbēršanas 
risks. Paklupšanas un 
pakrišanas iespējas, krītoši 
priekšmeti. Neuzmanīga rīcība. 
Strādāšana ar bojātu darba 
aprīkojumu, iekārtu vai 
instrumentu.  

Apzīmēt bīstamās vietas ar drošības zīmēm. 
Nodrošināt, lai objektā būtu nodarbinātais, kurš apmācīts sniegt pirmo palīdzību un prot 
to darīt. 
Nodrošināt darba vietu ar pirmās palīdzības aptieciņu. 
Nodrošināt nodarbinātos ar nepieciešamajiem aizsardzības līdzekļiem (cimdiem pret 
mehānisku iedarbību, atbilstošiem darba apaviem ar prettrieciena izturīgu purngalu, 
aizsargbrillēm, ķiveri u.c.) 
Veikt nodarbināto apmācību un instruktāžu par darba drošības prasībām, veicot darbus 
būvobjektā, kā arī pareizu aizsardzības līdzekļu izvēli un to lietošanas nepieciešamību. 

Vides aizsardzības riska faktoru un aizsardzības pasākumu uzskaitījums: 

Riska faktori Aizsardzības pasākumi 

Augsnes kārtas bojāšana:  Pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, 
noņemama derīgā augsnes kārta un nebojāta uzglabājama tālākai izmantošanai. 

Augošu koku bojāšana un 
neparedzētu stādījumu 
ierīkošana:  

Jāievēro darbu tehnoloģija augošu koku tuvumā (rakšanas darbu attālumi, aizsargvairogu 
uzstādīšana u.c), kas jāparedz darbu veikšanas projektā. 

Troksnis, smakas, vibrācijas:  Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo minēto faktoru ietekmi uz 
personālu, kas atrodas būvlaukumā, blakus esošiem iedzīvotājiem, gājiejiem, 
autobraucējiem u.c. (piemēram raudzīties, lai tehnika ir atbilstošā darba kārtībā, ievērot 
atbilstošu tehnoloģiju darbu veikšanā u.c.) 

Vielu noplūde:  Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas ierobežo bīstamu vielu noplūdi dabā, 
kas saindētu vai iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļu. Tāpat nedrīkst pieļaut 
gruntsūdeņu piesārņošanu. 
Ja notikusi noplūde, jāveic visi iespējamie pasākumi negadījuma seku novēršanai. 
Jāseko tehnikas stāvoklim, nepieļaujot eļļas vai degvielas noplūdes. 

Rūpnieciskie un sadzīves 
notekūdeņi:  

Jāseko līdzi būvlaukumā radušos notekūdeņu piesārņojuma pakāpei. Pirms ievadīšanas 
kanalizācijas tīklā tie attīrāmi, ja piesārņojuma pakāpe pārsniedz pieļaujamo. 

Ūdens atvade:  Nav pieļaujama ūdens novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā nesagatavotās gultnēs. 
Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas 
projektā. 
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Tabulās uzrādīti galvenie riska faktori un vispārīgi to aizsardzības pasākumi. Būvuzņēmējam, atbilstoši projektā 
paredzētajiem darbiem, izvērtēt, kāda tehnika un darba tehnoloģija tiks izmantota konkrētos apstākļos objektā un paredzēt 
atbilstošus drošības pasākumus sastādot otrās stadijas aizsardzības plānu, veikt papildinājumus un korekcijas atbilstoši 
spēkā esošajiem likumiem un normatīviem. 

Iespējamie riska faktori, kuri var rasties būvniecības procesā veselībai kaitīgu materiālu dēļ. 

Ķīmiskie faktori:  
 

Atkarībā no ķīmiskām vielām un to ietekmes uz organismu visbiežāk sastopama 
saindēšanās, ķīmiskie apdegumi, elpceļu kairinājums, elpošanas sistēmas slimības 
(piemēram krāsošanas, betonēšanas, asfaltēšanas, aizsarglīdzekļu pielietošanas 
(impregnēšanas) darbos u.c) 

Putekļi:  Elpošanas orgānu saslimšanas- iesnas, faringīts (rīkles iekaisums), bronhīts 

Informācija par paredzētā būvlaukuma teritoriju: 
1) Iespējas piekļūt būvlaukumam un evakuācijas izejas. Piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības 

automašīnām. - Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt piekļūšanu, izmantojot atbilstošos 
satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta noteikumus Nr.421 „Noteikumi par 
darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

2) Pagaidu būvju un atsevišķu darba iecirkņu izvietojums. Būvmateriālu iekraušanas un izkraušanas 
laukumi, noliktavas; - Pagaidu būves un atsevišķus darba iecirkņus, materiālu iekraušanas/izkraušanas laukumus izvietot 
rekonstruējamā objekta zemesgabala robežās vai uz zemes ārpus objekta robežām, kas iepriekš saskaņots ar pasūtītāju 
un zemes īpašnieku. Veicot iepriekš minētās darbības nodrošināt piekļuvi visiem īpašumiem, kā arī netraucēt transporta 
un gājēju pārvietošanos. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas 
darbus.  

3) Transporta un gājēju ceļi. - Būvdarbu laikā satiksmes kustību slēgt nav paredzēts. Nodrošināt 
piekļūšanu, izmantojot atbilstošos satiksmes organizācijas līdzekļus un uzturēšanas materiālus. Ievērot ministru kabineta 
noteikumus Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem.” un citus atbilstošos normatīvos dokumentus. 

Būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošana un attiecīgās informācijas apmaiņa. 
-Projektā paredzēto veicamo darbu aizsardzības pasākumus būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji 

jāsaskaņo, nodalot konkrētus darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu 
rīkojot būvsapulces un izmantojot cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

-Aizsardzības pasākumus veikt atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 
-Projekta vadītājs vai pasūtītājs, kurš pilda projekta vadītāja pienākumus, dažādos projekta sagatavošanas un 

izpildes posmos ievēro Darba aizsardzības likumā noteiktos darba aizsardzības vispārīgos principus, īpaši lemjot par 
arhitektūras, tehniskajiem un organizatoriskajiem aspektiem, plānojot darbus vai darba posmus, kas norisināsies 
vienlaikus vai secīgi; vai aprēķinot vienlaikus veicamo būvdarbu apjomu un katra posma veikšanai nepieciešamo laiku un 
ņemot vērā darba aizsardzības plānu un visus dokumentus, kas izstrādāti vai koriģēti saskaņā ar darba aizsardzības 
prasībām. 

-Projekta sagatavošanas koordinators: Koordinē ar projekta vadītāju, darbuzņēmējiem un pašnodarbinātajiem 
darba aizsardzības prasību izpildi. Izstrādā darba aizsardzības plānu, iekļaujot arī pasākumus attiecībā būvdarbiem ar 
paaugstinātu risku. Sagatavo atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informāciju par darba aizsardzības prasībām. 

-Projekta izpildes koordinators: Koordinē darba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem 
vai organizatoriskajiem pasākumiem, plānojot dažādu būvdarbu veikšanu vienlaikus vai secīgi un aprēķinot to izpildei 
nepieciešamo laiku. Saskaņo un uzrauga darba aizsardzības plāna un darbu veikšanas projekta izpildi, lai nodrošinātu, ka 
darbuzņēmēji un pašnodarbinātie ievēro šo noteikumu darba aizsardzības prasības un darba aizsardzības plāna izpildi. 
Veic nepieciešamos grozījumus darba aizsardzības plānā un citā saistītajā dokumentācijā, ņemot vērā paveiktos darbus 
un pārmaiņas būvlaukumā un būvprojektā (ja tādas ir veiktas). Organizē darbuzņēmēju (arī to darbuzņēmēju, kas vienā un 
tajā pašā būvlaukumā strādā pēc kārtas) sadarbību, saskaņo viņu darbību, lai aizsargātu nodarbinātos un novērstu 
nelaimes gadījumus darbā un arodslimības, nodrošina savstarpēju informācijas apmaiņu saskaņā ar Darba aizsardzības 
likuma prasībām un, ja nepieciešams, iesaista pašnodarbinātos. Saskaņo darbuzņēmēju paredzētos darba aizsardzības 
pasākumus un pārbauda to izpildi. Veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu nepiederošu personu uzturēšanos 
būvlaukumā. 

Būvdarbi, kas rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir: 
1) Darbi, kuros nodarbinātie ir pakļauti šādam riskam: apbēršana ar grunti zemes nogruvumos; 

applūdināšana ar ūdeni; noslīkšana; nokrišana no 1,5 m un lielāka augstuma; iegrimšana nestabilā gruntī; 
2) Darbi, kuros nodarbinātie nonāk saskarē ar kaitīgām ķīmiskām vai bioloģiskām vielām, kas rada risku 

nodarbināto drošībai un veselībai, vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pakļauti speciālai uzraudzībai; 
3) Darbi augstsprieguma elektrolīniju aizsardzības zonā; 
4) Darbi, kas saistīti ar būvju, būvkonstrukciju, būvelementu vai iekārtu montāžu, demontāžu vai nojaukšanu. 

-Veicot šos darbus, veikt visus iepriekš minētos un citus aizsardzības pasākumus atbilstoši spēkā esošajai 
likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 
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2.  Skaidrojošs apraksts 

Vispārīgi norādījumi:  
1)  Veicot būvdarbus, veikt iepriekš minētos un citus pasākumus, kas aprakstīti darba aizsardzības plānā un ir atbilstoši 

spēkā esošajai likumdošanai un normatīvajiem dokumentiem. 
2)  Veicot būvdarbus, izpildīt visā būvprojektā noteiktos norādījumus par darbu izpildi un kvalitātes prasībām atbilstoši 

likumdošanai, specifikācijām, standartiem un citiem normatīvajiem dokumentiem. 
3)  Būvdarbu veicējam izvērtēt būvprojektā paredzētos darbus, lai izvēlētos atbilstošu būvniecībā izmantojamo tehniku, 

kas atbilst noteikta darba veikšanai un ir atbilstošā tehniskā kārtībā. 
4)  Būvdarbu veicējam ievērtēt būvniecības kalendāro laika periodu, un nepieciešamības gadījumā paredzēt papildus 

darbus, kas var rasties būvniecībai nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ (sasaluma periods, virsūdeņu vai grunts ūdeņu 
strauja  pieplūšana u.c.). 

5)  Pirms būvdarbu uzsākšanas, izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo 
inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus. 

Sadarbība starp būvdarbu veicēju un pārbūvējamā vai atjaunojamā ceļa un ielas īpašnieku. 
Projektā paredzētie veicamie darbi būvniecībā iesaistītajiem dalībniekiem savstarpēji jāsaskaņo, nodalot konkrētus 

darbus, sadalot pienākumus u.c. Regulāri nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu, rīkojot būvsapulces un izmantojot 
cita veida saziņas līdzekļus (e-pasts, tālrunis u.c.) 

Būvdarbi veicami sekojošā darbu secībā:  

1) sagatavošanas darbi; 
2) zemes darbi; 
3) inženierkomunikāciju izbūves un 
aizsardzības darbi 

4) konstrukciju izbūve; 
5) segas konstrukciju izbūve; 
6) apzaļumošana un labiekārtošana 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā: 
Būvdarbu laikā jānodrošina satiksmes plūsma, atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības 

organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvdarbu laikā 
jānodrošina iespēja piekļūt pārbūves posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, kas nodrošinātu vietējiem 
iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā pārbūves posmā būvuzņēmējam galvenokārt jāatrisina ar gājēju kustību saistītie jautājumi. 
Būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietas. 
Iespējamo būvizstrādājumu un demontāžas materiālu pagaidu nokraušanas vietu pirms būvdarbu uzsākšanas 

saskaņot ar pasūtītāju, ko izstrādājot darbu veikšanas projektu, atkārtoti precizējama. 
Visus novietotos būvmateriālus, iekārtas u.c norobežot, novietot un nostiprināt tā, lai nebūtu iespējama to 

nokrišana, apgāšanās vai cita veida apdraudējums gājējiem, transportam u.c.  
Pēc būvdarbu pabeigšanas, vai brīdī, kad pagaidu materiālu nokraušanas vietas vairs nav nepieciešamas, veikt 

teritorijas sakopšanu tās sākotnējā izskatā. 
Darba veikšanas un darba aizsardzības pasākumi. 
Darba uzraudzība veicama regulāri, kad vien notiek būvdarbi. Par darba drošību un ugunsdrošību būvlaukumā 

atbild atbildīgais darbu vadītājs. 
Visu būvniecības laiku nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem. Ja kādu iemeslu dēļ nav iespējams 

nodrošināt piekļuvi, iepriekš veikt attiecīgos saskaņošanas darbus. 
Lai veicot būvdarbus nodrošinātu nodarbināto drošību un veselības aizsardzību, darbuzņēmējs atbilstoši 

būvlaukuma un būvdarbu raksturam, darba apstākļiem un riska faktoriem veic pasākumus, kas nodrošina darba vietu 
atbilstību prasībām. Veicot būvdarbus, darbuzņēmējam jāievēro Darba aizsardzības likumā noteiktie darba aizsardzības 
vispārīgie principi. 

Nosakot pārvietošanās un kustības maršrutus un iekārtu izvietošanas zonas, jāņem vērā nepieciešamība brīvi 
piekļūt katrai darba vietai, dažādu materiālu krautnes vietām u.c. 

Pirms darbu uzsākšanas darba devējam jāorganizē nodarbināto instruktāža par ugunsdrošības noteikumiem darbā 
ar elektroierīcēm un jāveic apmācības ugunsdzēšamo aparātu izmantošanā. 

Visiem materiāliem, iekārtām un jebkurām lietām, kas, atrodoties objektā, var radīt risku nodarbināto drošībai un 
veselībai, ir jābūt stabilām un drošām. Tāpat jāierobežo piekļūšana virsmām, kas veidotas no neizturīgiem materiāliem, 
piekļuve tām nav atļauta bez atbilstoša aprīkojuma vai palīglīdzekļiem, kas ļauj droši veikt darbu. 

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus - neapcirst galvenās saknes; saudzēt zaru vainagu, apzāģēt 
tikai satiksmes drošībai vai darbu veikšanas drošībai traucējošos zarus; izmantojot tehniku koku tuvumā, aizsargāt 
stumbrus ar koka vairogiem. Darbi aizsargājamo koku tuvumā veicami ievērojot Krustpils novada pašvaldības 
Apstādījumu aizsardzības komisijas nosacījumus (tehniskos noteikumus). 

Būvdarbu laikā ņemt vērā esošo apbūvi un veikt visus nepieciešamos aizsardzības pasākumus. 
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Jebkādos apstākļos un jebkurā gadījumā par prioritāti uzskatāma cilvēku drošība un veselība, tāpēc būvdarbu veicējam kā arī 
citiem būvniecības dalībniekiem veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu atkāpes no likumdošnas, tai skaitā pareizas 
darbu tehnoloģijas. Būvdarbos izmantot drošu un tehniskā kārtībā esošu tehniku, ko lieto apmācīti, instruēti un zinoši darbinieki.  

 

3.  Izvērtējums  

par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves 
nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi. 

Ņemot vērā būves raksturu, funkcijas un veicamos darbus, būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas, pirms 
būves nodošanas ekspluatācijā ir pieļaujama būves izmantošana, ievērojot sekojošus nosacījumus: 

1.Satiksmes organizācijai būvdarbu laikā: 

Būvdarbu laikā Uzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma, tai skaitā arī smago transporta līdzekļu brīva kustība, 
atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām un jāizstrādā kustības organizēšanas shēmas ar minimāliem ierobežojumiem, 
nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. Būvuzņēmējs var individuāli izstrādāt satiksmes organizācijas būvdarbu laikā 
shēmas. 

Darba vietas aprīkošana ar pagaidu tehniskajiem līdzekļiem jāsaskaņo ar Pasūtītāju un valsts akciju sabiedrību 
,,Latvijas Valsts ceļi’’. 

Visā būvdarbu veikšanas laikā, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, jānodrošina nepārtraukta, nepārprotama un 
droša satiksmes organizācija. 

Būvdarbu laikā jānodrošina iespēja piekļūt būvniecības posmam pieguļošajās teritorijās, kā arī jāveic pasākumi, 
kas nodrošinātu vietējiem iedzīvotājiem pēc iespējas mazākas neērtības. 

Visā būvniecības posmā būvuzņēmējam jāatrisina ne tikai ar transportu, bet arī ar gājēju kustību saistītie jautājumi 
un jāizstrādā shēmas atbilstoši MK noteikumu Nr.421 prasībām. 

Satiksmes organizēšana veicama pa brauktuves esošo segumu vai jaunizbūvēto segumu, ievērojot 2. un 3. punktā 
dotos norādījumus. 

2. Brauktuves vai ietves esošā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus satiksmes negatīvā ietekme uz esošās brauktuves seguma stāvokli būvniecības 
laikā un jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc būvdarbiem. 
Nepieciešamības gadījumā jāparedz seguma uzlabošanas, kā arī citi nepieciešamie pasākumi, lai ekspluatācijas laikā 
netiktu pasliktināts esošā seguma tehniskais stāvoklis (tai skaitā to brauktuvju segumiem, ko paredzēts izmantot kā 
apbraucamos ceļus). 

Būvuzņēmējam jāizvērtē papildus negatīvā ietekme no nelabvēlīgajiem laikapstākļiem. Veicot darbus 
iepriekšminētajos apstākļos, jāveic pasākumi seguma kvalitātes un funkcionēt spējas nodrošināšanai gan pirms, gan pēc 
būvdarbiem, nepieļaujot seguma sākotnējā stāvokļa pasliktināšanos (tai skaitā to brauktuvju vai ietvju segumiem, ko 
paredzēts izmantot kā apbraucamos ceļus). 

3. Brauktuves jaunizbūvētā seguma izmantošanai būvdarbu laikā: 

Satiksmes organizēšana veicama pa jaunizbūvēto segumu, kuram izbūvētās visas būvprojektā paredzētās 
konstruktīvās kārtas atbilstoši ,,Ceļu specifikācijas 2017’’  vai ekvivalentas specifikācijas norādījumiem. 

Pieļaujama satiksmes organizēšana uz daļēji izbūvēta seguma (nav izbūvētas visas būvprojektā paredzētās 
konstruktīvās kārtas) ar nosacījumu, ka pirms nākošās seguma konstruktīvās kārtas izbūves zemāk esošā konstruktīvā 
kārta (kas tika izmantota satiksmes organizēšanai) nav zaudējusi sākotnējo kvalitāti un atbilst ,,Ceļa specifikācijas 2015’’ 
vai ekvivalentas specifikācijas noteiktajiem kritērijiem. Gadījumos, kad satiksmes intensitātes vai nelabvēlīgo laikapstākļu 
ietekmē daļēji izbūvētais segums ir zaudējis savas sākotnējās īpašības, būvuzņēmējam bez papildu atlīdzības ir jāveic 
seguma atjaunošana līdz sākotnējam stāvoklim. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē iespējamās intensitātes un nelabvēlīgo laikapstākļu ietekme uz jaunizbūvēto vai daļēji 
izbūvēto segumu un, ņemot vērā iepriekšminētos riskus, ir jāpieņem lēmums par jaunizbūvētā vai daļēji izbūvētā seguma 
izmantošanu, vai pagaidu apvedceļu veidošanu un izmantošanu būvniecības procesa un satiksmes organizēšanas 
vajadzībām. 

4. Būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi būvdarbi veicami, nepārtraucot būves pamatfunkciju. Būve ir izmantojama būvdarbu laikā, atbilstoši veicamo 
darbu raksturam, plānojot un organizējot satiksmi pa esošo segumu, daļēji izbūvēto jauno segumu, izbūvēto jauno 
segumu vai pagaidu apvedceļiem. 

Būvniecības laikā būvdarbus veikt pēc būvprojekta vispārīgajā daļā norādītās secības, to precizējot darbu 
veikšanas projekta izstrādes laikā. 
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5. Vispārīgie norādījumi būves izmantošanai būvdarbu laikā: 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne ātrāk kā vienu dienu pirms darba 
uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. 

Būvdarbi tiek veikti nepārtraucot satiksmi. Nedrīkst tikt traucēta piekļūšana zemes īpašumiem būvdarbu laikā. 
Būvniecības objekta teritorijā novietotās būves un iecirkņi nedrīkst traucēt transporta piekļuvi privātīpašumiem. 
Situācijās, kad atsevišķu darbu veikšanas laikā, nav iespējams nodrošināt piekļuvi privātīpašumiem, pirms minēto 

darbu uzsākšanas plānotās darbības saskaņot ar pasūtītāju un privātīpašumu īpašniekiem, kam būs liegta vai ierobežota 
piekļuve savam īpašumam. 

Nepieciešamības gadījumā var izmantot privātīpašuma teritoriju, pirms tam rakstiski vienojoties ar īpašniekiem par 
zemes nomas noteikumiem. 

  
 

 Sastādīja: _____________________B. Bauze    Pārbaudīja: _____________________V. Semoņenko 
 

Sert.Nr. 3-01867 
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4. Būvdarbu ģenerālplāns DOP-1 
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D. EKONOMISKA DAĻA 

Būvdarbu apjomu saraksts 

Projektētājs
Pasūtitājs

Būvobjekta adrese

Objekta nosaukums

Platība, m²
Darbu skaits

Izmaksu pozīcija CS2019 Darba nosaukums
Mērvie-

nība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena, EUR

 Kopējā 

izmaksa, 

EUR 

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

1 3;4 Sagatavošanas darbi

1.1 3.1 Uzmērīšana un nospraušana m2 678.0 -  €               

1.2 4.2 Augu zemes noņemšana m3 241.0 -  €               

2 4 Zemes darbi

2.1 4.2 Zemes klātnes ierakuma būvniecība (gultnes veidošana) m3 155.0 -  €               

2.2 4.2 Zemes klātnes uzbēruma būvniecība (no ierakuma grunts) m3 118.0 -  €               

2.3 4.2 Liekas grunts transportēšana noradītā vietā un izlīdzināšana m3 37.0 -  €               

3 5;6 Stavlaukuma segu izbūves darbi

3.1 5.1 Salizturīgas kārtas būvniecība 30-60cm biezumā m3 382.0 -  €               

3.2 5.2
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas  (N-III 

klase) būvniecība, h=20cm
m2 680.0 -  €               

3.3 5.2 Frakcionētās šķembas 32/63 h=20cm nogažu nostiprināšāna m2 10.0 -  €               

3.4 6.2
Karstā asfalta virskārtas AC16surf 70/100 ,S-III klase,  

būvniecība, brauktuvei, h=6cm
m

2 678.0 -  €               

4 4 Labiekārtošanas un nostiprināšanas darbi

4.1 4.6
Teritorijas planēšana, nogāžu nostiprināšana un 

apzaļumošana ar augu zemi, apsējot ar zāl.seklām, h = 5cm
m2 140.0 -  €               

4.2 4.6

Koku betula utillis "Doorenbos", stumbra apkārtmērs ne 

mazāk kā 20cm, iegāde, piegāde, stādīšana kopā at 

materiāliem un mehanizmiem, būvdarbu laikā laistīšana

gab. 5.0 -  €               

5 7 Aprīkojums

5.1 7.2
Betona apmales 100x30x15 (ieskaitot slīpas) nostiprinātas 

cementbetonā C30/37, šķembu pamatnē
m 125.0 -  €               

5.2 7.3
Ceļa zīmes tērauda balsta uzstādīšana, nostiprinot 

cementbetonā C16/32
gab. 1.0 -  €               

5.3 7.3 Ceļa zīmes Nr.537 uzstādīšana gab. 1.0 -  €               

5.4 7.3 Ceļa zīmes Nr.814 uzstādīšana gab. 1.0 -  €               

A -  €               

B -  €               

C -  €               

D -  €               

-  €               

Piezīmes:

5. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un "Ceļu specifikācijas 2019". Sastādīja:                                           V.Semoņenko

Sertifikāta Nr.  3-01867

Būvuzraudzība:

Pavisam kopā (C+D):

4. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, 

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

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

3. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019" prasībām.

678.0
14

Kopā:

PVN (21% no A):

KOPĀ(A+B)

SIA "DablV"
Krustpils novada pašvaldība

Atašienes centrs, Atašienes pagasts, Krustpils novads
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