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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
1. IEVADS 

Būvprojekts “KALVĀRES PURVS-MEŅĶIS CEĻA NR. 2-2 PĀRBŪVE”izstrādāts, ņemot vērā 
standartus un normatīvos aktus: 

• LVS 190-1 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”; 

• LVS 190-2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

• LVS 190-3 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 

• LVS 77 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības” 

• „Ceļu specifikācijas 2015”; 

• Projektēšanas uzdevumu 

• Tehniskos noteikumus 

Projekts izstrādāts saskaņā ar būvniecības likumu, kurš stājies spēkā 2014. gada 1. oktobrī un 

attiecīgajiem būvnormatīviem, kuri stājušies spēkā pēc 2015. gada 1. jūlija. 

 
Objekts atrodas Dignājas pagastā, Jēkabpils novadā. 

2. ĢEODĒZIJA 

Topogrāfiskā uzmērīšana veikta LKS-92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo 

augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Uzmērīšanu veica SIA “TP Aģentūra” 2016. gadā. 

3. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Nepieciešama pārbūve ceļam posmā no 5.3-7.4 km līdz īpašumam Plūmes. Ceļa konstrukcija 

ir sliktā tehniskā stāvoklī. Ceļa segums nodilis, grants segums sajaucies ar pamatnes kārtu. Mitros 

laika apstākļos apgrūtināta ceļa ekspluatācija. Brauktuves malās ir izveidojušies apaugumi, kas 

aizkavē ūdens novadi no ceļa klātnes. Sāngrāvji ir aizauguši un nepilda savas funkcijas. Caurteka 
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d=1.5 m 6.8 km saplaisājusi ar bojātu galasienu, caurteku posmi ar lielām spraugām, nosēdušies, 

nobīdījušies no ass. 

Esošais ceļa platums ir mainīgās robežās no 3.5m līdz 5.5m ar grants segumu.  

Saskaņā ar Pasūtītājaun SIA "TP Aģentūra"sniegto informāciju izriet, ka topogrāfij ā 

norādītajām zemes vienību robežlīnijām, kas nav instrumentāli uzmērītas, ir tikai informatīvs 

raksturs un līnijas novietne pēc fakta var atšķirties līdz 20m lielām atkāpēm. Sakarā ar to, ka blakus 

esošo teritoriju robežlīnijas ir samērā tuvu projektējamam ceļam, tad projektētā ceļa trase tiek 

maksimāli kopēta pa esošajām ceļa ģeometriskajām  kontūrām. Būvprojekts ir saskaņojams ar 

piegulošo teritoriju īpašniekiem. Saskaņojumus skatīt ĢP-1-1 rasējuma lapā “Projektējamās 

teritorijas vispārīgais plāns”. 

4. PROJEKTA GALVENIE IZEJAS DATI UN RĀDĪTĀJI 

Veicot autoceļa pārbūves darbus,novērtējot esošo situāciju, ņemot vērā standartus un 

būvnormatīvus tiek paredzēts izbūvēt 5.5 m platuceļa brauktuvi. Brauktuvei paredzēts divpusējs 

šķērskritums 3.0 %, bet atsevišķās vietās vienpusējs 3.0% (virāžās), kur tas nepieciešams. 

Ceļa trases garums paredzēts 2.094km. 

5. PROJEKTA GALVENIE RISINĀJUMI 

5.1. Zemes klātne 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams veikt sagatavošanas darbus, kuros tiek ietverta 

apauguma noņemšana, vecā seguma demontāža, koku ciršana, krūmu ciršana, celmu raušana, esošo 

betona konstrukciju demontāža u.c. 

5.2. Lietus ūdens novadīšana 

Savāktos lietusūdeņus no ceļa virmas paredzēts novadīt esošajos  vai jaunizbūvētos 

novadgrāvjos vai drenāžas sistēmā. 

Vietās, kur netiek nodrošināts grāvja projektētais slīpums vismaz 0.4%, ir pieļaujama ūdens 

stāvēšana grāvī līdz 10cm dziļumam. 

5.3. Ceļa segas izbūve 

Paredzētās seguma konstrukcijas brauktuvei, nobrauktuvēm skatīt rasējumu lapā TS-3-1 

"Griezumi". 

5.5 Mākslīgās būves un aprīkojums 

Paredzēts nomainīt esošās betona caurtekas un izbūvēt jaunas PP caurtekas gan zem 

pamatceļa, gan zem nobrauktuvēm. 

Ceļa zīmju stabi jāizbūvē tā lai ceļa zīmes vairogs atrastos ne tuvāk kā 0.5m no brauktuves 

malas. Ceļa zīmes uzstādīt ar 2. klases gaismu atstarojošo virsmu un 2. izmēru grupu. 

5.6. Nogāžu nostiprināšana un apzaļumošana 

Nogāžu un apkārtējās zonas apzaļumošana un nostiprināšana tiek veikta ar augu zemi 

h=15cm, kura apsēta ar zālāja sēklām.  
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Visi projekta risinājumi, ja nepieciešams, var tikt precizēti autoruzraudzības laikā. 

 

6. TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS APRAKSTS 

6.1. Esošo ielu brauktuvju platums tiks palielināts līdz 5.5m. Kustība pa ielām tiks organizēta 

divos virzienos ar joslas platumu 2.75m. Gājēju kustībai nav paredzēts izbūvēt ietvi, gājēji 

pārvietosies pa brauktuves daļu - nomali. 

7. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIK Ā 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par 

darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības atbilstoši būvuzņēmēja tā būvdarbu tehnoloģijai.  

Pirms  būvdarbu  uzsākšanas  būvuzņēmējam  jāizstrādā  un  jāsaskaņo  Jēkabpils novada  

pašvaldībā  un  VAS „Latvijas Valsts ceļi” satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā.  

8. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

Konkrētu darbu veikšanas projektu, t. sk. kalendāro grafiku, izstrādā būvuzņēmējs, vadoties 

no viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem resursiem. Darbu organizācija satur tikai vispārīgus 

norādījumus būvdarbiem, kas būvuzņēmējam jāprecizē un jādetalizē pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts. 

Būvdarbu veikšanas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi 

nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi 

izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi 

būvdarbu gaitā. Būvdarbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai, Būvuzņēmējam jāparedz darbu 

daudzumos un izmaksās. 

9. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. 

Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu 

uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un  

turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji j āregulē tā, lai samazinātu 

kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu – izdalīšanos. 

Koku aizsardzības pasākumi –būzuzņēmējam izstrādājot darbu veikšnas projektu ņemt 

vērā saglabājamos kokus/augus. Nepieciešamības gadījumā papildus veikt koku/augu 

aizsardzības pasākumus, kā arī būvlaukumā atstāt br īvu laukumu ap kokiem/ augiem ne 

mazāku kā 2.0m rādiusā ar kokiem/augiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

•Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 

Būvētājam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 
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blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 

pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

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

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli j āsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu 

novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu uzraugu. 

Būvmateriālu transportēšana. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst 

pārvadāt tikai segtās automašīnās kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir 

jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc 

darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. Pabeidzot uzstādīšanas darbus, 

būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 

10. PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI 

Būvuzņēmējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” 

prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 

noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” (29.01.2008. MK noteikumi Nr.48 "Grozījumi Ministru kabineta 

2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"). 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK Noteikumiem 

Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” (2007. gada 02. oktobrī), kā arī jāveic 

nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par 

būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu 

darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu 

procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes Ministru 

Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina 

darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 

izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus” (28.07.2009. MK noteikumi Nr.820 "Grozījumi Ministru 

kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumos Nr.372 "Darba aizsardzības prasības, lietojot 



BŪVPROJEKTS   64 
“KALVĀRES PURVS - MEŅĶIS CEĻA NR. 2-2 PĀRBŪVE” 

 

individuālos aizsardzības līdzekļus"). Nodarbinātie jāapmāca pareizi lietot individuālos aizsardzības 

līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar CE marķējumu un jāatbilst MK 

noteikumu Nr. 74 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem” prasībām (15.09.2008. 

MK noteikumi Nr.733 "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumos Nr.74 

"Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus 

uzraudzība"). 

Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam 

personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 

pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu” (29.05.2007. MK noteikumi Nr.349 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 

9.decembra noteikumos Nr.526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu"). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai 

nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. 

Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības 

drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 3. septembra). 

 

 
Pārbaudīja: K.Lazdāns 
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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
1. VISPĀRĒJĀS DEFINĪCIJAS UN SKAIDROJUMI  
 
Atbilstoši „Ceļu specifikācijs 2015” nodaļas „Ievads”  
Atbilstoši „Ceļu specifikācijs 2015” nodaļas „Vispārējās definīcijas un skaidrojumi”  
 
2. VISPĀRĒJĀ NODAĻA  
 
Būvdarbi  jāveic  atbilstoši  šim  būvprojektam,  šīm  „Specifikācijām”,  būvnormatīviem,  kas  
minēti   šajās   „Specifikācijās”,   spēkā   esošiem   Latvijas   būvniecības   noteikumiem   un  
normām. Jāievēro Ceļu specifikācijs 2015.  
„Ceļu specifikācijs 2015” jāievēro tik tālu, cik tālu tās nav pretrunā ar šīm „Specifikācijām”.  
 
Būvprojektu sējums „Rasējumi” un sējums „Darbu daudzumu saraksti” jālasa saistībā ar šo  
sējumu „Specifikācijas”.  
Šajā  nodaļā  aprakstītas  vispārējas  prasības,  kas  jāizpilda  un  jāievēro  Būvuzņēmējam  
veicot darbus.  
Būvuzņēmējam  jānovērtē  būvprojekta  un  tā  atsevišķu  nodaļu  detalizācijas  pakāpe  un  
jāievērtē    nepieciešamo    papildus    aprēķinu    un    projektēšanas    darbu    izmaksas  
Būvuzņēmējam jāpiedāvā risinājumi un jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja  
viņš vai Būvuzraugs uzskata, ka tas ir nepieciešams.  
Būvuzņēmējam    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 izpilde  
pilnā apjomā.  
 
2.1.     Darba izmaksa  
 
Lasīt šādā redakcijā:  
 
Atsevišķi izdalāmi darbi:   
 
1. Vispārējās nodrošināšanas darbu komplekss „Būvlaukums”, kurā ietverti izdevumi:  
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 2.1. „Darba izmaksas”   
 
2.  Satiksmes organizācija:  
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 2.3. „Satiksmes organizācija”   
 
2.2.     Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes  
Atbilstoši  Ceļu  specifikācijas  2015  „Vispārējā  nodaļa”  sadaļa  2.2.  „Būvlaukums  un  ar  
būvdarbiem saistītās zemes”   
 
2.3.     Satiksmes organizācija  
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 2.3. „Satiksmes organizācija”   
 
2.4.     Darba drošība  
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 2.4. „Darba drošība”   
 
2.5.     Darbu žurnāli   
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 2.5. „Būvdarbu žurnāli” 
2.6.     Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana  
Atbilstoši  Ceļu  specifikācijas  2015  „Vispārējā  nodaļa”  sadaļa  2.6.  „Kvalitātes  kontrole  un  
darba daudzuma noteikšana” papildināt ar :  
-    Projekta    realizācijas    gaitā,    veicami    faktiski    paveikto    darba    daudzumu  
uzmērījumi,  ko  apstiprina  būvuzraugs  un  uz  kā  pamata  tiek  veikta  apmaksas  
dokumentu sagatavošana.  
 
2.7.     Darba izpildes ātrums  
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 2.7. „Darba izpildes ātrums”  
 
2.8.     Darba veikšanas projekts   
Atbilstoši  Ceļu  specifikācijas  2015  „Vispārējā  nodaļa”  sadaļa  2.8.  „Darba  veikšanas  
projekts”  



BŪVPROJEKTS   66 
“KALVĀRES PURVS - MEŅĶIS CEĻA NR. 2-2 PĀRBŪVE” 

 

 
2.9.     Digitālā inženierkomunikāciju uzmēr īšana  
Atbilstoši    Ceļu    specifikācijas    2015    „Vispārējā    nodaļa”    sadaļa    2.8.    „Digitālā  
inženierkomunikāciju uzmērīšana”  
 
3. DAŽĀDI DARBI  
 
3.1.     Uzmēr īšana un nospraušana  
Atbilstoši   Ceļu   specifikācijas   2015   „Vispārējā   nodaļa”   sadaļa   3.1.   „Uzmērīšana   un  
nospraušana”  
-    Nospraušanu         veikt         atbilstoši         sarakstam         „Nospraužamo punktu saraksts”  
 
3.2.     Konstrukciju nojaukšana vai demontāža  
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 3.2. „Konstrukciju nojaukšana  
vai demontāža  
-    Būvdarbu apjomus skatīt sarakstos „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” un pārējos būvprojektā iekļautajos sarakstos. 
 
3.4.     Koku, krūmu un zaru zāģēšana  
Atbilstoši  Ceļu  specifikācijas  2015  „Vispārējā  nodaļa”  sadaļa  3.5.  „Koku,  krūmu  un  zaru  
zāģēšana”  
-    Būvdarbu apjomus skatīt sarakstos „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” un pārējos būvprojektā iekļautajos sarakstos. 
 
4. ZEMES KLĀTNE  
 
4.1.     Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana  
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 4.2. „Liekās grunts aizvešana  
un izlīdzināšana”  
-    Būvdarbu apjomus skatīt sarakstos „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” un pārējos būvprojektā iekļautajos sarakstos. 
 
4.2.     Zemes klātnes būvniecība  
Atbilstoši   Ceļu   specifikācijas   2015   „Vispārējā   nodaļa”   sadaļa   4.4.   „Zemes   klātnes  
būvniecība”  
-    Būvdarbu apjomus skatīt sarakstos „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” un pārējos būvprojektā iekļautajos sarakstos. 
 
4.3.     Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana  
Atilstoši  Ceļu  specifikācijas  2015  „Vispārējā  nodaļa”  sadaļa  4.6.  „Apzaļumošana  un  
nogāžu nostiprināšana”  
-    Būvdarbu apjomus skatīt sarakstos „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” un pārējos būvprojektā iekļautajos sarakstos. 
 
5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKT ĪVĀS KĀRTAS  
 
5.1.     Salizturīgās kārtas būvniecība  
Atbilstoši  Ceļu  specifikācijas  2015  „Vispārējā  nodaļa”  sadaļa  5.1.  „Salizturīgās  kārtas  
būvniecība”  
-    Būvdarbu apjomus skatīt sarakstos „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” un pārējos būvprojektā iekļautajos sarakstos. 
 
5.2.     Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība  
Atbilstoši    Ceļu    specifikācijas    2015    „Vispārējā    nodaļa”    sadaļa    5.2.    „Nesaistītu  
minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība”  
-    Būvdarbu apjomus skatīt sarakstos „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” un pārējos būvprojektā iekļautajos sarakstos. 
 
5.3.     Nomaļu uzpildīšana  
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 5.4. „Nomaļu uzpildīšana”  
-    Būvdarbu apjomus skatīt sarakstos „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” un pārējos būvprojektā iekļautajos sarakstos. 
 
6.  SATIKSMES APRĪKOJUMS  
 
6.1.     Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa  
Atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015 „Vispārējā nodaļa” sadaļa 7.3. „Ceļa zīmju un ceļa zīmju  
stabu uzstādīšana vai nomaiņa”  
-    Ceļa  zīmes  jāparedz  saskaņā  ar  LVS  77-1,  LVS  77-2,  LVS  77-3  un  LVS  EN  
12899-1. 
-    Būvdarbu apjomus skatīt sarakstos „Būvdarbu apjomu kopsavilkums” un pārējos būvprojektā iekļautajos sarakstos. 
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NOSPRAUŽAMO PUNKTU SARAKSTS 

 
  

Pikets Ziemeļi Austrumi Pikets Ziemeļi Austrumi Pikets Ziemeļi Austrumi Pikets Ziemeļi Austrumi

0+00.00 248449.095 632743.627 2+50.00 248306.567 632546.256 5+00.00 248298.033 632296.402 7+50.00 248190.273 632096.146

0+05.00 248445.614 632740.038 2+55.00 248306.396 632541.259 5+05.00 248297.863 632291.405 7+55.00 248186.484 632092.884

0+10.00 248442.132 632736.450 2+60.00 248306.225 632536.262 5+10.00 248297.693 632286.408 7+60.00 248182.718 632089.595

0+15.00 248438.651 632732.861 2+65.00 248306.055 632531.265 5+15.00 248297.535 632281.410 7+65.00 248178.976 632086.278

0+20.00 248435.170 632729.272 2+70.00 248305.884 632526.268 5+20.00 248297.394 632276.412 7+70.00 248175.258 632082.935

0+25.00 248431.688 632725.683 2+75.00 248305.713 632521.271 5+25.00 248297.269 632271.414 7+75.00 248171.554 632079.577

0+30.00 248428.207 632722.094 2+80.00 248305.543 632516.274 5+30.00 248297.162 632266.415 7+80.00 248167.849 632076.219

0+35.00 248424.725 632718.505 2+85.00 248305.372 632511.277 5+35.00 248297.070 632261.416 7+85.00 248164.145 632072.861

0+40.00 248421.244 632714.916 2+90.00 248305.201 632506.280 5+40.00 248296.996 632256.416 7+90.00 248160.440 632069.503

0+45.00 248417.763 632711.328 2+95.00 248305.031 632501.283 5+45.00 248296.938 632251.417 7+95.00 248156.743 632066.136

0+50.00 248414.287 632707.733 3+00.00 248304.860 632496.285 5+50.00 248296.897 632246.417 8+00.00 248153.078 632062.735

0+55.00 248410.830 632704.121 3+05.00 248304.689 632491.288 5+55.00 248296.872 632241.417 8+05.00 248149.448 632059.298

0+60.00 248407.390 632700.492 3+10.00 248304.519 632486.291 5+60.00 248296.865 632236.417 8+10.00 248145.851 632055.824

0+65.00 248403.969 632696.846 3+15.00 248304.348 632481.294 5+65.00 248296.868 632231.417 8+15.00 248142.290 632052.315

0+70.00 248400.566 632693.183 3+20.00 248304.177 632476.297 5+70.00 248296.871 632226.417 8+20.00 248138.764 632048.770

0+75.00 248397.181 632689.502 3+25.00 248304.007 632471.300 5+75.00 248296.874 632221.417 8+25.00 248135.273 632045.190

0+80.00 248393.815 632685.805 3+30.00 248303.836 632466.303 5+80.00 248296.877 632216.417 8+30.00 248131.819 632041.575

0+85.00 248390.467 632682.091 3+35.00 248303.665 632461.306 5+85.00 248296.881 632211.417 8+35.00 248128.401 632037.926

0+90.00 248387.138 632678.361 3+40.00 248303.495 632456.309 5+90.00 248296.884 632206.417 8+40.00 248125.019 632034.243

0+95.00 248383.828 632674.614 3+45.00 248303.324 632451.312 5+95.00 248296.887 632201.417 8+45.00 248121.657 632030.542

1+00.00 248380.534 632670.852 3+50.00 248303.153 632446.315 6+00.00 248296.890 632196.417 8+50.00 248118.294 632026.842

1+05.00 248377.241 632667.089 3+55.00 248302.983 632441.318 6+05.00 248296.698 632191.424 8+55.00 248114.932 632023.141

1+10.00 248373.949 632663.326 3+60.00 248302.812 632436.320 6+10.00 248295.744 632186.521 8+60.00 248111.568 632019.442

1+15.00 248370.657 632659.563 3+65.00 248302.641 632431.323 6+15.00 248293.989 632181.846 8+65.00 248108.180 632015.765

1+20.00 248367.364 632655.800 3+70.00 248302.471 632426.326 6+20.00 248291.483 632177.526 8+70.00 248104.722 632012.153

1+25.00 248364.072 632652.037 3+75.00 248302.300 632421.329 6+25.00 248288.296 632173.681 8+75.00 248101.155 632008.650

1+30.00 248360.780 632648.274 3+80.00 248302.129 632416.332 6+30.00 248284.533 632170.394 8+80.00 248097.461 632005.280

1+35.00 248357.487 632644.511 3+85.00 248301.959 632411.335 6+35.00 248280.586 632167.325 8+85.00 248093.645 632002.050

1+40.00 248354.195 632640.748 3+90.00 248301.788 632406.338 6+40.00 248276.639 632164.256 8+90.00 248089.713 631998.963

1+45.00 248350.903 632636.985 3+95.00 248301.617 632401.341 6+45.00 248272.692 632161.186 8+95.00 248085.668 631996.024

1+50.00 248347.610 632633.222 4+00.00 248301.447 632396.344 6+50.00 248268.745 632158.117 9+00.00 248081.517 631993.237

1+55.00 248344.318 632629.459 4+05.00 248301.276 632391.347 6+55.00 248264.798 632155.048 9+05.00 248077.266 631990.605

1+60.00 248341.026 632625.696 4+10.00 248301.105 632386.350 6+60.00 248260.850 632151.979 9+10.00 248072.921 631988.132

1+65.00 248337.733 632621.933 4+15.00 248300.935 632381.353 6+65.00 248256.903 632148.910 9+15.00 248068.487 631985.822

1+70.00 248334.441 632618.170 4+20.00 248300.764 632376.355 6+70.00 248252.956 632145.841 9+20.00 248063.970 631983.678

1+75.00 248331.149 632614.407 4+25.00 248300.593 632371.358 6+75.00 248249.009 632142.771 9+25.00 248059.386 631981.683

1+80.00 248327.856 632610.644 4+30.00 248300.423 632366.361 6+80.00 248245.062 632139.702 9+30.00 248054.759 631979.786

1+85.00 248324.566 632606.879 4+35.00 248300.252 632361.364 6+85.00 248241.115 632136.633 9+35.00 248050.116 631977.931

1+90.00 248321.363 632603.040 4+40.00 248300.081 632356.367 6+90.00 248237.167 632133.564 9+40.00 248045.472 631976.080

1+95.00 248318.418 632599.001 4+45.00 248299.911 632351.370 6+95.00 248233.220 632130.495 9+45.00 248040.827 631974.228

2+00.00 248315.787 632594.750 4+50.00 248299.740 632346.373 7+00.00 248229.273 632127.426 9+50.00 248036.183 631972.376

2+05.00 248313.486 632590.313 4+55.00 248299.569 632341.376 7+05.00 248225.326 632124.356 9+55.00 248031.538 631970.525

2+10.00 248311.526 632585.714 4+60.00 248299.399 632336.379 7+10.00 248221.379 632121.287 9+60.00 248026.894 631968.673

2+15.00 248309.921 632580.980 4+65.00 248299.228 632331.382 7+15.00 248217.432 632118.218 9+65.00 248022.249 631966.822

2+20.00 248308.679 632576.138 4+70.00 248299.057 632326.385 7+20.00 248213.487 632115.145 9+70.00 248017.605 631964.970

2+25.00 248307.806 632571.216 4+75.00 248298.887 632321.387 7+25.00 248209.562 632112.048 9+75.00 248012.960 631963.118

2+30.00 248307.306 632566.242 4+80.00 248298.716 632316.390 7+30.00 248205.659 632108.923 9+80.00 248008.316 631961.267

2+35.00 248307.079 632561.248 4+85.00 248298.545 632311.393 7+35.00 248201.778 632105.770 9+85.00 248003.671 631959.415

2+40.00 248306.908 632556.251 4+90.00 248298.375 632306.396 7+40.00 248197.920 632102.590 9+90.00 247999.027 631957.564

2+45.00 248306.737 632551.253 4+95.00 248298.204 632301.399 7+45.00 248194.085 632099.382 9+95.00 247994.382 631955.712
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Pikets Ziemeļi Austrumi Pikets Ziemeļi Austrumi Pikets Ziemeļi Austrumi Pikets Ziemeļi Austrumi

10+00.00 247989.737 631953.860 12+50.00 247902.092 631742.791 15+00.00 247728.233 631563.144 17+50.00 247604.722 631349.149

10+05.00 247985.093 631952.009 12+55.00 247898.615 631739.198 15+05.00 247724.756 631559.551 17+55.00 247602.880 631344.501

10+10.00 247980.448 631950.157 12+60.00 247895.137 631735.605 15+10.00 247721.279 631555.958 17+60.00 247601.037 631339.853

10+15.00 247975.804 631948.306 12+65.00 247891.660 631732.012 15+15.00 247717.801 631552.365 17+65.00 247599.195 631335.205

10+20.00 247971.159 631946.454 12+70.00 247888.183 631728.419 15+20.00 247714.324 631548.772 17+70.00 247597.353 631330.556

10+25.00 247966.515 631944.602 12+75.00 247884.706 631724.826 15+25.00 247710.851 631545.175 17+75.00 247595.510 631325.908

10+30.00 247961.922 631942.631 12+80.00 247881.229 631721.233 15+30.00 247707.391 631541.566 17+80.00 247593.668 631321.260

10+35.00 247957.665 631940.019 12+85.00 247877.752 631717.640 15+35.00 247703.952 631537.937 17+85.00 247591.825 631316.612

10+40.00 247953.900 631936.738 12+90.00 247874.274 631714.048 15+40.00 247700.544 631534.278 17+90.00 247589.983 631311.964

10+45.00 247950.732 631932.877 12+95.00 247870.797 631710.455 15+45.00 247697.176 631530.582 17+95.00 247588.140 631307.316

10+50.00 247948.248 631928.545 13+00.00 247867.320 631706.862 15+50.00 247693.859 631526.841 18+00.00 247586.298 631302.667

10+55.00 247946.517 631923.860 13+05.00 247863.843 631703.269 15+55.00 247690.601 631523.048 18+05.00 247584.456 631298.019

10+60.00 247945.588 631918.953 13+10.00 247860.366 631699.676 15+60.00 247687.407 631519.202 18+10.00 247582.613 631293.371

10+65.00 247945.462 631913.959 13+15.00 247856.889 631696.083 15+65.00 247684.277 631515.302 18+15.00 247580.771 631288.723

10+70.00 247945.650 631908.962 13+20.00 247853.411 631692.490 15+70.00 247681.213 631511.351 18+20.00 247578.928 631284.075

10+75.00 247945.840 631903.966 13+25.00 247849.934 631688.897 15+75.00 247678.215 631507.350 18+25.00 247577.086 631279.427

10+80.00 247946.030 631898.970 13+30.00 247846.457 631685.304 15+80.00 247675.285 631503.299 18+30.00 247575.243 631274.778

10+85.00 247946.220 631893.973 13+35.00 247842.980 631681.711 15+85.00 247672.422 631499.200 18+35.00 247573.401 631270.130

10+90.00 247946.409 631888.977 13+40.00 247839.503 631678.118 15+90.00 247669.628 631495.053 18+40.00 247571.559 631265.482

10+95.00 247946.599 631883.980 13+45.00 247836.025 631674.525 15+95.00 247666.903 631490.861 18+45.00 247569.716 631260.834

11+00.00 247946.789 631878.984 13+50.00 247832.548 631670.932 16+00.00 247664.249 631486.624 18+50.00 247567.874 631256.186

11+05.00 247946.978 631873.988 13+55.00 247829.071 631667.339 16+05.00 247661.665 631482.343 18+55.00 247566.031 631251.538

11+10.00 247947.168 631868.991 13+60.00 247825.594 631663.746 16+10.00 247659.154 631478.020 18+60.00 247564.189 631246.889

11+15.00 247947.358 631863.995 13+65.00 247822.117 631660.153 16+15.00 247656.714 631473.655 18+65.00 247562.346 631242.241

11+20.00 247947.548 631858.998 13+70.00 247818.640 631656.560 16+20.00 247654.348 631469.250 18+70.00 247560.504 631237.593

11+25.00 247947.737 631854.002 13+75.00 247815.162 631652.967 16+25.00 247652.056 631464.807 18+75.00 247558.662 631232.945

11+30.00 247947.927 631849.006 13+80.00 247811.685 631649.375 16+30.00 247649.838 631460.326 18+80.00 247556.819 631228.297

11+35.00 247948.091 631844.008 13+85.00 247808.208 631645.782 16+35.00 247647.695 631455.809 18+85.00 247554.977 631223.649

11+40.00 247948.158 631839.009 13+90.00 247804.731 631642.189 16+40.00 247645.626 631451.257 18+90.00 247553.134 631219.000

11+45.00 247948.052 631834.010 13+95.00 247801.254 631638.596 16+45.00 247643.623 631446.676 18+95.00 247551.292 631214.352

11+50.00 247947.738 631829.021 14+00.00 247797.777 631635.003 16+50.00 247641.674 631442.071 19+00.00 247549.449 631209.704

11+55.00 247947.217 631824.048 14+05.00 247794.299 631631.410 16+55.00 247639.769 631437.448 19+05.00 247547.607 631205.056

11+60.00 247946.490 631819.102 14+10.00 247790.822 631627.817 16+60.00 247637.897 631432.812 19+10.00 247545.765 631200.408

11+65.00 247945.557 631814.190 14+15.00 247787.345 631624.224 16+65.00 247636.044 631428.168 19+15.00 247543.922 631195.760

11+70.00 247944.420 631809.321 14+20.00 247783.868 631620.631 16+70.00 247634.201 631423.520 19+20.00 247542.080 631191.111

11+75.00 247943.081 631804.504 14+25.00 247780.391 631617.038 16+75.00 247632.359 631418.872 19+25.00 247540.237 631186.463

11+80.00 247941.543 631799.747 14+30.00 247776.913 631613.445 16+80.00 247630.516 631414.223 19+30.00 247538.395 631181.815

11+85.00 247939.808 631795.058 14+35.00 247773.436 631609.852 16+85.00 247628.674 631409.575 19+35.00 247536.552 631177.167

11+90.00 247937.879 631790.446 14+40.00 247769.959 631606.259 16+90.00 247626.831 631404.927 19+40.00 247534.710 631172.519

11+95.00 247935.760 631785.917 14+45.00 247766.482 631602.666 16+95.00 247624.989 631400.279 19+45.00 247532.868 631167.871

12+00.00 247933.453 631781.481 14+50.00 247763.005 631599.073 17+00.00 247623.147 631395.631 19+50.00 247531.025 631163.222

12+05.00 247930.965 631777.145 14+55.00 247759.528 631595.480 17+05.00 247621.304 631390.983 19+55.00 247529.183 631158.574

12+10.00 247928.297 631772.917 14+60.00 247756.050 631591.887 17+10.00 247619.462 631386.334 19+60.00 247527.340 631153.926

12+15.00 247925.456 631768.803 14+65.00 247752.573 631588.295 17+15.00 247617.619 631381.686 19+65.00 247525.498 631149.278

12+20.00 247922.446 631764.811 14+70.00 247749.096 631584.702 17+20.00 247615.777 631377.038 19+70.00 247523.655 631144.630

12+25.00 247919.272 631760.947 14+75.00 247745.619 631581.109 17+25.00 247613.934 631372.390 19+75.00 247521.813 631139.982

12+30.00 247915.947 631757.214 14+80.00 247742.142 631577.516 17+30.00 247612.092 631367.742 19+80.00 247519.971 631135.333

12+35.00 247912.519 631753.574 14+85.00 247738.665 631573.923 17+35.00 247610.250 631363.094 19+85.00 247518.128 631130.685

12+40.00 247909.046 631749.977 14+90.00 247735.187 631570.330 17+40.00 247608.407 631358.445 19+90.00 247516.286 631126.037

12+45.00 247905.569 631746.384 14+95.00 247731.710 631566.737 17+45.00 247606.565 631353.797 19+95.00 247514.443 631121.389
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Pikets Ziemeļi Austrumi Pikets Ziemeļi Austrumi Pikets Ziemeļi Austrumi Pikets Ziemeļi Austrumi

20+00.00 247512.601 631116.741

20+05.00 247510.758 631112.093

20+10.00 247508.916 631107.444

20+15.00 247507.074 631102.796

20+20.00 247505.231 631098.148

20+25.00 247503.389 631093.500

20+30.00 247501.546 631088.852

20+35.00 247499.704 631084.204

20+40.00 247497.861 631079.555

20+45.00 247496.019 631074.907

20+50.00 247494.177 631070.259

20+55.00 247492.334 631065.611

20+60.00 247490.492 631060.963

20+65.00 247488.649 631056.315

20+70.00 247486.807 631051.666

20+75.00 247484.964 631047.018

20+80.00 247483.122 631042.370

20+85.00 247481.280 631037.722

20+90.00 247479.437 631033.074

20+93.51 247478.145 631029.815
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NOBRAUKTUVJU SARAKSTS 

 

m m m m3 m3 m2 m2
m

3

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

1 02+09 pa k reisi 8.00 4.5 8 5.10 10.80 57.70 63.40 21.2
2 04+37 pa labi 8.00 4.5 8 16.00 10.80 63.50 69.70 23.3
3 10+44 pa k reisi 18.30 4.5 8 - 62.50 103.50 113.70 38.1
4 11+79 pa labi 8.00 4.5 8 5.90 10.80 60.00 65.90 22.1
5 11+79 pa k reisi 8.50 4.5 8 1.50 10.80 70.40 77.30 25.9
6 13+15 pa labi 8.00 4.5 8 35.30 10.80 63.50 69.70 23.4
7 15+03 pa k reisi 8.00 4.5 8 3.50 10.80 63.50 69.70 23.4
8 16+16 pa k reisi 8.00 4.5 8 32.00 10.80 62.00 68.10 22.8
9 17+29 pa k reisi 8.00 4.5 8 20.20 10.80 63.50 69.70 23.4

10 18+15 pa k reisi 8.00 4.5 8 - 23.70 63.50 69.70 23.4
11 18+29 pa labi 8.00 4.5 8 - 23.00 63.50 69.70 23.4
12 20+73 pa k reisi 8.00 4.5 8 - 24.00 63.50 69.70 23.4

119.50 219.60 798.10 876.30 293.80

Piez īmes:

1. Nobrauk tuvju atrašanos plānā skatīt rasējumos ĢP-2-1(5).

2. Visi materiāla daudzumi ir doti blīvā veidā.

3. Visimateriāli atbilstoši  "Ceļu specifikācijas 2015".

Sastādīja: K. Lazdāns

KOPĀ:

Minerālma-
teri ālu 

maisījums 
0/45, NIII,  
h=14cm

Tehniskie r ādītāji

Nr. PK
Nobr. 

Novietojums 
no ass

Nobr. 
garum

s

Nobr. 
platums

Noapa ļo-
juma 

rādiuss

Darbu daudzumi

Uzbēruma 
izbūve

Minerālma-
teri ālu 

maisījums 
0/32s, NIII,  

h=11cm

Ierakuma 
izbūve

Saliztur ī-
gais sl ānis, 

h=30cm
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CAURTEKU SARAKSTS 

 

(m) (m) (m) (m) (%) (m3) (m3) (m3) (m2) (m2) (m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 02+09 89.52 89.50 0.4 10.5 0.19 KP 11.70 1.26 9.15 11.20 3.60 -
2 02+20 89.49 89.39 0.5 12.0 0.83 ASS 24.90 1.80 20.77 9.40 7.20 -
3 04+37 89.19 89.17 0.4 13.5 0.15 LP 61.10 1.62 57.80 9.40 3.60 -
4 06+02 87.97 87.80 1.5 21.5 0.79 ASS 247.90 9.68 205.90 8.10 15.40 12.50
5 08+89 89.63 89.52 0.6 11.0 1.00 ASS 31.60 1.98 26.60 10.50 7.20 10.30
6 10+30 90.13 90.00 0.5 12.5 1.04 ASS 32.50 1.88 28.30 32.00 7.20 -
7 10+44 89.09 88.96 1.5 13.0 1.00 KP 148.10 5.85 119.50 9.80 15.40 13.00
8 12+99 89.97 89.85 0.5 13.5 0.89 ASS 81.10 2.03 76.50 12.80 3.60 10.50
9 13+15 90.45 90.42 0.4 12.5 0.24 LP 16.50 1.50 13.50 21.30 3.60 -
10 15+03 90.92 90.86 0.4 12.0 0.50 KP 9.60 1.44 6.80 24.80 3.60 -
11 16+16 91.81 91.77 0.4 11.0 0.36 KP 4.60 1.32 2.00 23.90 3.60 -
12 17+29 92.06 92.02 0.4 15.0 0.27 KP 7.70 1.80 4.40 17.90 3.60 -
13 18+15 92.23 92.19 0.4 15.5 0.26 KP 12.90 1.86 9.60 11.00 3.60 -
14 18+29 92.25 92.22 0.4 10.5 0.29 LP 9.70 1.26 7.20 9.40 3.60 -
15 20+73 93.10 93.04 0.4 12.0 0.50 KP 14.50 1.44 11.70 8.90 3.60 -

196.00 714.40 36.72 599.72 220.40 88.40 46.30

Kopējie caurteku garumi:
D400mm 112.50 m
D500mm 38.00 m
D600mm 11.00 m
HCTC 1500 2.5mm 34.50 m (skatīt saraksta punk tu Nr. 31)

Piez īmes:
1. Visi ceļa darbi veicasmi saskaņā ar "Ceļa specifikācijām 2015".
2. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļa specifikāciju 2015" prasībām.
3. Caurteku novietojumu plānā skatīt lapās ĢP-2 un TS-23
4. Caurteku izbūves darbiem izmantot dubultsienu PP caurtekas ar spirālveida gofrējumu.

6. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.
7. Apjomu pozīcijām no 9-14 ir tikai informatīvs raksturs un tās jāiek ļauj caurtekas izbūves vienības cenā.

Sastādīja: K. Lazdāns

Tehniskie r ādītāji
Darba daudzumi (informat īvs raksturs, iek ļaut caurtekas izb ūves 

vien ības cen ā)

Sl īpums
Atrašan ās 

att īcībā 
pret asi

Būvbedres 
rakšana 
caurteku 
pamatnei

Nr. PK
Ieteces 
atzīme 

Izteces 
atz īme 

Diametrs Garums
Esošās 

caurtekas 
demont āža

Smilts 
pamatnes 

izbūve zem 
caurtekas, 
h=0,15m

Tranšejas 
aizbēršana 

ar smilti

Grāvja teknes 
nostiprin āšana 

caurtekas 
ietecē un 

iztecē

Caurteku galu 
nostiprinašana 
ar laukakmens 

bruģi, 
C30/37 XF 2 

beton ā

5. Saraksta Numurs Nr.4, 7 - izbūvēt spirālisk i vīto gofrēto metāla cauruli HELCOR TRENCHCOAT ID1500 D3 2,5mm laminēta ar HDPE. Caurules izbūves procesā nodoršināt 
sausu būvbedri, nepieciešamības gadījumā veicot ūdens atsūknēšanas darbus no caurtekas izbūves būvbedres.

KOPĀ:
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KOKU UN KRŪMU CIRŠANAS SARAKSTS 

 

Koki Mežs Kr ūmi Celmi
gab. m2 m2 m2 cm

1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10

1 00+03 05+94 - 3.0 - - 2797 - - krūmi
2 00+07 04+05 3.0 - - - 1392.4 - - krūmi
3 02+85 05+70 - 3.0 - - - 1749.7 - -
4 04+05 05+80 3.0 - - 406 - - līdz 40 jaukts mežs
5 05+80 08+60 3.0 - - - 1091.8 - - krūmi
6 06+00 06+67 - 3.0 - - 337.2 - - krūmi
7 06+25 08+83 - 3.0 - - - 1083.3 - -
8 08+83 13+05 - 3.0 - - 1582 - - krūmi
9 10+44 11+67 3.0 - - - 549 - - krūmi
10 11+67 12+60 3.0 - 13 - - - līdz 40 lapu
11 12+59 13+00 3.0 - - - 125 - - krūmi
12 16+07 16+75 - 3.0 - 201.9 - - līdz 20 bērzi
13 4.2 - 1 - - - līdz 15 augļu

14 607.9 7874.4 2833

Piez īmes:
1. Koku un krūmu atrašanos plānā skatīt rasējumos ĢP-2-1(5).
2. Koku un krūmu zāģēšanas un celmu demontāžas darbus izpildīt saskaņā ar "Ceļu specifikāciju 2015".
3. Pirms koku un krūmu zāģēšanas darbus saskaņot ar privātīpašniek iem. Apaļkoku, kas atrodas privātīpašumā, nodot īpašniek iem.

Sastādīja: K. Lazdāns

20+07

Atrašan ās vieta objekt ā Daudzums
Piez īmesNr.p.k.

Pk. 
No

Pk. 
Līdz

kr.p. no 
ass

l.p. no ass

koku 
diametrs Suga

KOPĀ:
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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 
SKAIDROJOŠS APRAKTS 

VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI 

Konkrētu darbu veikšanas projektu, t. sk. kalendāro grafiku, izstrādā būvuzņēmējs, vadoties 

no viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem resursiem. Darbu organizācija satur tikai vispārīgus 

norādījumus būvdarbiem, kas būvuzņēmējam jāprecizē un jādetalizē pirms būvdarbu uzsākšanas. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts. 

Būvdarbu veikšanas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi 

nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi 

izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi 

būvdarbu gaitā. Būvdarbu veikšanas projekts jāsaskaņo ar Būvinženieri. 

Izdevumi, kas nepieciešami būvdarbu organizācijai, Būvuzņēmējam jāparedz darbu 

daudzumos un izmaksās. 

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. 

Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu 

uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, kur tiem nepiekļūst mitrums un  

turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu dzinēji j āregulē tā, lai samazinātu 

kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas ogļūdeņražu – izdalīšanos. 

Koku aizsardzības pasākumi –būzuzņēmējam izstrādājot darbu veikšnas projektu ņemt 

vērā saglabājamos kokus/augus. Nepieciešamības gadījumā papildus veikt koku/augu 

aizsardzības pasākumus, kā arī būvlaukumā atstāt br īvu laukumu ap kokiem/ augiem ne 

mazāku kā 2.0m rādiusā ar kokiem/augiem. 

Pabeidzot uzstādīšanas darbus, būvuzņēmējs sakārto ceļam piegulošo teritoriju. 
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DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS 
1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI.  
 
1.1.PIEMĒROJAMIE LR LIKUMI UN LR MK NOTEIKUMI 
Darbi tiek veikti saskaņā ar būvniecības likumu, kurš stājies spēkā 2014. gada 1. oktobrī un attiecīgajiem 
būvnormatīviem, kuri stājušies spēkā pēc 2015. gada 1. jūlija. 
 
Darba aizsardzības un drošas darbavietas ierīkošanas prasības, kā arī celtniecībā iesaistīto pušu atbildības un pienākumi 
ir noteikti 2010.gada 28. aprīļa likumā „Darba aizsardzības likums”, šeit norādītajos Ministru Kabineta noteikumos, 
ministriju rīkojumos un starptautiskajos standartos: 
 
Šis darba aizsardzības plāns attiecas uz visu personālu, kas ir iesaistīts celtniecības darbu veikšanā objektā. 
Būvlaukuma darba aizsardzības plāna mērķis ir izveidot tādu darba vidi, kas nodrošina, ka darbinieki strādā videi 
draudzīgā un drošā darbavietā, kurā nepastāv riski, slimības un draudi dzīvībai. Šādi riski var ietvert trokšņa 
piesārņojumu, elektrotriecienu, nokrišanu no augstuma, kaitīgo vielu ieelpošanu, smagumu pārvietošanu ar rokām un 
kustīgas iekārtas. Šī darba aizsardzības plāna mērķis ir veicināt darba aizsardzības pārvaldības uzlabojumus 
būvlaukumā un novērst nelaimes gadījumus.  
Būvuzņēmējs veiks šajā darba aizsardzības plānā uzskaitītos uzdevumus, strikti ievērojot darba aizsardzības normatīvos 
dokumentus un rekomendācijas, kas noteiktas Darba vides risku novēršanas sistēmā. 
 
Kopumā Darba risku novēršanas sistēma ietver šādus galvenos punktus: 
► Nodrošināt darbiniekus ar drošām darbavietām, pastāvīgi uzlabojot darba vides un drošības apstākļus. 
► Garantēt likumu ievērošanu, strikti ieviešot darba aizsardzības pārvaldības sistēmas. Šo sistēmu mērķis ir kontrolēt 
un nodrošināt pastāvīgus uzlabojumus nelaimes gadījumu novēršanai un samazināšanai, kā arī paaugstināt kvalitāti 
ražošanas procesā. 
► Integrēt darba aizsardzības un drošus darba principus visos projekta posmos, ieskaitot projektēšanu, celtniecību, 
montāžu un iekārtu ieregulēšanu. 
► Vadīt noteiktu profilaktisko pasākumu realizāciju, kas paaugstina efektivitāti un produktivitāti. 
► Veicināt uzņēmuma darbinieku iesaistīšanos preventīvo pasākumu realizācijā. 
► Veicināt jaunu tehnoloģiju, procesu un metožu, kas var samazināt riskus darbiniekiem, izstrādi atbilstoši pastāvīgās 
uzlabošanas principam. 
► Optimizēt apmācību darba aizsardzības jautājumu koncepciju ar mērķi nodrošināt informētību par darba ietekmi uz 
darbinieku veselību. 
 
Darba aizsardzības plāns šim projektam ir izstrādāts tādā apjomā, lai tā ievērošana un uzraudzība ļautu darbuzņēmējam 
nodrošināt, ka visas veiktās darbības atbilst attiecīgajiem darba aizsardzības standartiem un likumdošanai, kā arī īpaši 
izstrādātajai darba aizsardzības dokumentācijai, kas sagatavota projekta izpildei. Šajā darba aizsardzības plānā ir 
norādīti preventīvie un aizsardzības pasākumi, kas ir jārealizē, lai nodrošinātu atbilstošu reakciju uz iespējamajiem 
riskiem, kādi var rasties visās veicamajās izpildāmā procesa fāzēs. Tie nosaka apmācības un informācijas apmēru, kas ir 
jānodrošina personālam, kuru skar šie riski. 
 
Šis darba aizsardzības plāns ir paredzēts kā informat īvs dokuments, un tā mērķis nav aizstāt darba aizsardzības 
likumus, noteikumus, darba aizsardzības instrukcijas un celtniecības standartus vai citus likumus. 
 
Objektā ir jānodrošina visu darba aizsardzības darbību izpilde bez ierobežojumiem, nodrošinot pēc iespējas augstāku 
darba drošību iesaistītajām personām un iekārtām. Šis darba aizsardzības plāns neaizstāj darba aizsardzības apmācības 
un instruktāžas, kas ir nepieciešamas noteiktu specifisku darba aizsardzības prasību izpildei saistībā ar projektā 
paredzētajiem darbiem. Galvenajam būvuzņēmējam un apakšuzņēmējiem ir jānodrošina, lai viņu darbinieki saņemtu 
specializēto apmācību un tiktu nodrošināta nepieciešamā uzraudzība saistībā ar darba riska faktoru novēršanu. 
 
 
2. DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 
 
2.1 Drošības kontrole un uzraudzība 
2.1.1. Vispārējo kontroli un uzraudzību par darba kārtību, darba aizsardzību un ugunsdrošību prasību, vides aizsardzības 
prasību izpildi būvobjektā nodrošina GALVENĀ BŪVUZŅĒMĒJA atbildīgais personāls. 
2.1.2. Kontroli un uzraudzību par darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību izpildi būvobjektā savu darbu veikšanas 
laikā no DARBUZŅĒMĒJU puses īsteno DARBUZŅĒMĒJU norīkotās atbildīgās personas par darba aizsardzību un 
darbu vadītāji.  
2.1.3. DARBUZŅĒMĒJU atbildīgās personas veic kontroli par darba aizsardzību, ugunsdrošību un elektrodrošības 
prasību ievērošanu no savu piesaistīto darbuzņēmēju puses.  
2.1.4. Lai savlaicīgi konstatētu pārkāpumus un neatbilstības, noteiktu konstatēto pārkāpumu un neatbilstību novēršanas 
pasākumus, kā arī uzraudzītu to izpildi, galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, darba aizsardzības 
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koordinators un DARBUZŅĒMĒJU darba aizsardzības speciālisti regulāri veic darba aizsardzības pārbaudes un risku 
kontroles. Apgaitās konstatētās neatbilstības, noteiktie pasākumi, pieņemtie lēmumi tiek fiksēti: 
o sapulču protokolos; 
o darba aizsardzības apgaitas lapās; 
o kontrolējošo organizāciju un amatpersonu pārbaudes dokumentos. 
Sapulču protokoli tiek izsūtīti visu iesaistīto uzņēmumu darba aizsardzības speciālistiem vai atb. būvdarbu vadītājiem. 
GALVENAIS BŪVUZŅĒMĒJS: 
• Iepazīstina ar nozīmīgākajiem darba riskiem objektā atbildīgos darbu vadītājus un izsniedz darba aizsardzības plānu; 
• Uzliek pienākumu ievērot objektā noteikto kārtību darba aizsardzības prasību izpildei un nosaka prasību izpildes 
kontroles kārtību; 
• Sadarbojas ar uzraudzības un kontroles institūciju darbiniekiem, informējot viņus par darba riskiem un pienākumu 
koordinēt savu darbību ar darbu vadītāju. 
 
2.2. Kopējie darba aizsardzības pasākumi objektā. 
2.2.1. Darbu vadītājiem jāatbild par darba aizsardzības prasību ievērošanu savos darbu iecirkņos, t.sk.: 
• Ja objektā strādā apakšuzņēmēji, pirms darba sākšanas jāiesniedz galvenajam darbuzņēmējam nodarbināto saraksts 
norādot: darbinieka vārds, uzvārds; personas kods; darba līgums; darba līguma noslēgšanas datums; amats (saskaņā ar 
LR MK noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”); 
• jānodrošina, lai viņu darbiniekiem būtu klāt darba apliecības pēc noteiktajām prasībām (uzņēmuma nosaukums, 
darbinieka foto, līguma Nr. un noslēgšanas datums); 
• jānodrošina, lai objektā atrastos darbam nepieciešamais darba aizsardzības un ugunsdrošības instrukciju komplekts; 
• nodarbinātajiem jābūt instruētiem darba aizsardzībā, kas atspoguļojas instruktāžu reģistrācijas žurnālā darbavietā. 
Instruktāžu/ apmācību veic būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam ir nozīmēts atbildīgais 
BV), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.749 "Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos " prasībām;  
• nodarbinātie, kuriem jākontaktē ar kaitīgiem vai īpašiem darba vides faktoriem, jābūt izdarītām obligātām veselības 
pārbaudēm; 
• jābūt darba risku vērtējuma kartēm, darbavietām vai darbu veidiem un nodarbinātajiem jābūt iepazīstinātiem ar kartēs 
norādītajiem riskiem; 
• ceļu būvmašīnu un transportlīdzekļu vadītājiem jābūt apmācītiem, ceļu būvmašīnām un transportlīdzekļiem – 
izgājušiem tehnisko apskati un periodisko tehnisko apkopi, lai novērstu defektus, kas rada risku nodarbināto drošībai un 
veselībai; Ceļu būvmašīnām jābūt aprīkotām ar signālplāksnītēm un mirgojošiem brīdinājuma lukturiem; 
• bīstamo iekārtu apkalpojošajam personālam (bīstamo darbu vadītājiem un izpildītājiem) jābūt apmācītam, atestētam, 
bet apkalpojamai iekārtai jābūt pārbaudītai un izdarītai tehniskajai apkopei; 
• nodarbinātajiem jābūt nodrošinātiem ar pirmās palīdzības un ugunsdzēsības līdzekļiem un informāciju par to atrašanās 
vietu; 
• elektroiekārtu pieslēgšanu drīkst izdarīt elektriķis ar kvalifikācijas grupu ne zemāku kā „B”, „Bz” (III). Personālam 
jābūt nodrošinātam ar pārbaudītiem aizsarglīdzekļiem; Elektroinstrumentiem jāatbilst elektrodrošības prasībām; 
• ķīmiskām vielām un produktiem, kurus izmanto būvdarbu gaitā (mastikas, hermētiķi, speciālas javas, hidrofobizējoši 
sastāvi u.c.), jābūt ķīmisko vielu drošības datu lapām (DDL); 
• jābūt nodrošinājumam ar kolektīvajiem un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kas nepieciešami darbu veikšanai; 
• nodarbinātie jāapgādā ar dzeramo ūdeni; 
• nodarbinātajiem jādrošina pareizs darba un atpūtas režīms; 
• nodarbinātie jānodrošina ar telpām, kur pārģērbties, paēst, jānodrošina iespēja nomazgāt rokas (ieskaitot apgādi ar 
ziepēm, tīrošām pastām), jānodrošina iespēja nokārtot higiēniskās vajadzības, ievērojot 28.04.2009. LR MK Nr. 359 
"Darba aizsardzības prasības darbavietās" prasības; 
2.2.2. Pirms darbu uzsākšanas, visi projekta īstenošanā iesaistītie darbinieki tiek iepazīstināti ar Darba aizsardzības 
pasākumiem objektā. Darbinieki par izietu instruktāžu darbavietā parakstās darba aizsardzības instruktāžu darbavietā 
žurnālā. 
2.2.3. Darbiniekiem, saskaņā ar risku novērtējumu, vai kuriem darbā ir īpaši apstākļi, ir, jābūt izietām obligātajām 
veselības pārbaudēm pirms atļaujas saņemšanas strādāt objektā. 
2.2.4.Darbu vadītājs ir atbildīgs par drošu darba metožu izmantošanu un par viņam pakļautajiem darbiniekiem, kā arī 
par individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu darba laikā. 
2.2.5.Paaugstinātas bīstamības darbus (augstkāpēju darbs, darbs ar atklātu liesmu, darbs vienlaicīgi ar diviem kravas 
celtņiem vienā darba zonā, darbs ar kravas celtni elektro gaisvadu līnijas aizsargjoslā), kuru izpildei ir jāizdod īpaša 
atļauja/norīkojums, drīkst veikt tikai pēc attiecīgās atļaujas/norīkojuma izdošanas. 
2.2.6.Visām personām, kas atrodas objektā, ir jānēsā ķiveres, aizsargapavi un atstarojošas signālvestes. 
2.2.7.Veicot darbus objektā, ir atļauts izmantot tikai pārbaudītus palīginstrumentus, trepes, drošības siksnas, elektriskos 
un mērīšanas instrumentus.  
2.2.8.Pirms lietošanas uzsākšanas ir jāpārbauda visas sastatnes un ar rīkojumu ir norīkots atbildīgais darbinieks par 
darbu ar sastatnēm, kuram ir nepieciešamās zināšanas un pieredze šajā jomā. Sastatnes ir jāpārbauda katru dienu 
uzstādīšanas vietā, lai noteiktu vai nekontrolēti nav veiktas jebkādas izmaiņas, vai sastatnes nav zaudējušas noturību un 
šī pārbaude ir jāieraksta sastatņu žurnālā (saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr. 526. „Darba aizsardzības prasības, 
lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā”). 
2.2.9.Darbu veikšanas zona ir iezīmēta ar sarkanu/baltu lentu, lai novērstu nepiederošu personu nokļūšanu darbu 
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veikšanas zonā. Pieejas punkti personālam un materiālu piegādēm ir skaidri norādīti.  
2.2.10.Būvlaukumā aizliegts atrasties nepiederošām personām. 
2.2.11.Bīstamās vietas objektā ir jāapzīmē un jānorobežo saskaņā ar darba aizsardzības noteikumiem. Atzīmējot 
bīstamās zonas Būvlaukumā jālieto drošības zīmes: strādāt šeit, nepiederošiem ieeja aizliegta. 
2.2.12.Celtniecības bedres un tranšejas ir jānorobežo ar plastikāta sarkanu/baltu lentu vai barjerām, bet, ja ir iespējams, 
jānosedz ar vairogiem. 
2.2.13.Pacelšanas zonas smagām kravām ir jāapzīmē un jānorobežo ar plastikāta sarkanu/baltu lentu vai barjerām. 
2.2.14.Lai novērstu apdraudējumu strādniekiem objektā, veicot darbus ar kravas celtņiem, kravas celtņu uzstādīšanas 
vietas ir jānorāda objekta iekārtošanas plānā, norādot kravas celtņu novirzes darbības zonu, un objektā tā ir jānorobežo 
ar atbilstošu nožogojumu. 
Darbus ar kravas celtni drīkst veikt tikai apmācīti un attestēti darbinieki (celtņa operators, stropētājs). 
2.2.15. Darbinieku, materiālu piegādātāju un apmeklētāju pārvietošanās pa būvlaukuma teritoriju atļauta tikai pa tam 
paredzētām vietām un izpildot izvietoto informatīvo un drošības zīmju noteiktās prasības. Aizliegts iet aiz uzstādītajiem 
norobežojumiem, nožogojumiem, lēkt pāri tranšejām un atvērumiem, kā arī aizliegts bez īpašas vajadzības ieiet 
bīstamās zonās, kur notiek kravu pārvietošana vai kur iespējama priekšmetu krišana. 
2.2.16.Piegādātājiem ir jāuzrāda identifikāciju apliecinoši dokumenti, un viņi ir jāpavada kompetentai personai, kas 
pārzina objektā pastāvošos riskus un apdraudējumus. Arī uz piegādātājiem attiecas tāds pats riska līmenis kā uz 
darbaspēku, un tāpēc viņiem ir jāizmanto visi nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi, ja tādi ir nepieciešami. 
Piegādātāji var ieiet objektā tikai ar kompetentas personas atļauju. 
2.2.17.Apmeklētājiem ir jāuzrāda identifikāciju apliecinošs dokuments, un viņi ir jāpavada kompetentai personai, kas 
pārzina objektā pastāvošos riskus un apdraudējumus. Arī uz apmeklētājiem attiecas tāds pats riska līmenis kā uz 
darbaspēku, un tāpēc viņiem ir jāizmanto visi nepieciešamie individuālie aizsardzības līdzekļi, ja tādi ir nepieciešami. 
2.2.18. Lai novērstu strādājošo risku iegūt elektrotraumu, visiem vagoniņiem – konteineriem, kuri atrodas būvobjektā 
un kuros ir ievilkta elektrība, jābūt sazemētiem. 
2.2.19. Pārvietojot komunikāciju kabeli, būvējot pagaidu komunikāciju kabeļa kanālu sistēmu, tā ir jāapzīmē ar zemē 
iespraustiem stabiņiem. 
2.2.20.Kanalizācijas, ūdens apgādes un ugunsdzēsības hidrantu akas ir jāaizsargā no dubļu un putekļu iekļūšanas tajos, 
izmantojot īpašas koka konstrukcijas. 
2.2.21.Transporta pārvietošanās zonas ir jāuztur tīrā un labā tehniskajā stāvoklī, nepieciešamības gadījumā ir jāizveido 
grants segums. 
2.2.22.Strādājot augstumā, obligāti jālieto drošības jostas (jostu nostiprināšanas vietai jābūt, fiksētai, stabilai un drošai) 
un drošības sistēmas. 
2.2.23.Darbi jāveic saskaņā ar tehnoloģiskajām kartēm un darba drošības instrukcijām. 
2.2.24.Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus, kāpnes, drošības jostas, elektroinstrumentus, 
instrumentus, stropes, mērinstrumentus u.t.t. 
2.2.25.Smēķēšana ir atļauta tikai īpaši tam paredzētās un apzīmētās vietās. 
2.2.26.Lai ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā būtu iespējams netraucēti atstāt būvlaukumu, visiem evakuācijas 
ceļiem jābūt brīviem, tos nedrīkst aizkraut ar būvmateriāliem vai tehniku. Sarežģītās būvēs evakuācijas ceļiem jābūt 
norādītiem ar speciālām zīmēm. 
2.2.27.Objektā redzamā vietā jābūt izvietotām ugunsdzēsības ierīcēm. Ugunsdzēsības inventāra novietojums ir jāattēlo 
Būvlaukuma ierīkošanas shēmā. 
2.2.28.Veicot metināšanas darbus vai darbus, kuri saistīti ar atklātu liesmu darbavietu nodrošināt tā, lai nerastos apstākļi 
ugunsgrēka rašanās iespējai. Veicot metināšanas darbus vai darbus, kuri saistīti ar atklātu liesmu redzamā vietā jāizvieto 
ugunsdzēšamie aparāti nepieciešamā daudzumā, ugunsdrošu pārklāju un pirmās palīdzības sniegšanai medicīnas 
aptieciņu. Pēc metināšanas darbu pabeigšanas metināšanas darbavietu atbildīgajai personai jānovēro vismaz četras 
stundas. Ugunsbīstamos darbus veic saskaņā ar norīkojumu ugunsbīstama darba veikšanai pagaidu vietā, kuru izdod 
atbildīgais darbu vadītājs MK Nr. 82 Ugunsdrošības noteikumi; 
2.2.29. Ugunsdrošību būvlaukumā un darbavietās tiek nodrošināta atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām. 
2.2.30. Katra darbuzņēmēja uzdevums ir nodrošināt pirmās palīdzības aptieciņas savu darbinieku sadzīves vagoniņos 
darbiniekiem pieejamās vietās. Vietās, kur atrodas pirmās palīdzības aptieciņas, izvietot atbilstošu zīmi. 
2.2.31. Katram darbuzņēmējam jānodrošina savas darba zonas un darbinieku sadzīves vagoniņi ar ugunsdzēsības 
līdzekļiem. Vietās, kur atrodas ugunsdzēsības līdzekļi, izvietot atbilstošu zīmi. 
 
3. DARBA AIZSARDZĪBAS ORGANIZĀCIJA OBJEKTĀ 
 
Par IAL nodrošināšanu darbiniekiem ir atbildīgs darba devējs. Visiem IAL ir jābūt labā stāvoklī un piemērotiem 
izmantošanai atbilstoši darba apstākļiem. Cilvēki ir jāapmāca, kā šos līdzekļus izmantot. 
 
Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) pieejamība objektā tiek organizēta saskaņā ar 2002. gada 20. augusta Ministru 
Kabineta noteikumiem Nr. 372 "Darba drošības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus". 
 
Visos gadījumos ir jālieto aizsargķivere, aizsardzības apavi ar necaurduramām zolēm un triecienizturīgiem purngaliem 
un atstarojoša signālvestes. 
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Visos pārējos gadījumos individuālie aizsardzības līdzekļi ir jāizmanto atbilstoši veicamajam darbam riska līmenim. 
 
Darba devējam ir jānodrošina, lai viņu strādnieki un darbinieki izmantotu atbilstošu apģērbu un individuālās 
aizsardzības līdzekļus atbilstoši veicamajam darbam. 
 
Darba devējam tāpat arī ir jānodrošina, lai viņu strādnieki un darbinieki nelietotu alkoholu un narkotiskās vielas, 
atrodoties objektā, lai viņi nesmēķētu būvobjekta neparedzētājas vietās – ārtelpās un iekštelpās. 
 
4.DARBINIEKU INSTRUĒŠANA UN APMĀCĪBA 
 
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 749, kas pieņemti 2010. gada 10. augustā, „Apmācības kārtība darba 
aizsardzības jautājumos" visiem nodarbinātajiem objektā jābūt instruētiem darba aizsardzībā, kas atspoguļojas 
instruktāžu reģistrācijas žurnālā darbavietā. 
 
Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai visi viņu darbinieki un strādnieki būtu atbilstoši apmācīti un kompetenti, 
lai veiktu darbus, kuru izpilde tiem uzticēta. 
 
Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai viņu strādnieki un darbinieki būtu informēti par iespējamajiem 
apdraudējumiem darba laikā, un jānodrošina, lai viņi būtu saņēmuši instrukcijas par drošības procedūrām, kas jāievēro, 
lai izvairītos no apdraudējumiem. 
 
Galvenajam būvuzņēmējam ir jānodrošina, lai viņu strādnieki strādātu droši un izpildītu visas nepieciešamās darbības 
un piesardzības pasākumus, lai aizsargātu paši sevi un citus. 
 
Gadījumos, kad darbs objektā ir saistīts ar saskari ar elektrotīklu un gāzes sistēmu, darba devējs ir atbildīgi par to, lai 
nodrošinātu, ka tiek piemēroti atbilstoši drošības noteikumi, un ir veikta visa nepieciešamā apmācība un ieceltas 
atbildīgās personas. 
 
5. ZIŅOŠANA PAR NEGADĪJUMIEM 
 
Par negadījumu uzskata tādus apstākļus, kas, lai arī nav izraisījuši būtiskus bojājumus īpašumam vai personas veselībai, 
būtu varējušas tādus izraisīt. 
 
Jebkurš no darba izpildē iesaistītā personāla var izteikt priekšlikumus, kādus uzskata par nepieciešamiem, lai uzlabotu 
darba drošību, izmantojot šim nolūkam paziņojumu par negadījumiem un ierosinātu korektīvās/preventīvās darbības. Šo 
jautājumu izskata darbuzņēmēja darba aizsardzības inženieris (šādu paziņojumu par negadījumiem ziņojumu formu 
kopijas ir jāiesniedz būvlaukuma darba aizsardzības koordinatoram). 
 
6. INFORMĒŠANA PAR NEGADĪJUMIEM UN NELAIMES GADĪJUMIEM 
 
Informēšanai par nelaimes gadījumiem darbā, ir jānotiek saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 950, kas 
pieņemti 2009. gada 25. augustā, „Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība". 
 
Ja ir noticis nelaimes gadījums, neatkarīgi no tā, vai tas ir izraisījis aizkavējumu vai nē, ietekmējis personālu, jāinformē 
būvdarbu vadītājs un darba aizsardzības speciālists, kā arī informējot attiecīgos medicīnas dienestus, ir jāaizpilda 
ziņojums par nelaimes gadījumu un jānosūta pēc iespējas ātrāk būvobjekta darba aizsardzības koordinatoram. 
 
Par smagu vai iespējami smagu traumu nekavējoties ir jāziņo Valsts darba inspekcijā un policijai. Pēc medicīniskās 
izziņas saņemšanas par traumas smaguma pakāpi jāveic visas likumdošanā paredzētās nelaimes gadījuma izmeklēšanas 
darbības. 
 
Uzmanību: ja ir noticis nopietns nelaimes gadījums, ir j āizsauc ātr ā medicīniskā palīdzība pa telefonu 113 vai 
112. 
 
Ja noticis iespējami smags, smags nelaimes gadījums vai cietušā nāve, nelaimes gadījuma vieta ir jāsaglabā neskarta, 
kamēr nav pabeigtas izmeklēšanas darbības, ja neapdraud citus darbiniekus, netraucē kustību vai darbus. 
 
Personām, kas nav iesaistītas palīdzības sniegšanā un nelaimes gadījuma vietas norobežošanā, ir aizliegts uzturēties šajā 
zonā. Evakuācijas ceļiem, ieskaitot kāpnes, ir jābūt tīriem, un ir jāizvieto kustības norādes. 
 
Detalizēta informācija par visiem nelaimes gadījumiem, veselības, drošības un labklājības jautājumiem, kā arī detalizēta 
informācija par nodarītajiem bojājumiem īpašumam, ir jāiekļauj nedēļas ziņojumos. 
 
Par visām ārkārtas situācijām ir nekavējoties jāziņo augstākā līmeņa darbiniekiem, kas atrodas uz vietas, un viņi 
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savukārt informē apstiprināto projekta kontaktpersonu. 
 
Ja ir izveidojusies nedroša vai ārkārtas situācija, strādniekiem nekavējoties ir jāinformē atbilstošais darba aizsardzības 
speciālists/koordinators, būvuzraugs vai darba devējs. 
 
• Tuvākās slimnīcas ir Jēkabpils pilsētā, adrese: A. Pormaļa iela 125, Jēkabpils , tālrunis uzņemšanas nodaļai 
65237816 
 
7.PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA 
 
Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas gadījumā: darbavietā pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz 
darbuzņēmēja personāls uz vietas, izmantojot pirmās palīdzības sniegšanas komplektu, kā arī vienlaicīgi, ja 
nepieciešams izsauc ātro medicīnisko palīdzību, pa tālruni 113, glābšanas dienesta tālr.112. Ir jābūt norādēm, kas 
norāda pirmās palīdzības komplektu atrašanās vietu un par tiem atbildīgās personas. Medicīniskā aptieciņa atrodas 
objektā, un tās atrašanās vieta ir atspoguļota Būvlaukuma ierīkošanas shēmā un noradīta ar informatīvu zīmi. 
 
Darba devējam ir jāuzņemas atbildība par personāla, kas ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanai, nodrošināšanu 
saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības 
sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu”, kas pieņemti 2010. gada 3. augustā. 
 
Personālam, kas ir apmācīts pirmās palīdzības sniegšanai, darba laikā ir jābūt objektā pieejamam. 
 
Zonas un vietas pirmās palīdzības sniegšanai ir jānodrošina tādā apmērā, cik tas ir piemērots darbības raksturam un 
apmēram. Iekārtām, zonām un vietām pirmās palīdzības sniegšanai ir jābūt attiecīgi apzīmētām. 
 
Redzamā vietā ir jābūt izvietotiem ātrās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu telefona numuriem un adresēm. 
 
Pirmās palīdzības komplektam ir jābūt pieejamam objekta ģērbtuvē un birojos. Uzņēmumam ir jānodrošina kvalificēta 
persona, kas var sniegt neatliekamo palīdzību nelaimes gadījumā. 
 
Pirmās palīdzības komplektā jābūt pārsienamajam materiālam u.c. piederumiem, saskaņā ar 2010. gada 3. augusta 
pieņemtajiem MK noteikumiem Nr.713 „Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, 
un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu". 
 
Iztērēto materiālu vietā tūlīt ir jāpievieno jauni. Pirmās palīdzības komplekts ir jāpārbauda vismaz vienu reizi mēnesī, 
lai izņemtu bojātus izstrādājumus un tos, kam beidzies derīguma termiņš. Komplekta atrašanās vietai ir jābūt skaidri 
norādītai ar attiecīgu zīmi. 
 
8. HIGIĒNAS UN LABIEKĀRTOŠANAS APRĪKOJUMS 
 
Par ģērbtuvju un higiēnas aprīkojuma nodrošināšanu saviem darbiniekiem ir atbildīgs darba devējs. Tiek ievērotas 
Latvijas likumdošanā noteiktās prasības. 
 
Nekāda veida mazgāšanas ūdeni un atkritumus nedrīkst novadīt gruntī. 
 
9. ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS UN EVAKUĀCIJA 
 
Visas personas, kas strādā šajā projektā, ir atbildīgas par to, lai zinātu, kā notiek projekta objekta evakuācija ārkārtas 
situācijas gadījumā. 
 
Visas personas ir atbildīgas par to, lai būtu informētas par iespējamajiem šķēršļiem ieejas un izejas ceļos, veiktu 
evakuācijas ceļa plānošanu un ievērotu ugunsdzēšanas aparātu atrašanās vietas. Tas nodrošinās laika ekonomiju ārkārtas 
situācijā. 
 
Lai ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā būtu iespējams netraucēti atstāt būvlaukumu, visiem evakuācijas ceļiem jābūt 
brīviem, tos nedrīkst aizkraut ar būvmateriāliem vai tehniku. 
 
Sarežģītās būvēs evakuācijas ceļiem jābūt norādītiem ar speciālām zīmēm. 
 
Avāriju vai ugunsgrēka gadījumā uzņēmēja personālam, jāpaziņo par notikumu atbildīgajam speciālistam un, ja 
iespējams neitralizēt ugunsgrēka cilmvietu ar darbavietā esošiem līdzekļiem, uzņēmēja personālam jāattālinās no 
bīstamās zonas, ievērojot elementārās drošības tehnikas prasības. 
 
Pirms darba uzsākšanas Galvenais būvuzņēmējs informē darbiniekus par pasākumiem, kas jāveic ārkārtas situācijas 
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gadījumā, un evakuāciju. Darbinieki ir jāinformē par pulcēšanās vietām, evakuācijas ceļiem, trauksmes ierosināšanu, 
darbības norādījumiem, u.c. saskaņā ar Objekta evakuācijas plānu. 
 
Evakuācijas ceļu izvēlas pēc iespējas bez durvīm, pa kurām izkļūt drošā zonā. Durvis uz evakuācijas ceļu arī uzskata 
par daļu no evakuācijas ceļa. 
 
Norādes uz evakuācijas ceļu tiek izvietotas pie durvīm, kas ved uz evakuācijas ceļu. Norādes tiek izvietotas arī 
evakuācijas ceļā, kur pastāv kļūdīšanās risks, piemēram, ja ir jāmaina virziens vai arī ceļi sadalās, lai cilvēki varētu bez 
kavēšanās doties tieši uz drošu zonu. 
 
Ugunsgrēka iemesli darbu objektā neatšķiras no iemesliem citās vietās: aizdegšanās avotu klātbūtne (ugunskuri, saules 
gaisma, metināšanas darbi, elektriskie savienojumi, cigaretes, u.c.) viegli degošu vielu tuvumā (koka daļas, iekārtu 
degviela, krāsa, laka, u.c.), jo vienmēr šeit ir arī skābeklis. 
 
Tāpēc darbu izpildes laikā ir periodiski jāpārbauda pagaidu elektroinstalācijas, kā arī pienācīga degošo vielu 
uzglabāšana pilnībā noslēgtos konteineros. 
 
Kā ugunsdzēšanas līdzekļus izmanto portatīvos oglekļa dioksīda vai sausos pulvera ugunsdzēšamos aparātus. 
 
Evakuācijas ceļiem ir jābūt brīviem no visiem šķēršļiem, tāpēc ir tik svarīgi ievērot tīrību un kārtību darbavietā. 
 
Visi šie pasākumi ir paredzēti, lai, ja vien tas ir iespējams, nodzēstu ugunsgrēku tā sākumposmā, kā arī samazinātu tā 
ietekmi līdz ugunsdzēsēju ierašanās brīdim. 
 
Nepieciešamības gadījumā ugunsdzēsēji ir j āizsauc nekavējoties. 
 
REALIZĒJAMIE PREVENTĪVIE PASĀKUMI 
 
• Jānodrošina, lai tiktu realizēti piemēroti ugunsdrošības pasākumi darbu laikā projekta būvlaukumā. 
• Degošus materiālus nedrīkst novietot blakus sildītājiem. 
• Metināšanas un griešanas darbus drīkst veikt tikai tādās vietās, kur ir viegli pieejami atbilstošas jaudas uzpildīti 
ugunsdzēšanas aparāti. 
• Ir jāievēro piesardzība, lai nepieļautu dzirksteļu nokrišanu uz degošiem materiāliem, strādniekiem vai citām personām 
objekta tuvumā. 
• Visām būvmašīnām un automobiļiem jābūt nodrošinātiem ar ugunsdzēsības aparātiem. 
 
 
10. KĀRTĪBA, APGAISMOJUMS UN TĪRĪBA 
 
Darbavietas ir jāuztur pēc iespējas kārtīgas un tīras, lai atvieglotu montāžas darbu veikšanu un izvairītos no iekārtu 
bojājumiem un strādnieku savainojumiem. 
 
Visiem, kas strādā objektā, ir, jānodrošina, lai tajā tiktu uzturēta kārtība un tīrība. 
 
Objektā esošajiem kokiem un augiem blakus būvlaukumam ir jānodrošina atbilstoša aizsardzība. 
 
Ceļi, ejas, kāpnes un evakuācijas izejas ir jāuztur tīras, un ceļos un ejās nedrīkst atstāt vadus, kabeļus, cauruļvadus un 
citus materiālus, lai nepieļautu pakrišanu un iekārtu bojājumus. 
 
Visi atgriezumi ir jānovieto apzīmētos konteineros. 
 
Ir stingri aizliegts aprakt un dedzināt atkritumus objektā. 
 
Ir jānodrošina pietiekama iespēja atdalīt, uzglabāt un aizvest celtniecības un demontāžas atkritumus. 
 
Celtniecības un demontāžas atkritumu uzglabāšana un pārvietošana ir jāveic drošā veidā. 
 
Celtniecības un demontāžas atkritumus parasti sašķiro objektā atsevišķos konteineros. 
 
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.325, kas pieņemti 2007. gada 15. maijā, „Darba aizsardzības prasības 
saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās” visi bīstamie un šķidrie rūpnieciskie atkritumi, kas rodas būvobjektā,  ir 
jāsavāc un jāorganizē to droša nogādāšana uz atkritumu izgāztuvi. Apakšuzņēmējiem jāievēro 2011.gada 21.jūnija MK 
noteikumi Nr.484 „Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un 
pārvadājumu uzskaites kārtība” 
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Ūdeni, kurā atrodas suspendētie materiāli, aizliegtie atkritumi un gaistošie materiāli, piemēram, minerālās vielas, eļļa 
vai krāsas atšķaidītāji, nedrīkst iesūknēt sanitārajā kanalizācijā un drenāžas sistēmās. 
 
Jānodrošina, lai piesārņojums un emisijas no iekārtām, kā arī jebkādas emisijas gaisā, ko rada celtniecības darbi, 
piemēram, putekļi, tiktu kontrolēti tādā mērā, lai piesārņojošās vielas nenonāktu ārpus objekta, kā arī lai tiktu realizēta 
pietiekama kontrole, kas nodrošinātu sabiedrības drošību. 
 
Attiecībā uz darbavietu pietiekamu apgaismojumu ir jāievēro Ministru Kabineta noteikumi Nr. 92, kas pieņemti 2003. 
gada 25. februārī „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 
 
Pārnēsājamais apgaismojums, rokas lampas ir jāaprīko ar aizsardzības izolāciju, un tām ir jādarbojas ar drošu spriegumu 
ar sprieguma pazeminošiem transformatoriem. 
 
Apakšuzņēmēji savā darba zonā nodrošina vispārējo objekta apgaismojumu. 
 
Visi ir atbildīgi par vispārējā apgaismojuma saglabāšanu un nekādu izmaiņu neveikšanu tajā. Puse, kas veic, kādas 
izmaiņas vai nodara bojājumus vispārējam apgaismojumam, ir atbildīga par zaudējumu segšanu. 
 
Darbavietas un citas vietas objektā, kā arī komunikāciju un pieejas ceļi ir pēc iespējas jāizveido tā, lai tajos būtu 
pietiekama dienas gaisma. 
 
Vietās, kur dienasgaisma ir nepietiekama, ir jānodrošina mākslīgais apgaismojums. 
 
Nepieciešamības gadījumā ir jāizmanto pārvietojamas, trieciendrošas darbavietas apgaismojuma ierīces. 
 
Nepieciešamības gadījumā ir jānodrošina piemērots rezerves apgaismojums. 
 
Apgaismojuma instalācijām ir jābūt novietotām tā, lai neradītu nelaimes gadījuma risku darbiniekiem. 
 
Visiem kabeļiem, kuri šķērso gājēju kustības ceļus un transporta kustības ceļus, jābūt aizsargātiem no mehāniskās 
iedarbības riskiem. Kabeļiem jābūt ievietotiem penāļos, caurulēs un vai tiltos. 
 
Gājēju kustība tiek organizēta pa gājēju ceļiem, ja tos nav iespējams ierīkot, gājēju kustība tiek organizēta pa 
autoceļiem pēc iespējas tuvāk ceļa kreisajai pusei. 
 
Transporta kustība tiek organizēta saskaņā izstrādātu kustības organizācijas shēmu. 
 
 
11. RISKA ANALĪZE UN NOVĒRŠANA 
 
Darba zonās esošos riskus darbu izpildes gaitā novērtē darbuzņēmēju darba aizsardzības speciālists, atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām. Darbuzņēmēju darba aizsardzības speciālisti tiek iepazīstināti ar darba aizsardzības plānu un darba vides 
risku novērtējumu, ja viņiem ir neskaidrības vai jautājumi. 
Latvijas Republikas likumdošana darba aizsardzības jomā nosaka pieņemamos līmeņus darbinieku pakļaušanai riskam. 
Apakšuzņēmējiem ir jānodrošina, lai darbinieki būtu informēti par riskiem, apdraudējumiem un piesardzības 
pasākumiem. 
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 660, kas pieņemti 2007. gada 2. oktobrī „Darba vides iekšējās 
uzraudzības veikšanas kārtība", kā līdzeklis labai darba aizsardzības pārvaldībai ir plaši jāizmanto riska novērtēšanas 
procedūras. Galveno instalāciju atbilstošie inženiertehnoloģiskās projektēšanas jautājumi ir iekļauti drošības 
novērtējumos. 
 
Riska novērtēšana ir jāveic pirms konkrēto darbu uzsākšanas objektā. Darba vides risku novērtēšanas rezultātiem 
(protokolu kopijām) ir jāatrodas objektā. 
 
Šajā darba aizsardzības plānā ir norādīti nozīmīgākie riski, kas sastopami būvlaukumos, celtniecības un montāžas laikā, 
kā arī rekomendācijas attiecībā uz drošības pasākumiem. 
 
12. CELTNIECĪBAS DARBI 
. 
12.1.1. zemes darbi 
 
AR ŠO DARBĪBU SAISTĪTIE RISKI 
• Nokrišana uz tā paša līmeņa 
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• Nokrišana uz nākamo līmeni 
• Objektu nokrišana, apbēršana nogruvumu rezultātā 
• Objektu nokrišana pārvietošanas laikā 
• Objektu nomešana 
• Uzkāpšana uz objektiem 
• Krītošu objektu vai instrumentu uzkrišana cilvēkiem 
• Cilvēku saspiešana starp objektiem 
• Cilvēku saspiešana zem iekārtām, kas apgāzušās, cilvēku atrašanās iekārtu darba zonā, īpaši aizmugurē 
• Fiziskā pārslodze (roku darba gadījumā) 
• Cilvēku sadursmes ar transporta līdzekļiem 
• Kontakts ar elektrovadītājiem 
• Trokšņa ietekme 
• Lidojoši fragmenti un daļiņas 
• Sadursmes ar stacionāriem objektiem 
 
VEICAMIE PREVENTĪVIE PASĀKUMI 
• Pirms darbu uzsākšanas ir jāsaņem rakšanas atļauja. 
• Darbu veikšanas vieta ir jāpārbauda pirms darba uzsākšanas. 
• Nepieciešamības gadījumā darbu izpildes vieta pa perimetru ir jānožogo. 
• Ir aizliegts strādāt un atrasties, lai vērotu darbus, zemes pārvietošanas iekārtu mehāniskās strēles darbības rādiusā. 
• Saistībā ar zemes rakšanas darbiem ir jāizvēlas zemes tipam un darbu izpildes veidam piemēroti līdzekļi, lai izvairītos 
no zemes nobrukumiem. 
• Gar zemes rakšanas darbu zonu pa perimetru tiek uzstādītas brīdinājuma zīmes, lai novērstu iespēju nokrist no viena 
līmeņa uz nākošo. Gadījumos, kad izraktās vietas dziļums pārsniedz 1,5 metrus, aizsardzības nolūkā ir jāizvieto 
drošības barjeras. 
• Gadījumos, kad izraktās tranšejas vai bedres dziļums pārsniedz 1,5 metrus un, ņemot vērā zemes tipu, pastāv 
nobrukuma draudi, tranšejas un/ vai izraktās vietas malas ir jānostiprina ar inventāriem vai individuāliem 
nostiprinājumiem, un ir aizliegts veikt jebkādus citus darbus līdz šīs darbības pabeigšanai. 
• Darbi tiek pārtraukti vietās, kur nostiprinājumi nav stabili vai to stabilitāte ir apšaubāma. Šajā gadījumā pirms jebkādu 
citu darbu uzsākšanas nostiprinājumi ir jāatbalsta vai jānostiprina. 
• Ir aizliegts veikt darbus elektrības balstu, telegrāfa balstu, kuru stabilitāte nav garantēta pirms darba uzsākšanas, 
tuvumā. 
• Koki, krūmi un citi augi, kuru saknes ir atsegtas, tādējādi samazinot to un izraktās bedres stabilitāti, ir jānozāģē un 
jāaizved. 
• Izraktās bedres sienas ir rūpīgi jāpārbauda pēc spēcīgām lietusgāzēm vai salnām, zemes nogruvumiem, kā arī, ja darbi 
ir bijuši pārtraukti vairāk, kā vienu dienu. 
• Gadījumā, ja tiek atklāti kabeļi vai iepriekš neparedzētas uzņēmumu pazemes komunikācijas, darbi ir nekavējoties 
jāpārtrauc un steidzamā kārtā jāinformē objekta uzraugs. Darbi tiek atsākti pēc tam, kad objekta uzraugs uzskata to par 
iespējamu. 
• Ir aizliegts kraut zemi un citus materiālus tuvāk par 0,5m no izraktās zonas malas, lai novērstu pārslogošanu un 
novērstu zemes nobrukšanas risku. 
• Materiālus nedrīkst sakraut tranzīta zonās, ir jānovāc visi objekti, kas traucē pārvietošanos šajās zonās. 
• Transporta līdzekļiem un būvmašīnām nav atļauts pārvietoties un atrasties uz grunts nobrukuma prizmas, ja būvbedre 
nav nostiprināta. 
• un apzīmēšana ar lentu un barjerām. Visām tranšejām un materiālu un atkritumu novietnēm ir jābūt apzīmētām un 
iežogotām, lai nepieļautu strādnieku nejaušu nokļūšanu tajās. 
• Zemes darbi ir jāplāno un jāveic tādā veidā, lai  saglabātu pietiekamu zemes stabilitāti, ņemot vērā slodzes, kādas tai 
varētu būt jāiztur. 
• veicot zemes darbus komunikāciju aizsargjoslā, jāizsniedz norīkojums – atļauja, kurā norādīti darbu izpildes 
nosacījumi un pasākumi darba aizsardzības prasību nodrošināšanai 
• atklājot zemes darbu gaitā spridzekļus, darbs jāpārtrauc jāziņo atbildīgajam darbu vadītājam, kas organizē ārkārtas 
situāciju plānā norādītos drošības pasākumus 
• ierīkojot būvbedres, zemes darbu zonu norobežot un uzstādīt drošības zīmes 
• nokāpšanai būvbedrē iekārtot stabilas kāpnes vai kāpņu laipas, lai nodarbinātie var droši atstāt būvbedri briesmu 
gadījumā 
• veicot cauruļvadu dezinfekciju ar dezinficējošu šķidrumu nodrošināt nodarbinātos ar aizsardzības līdzekļiem (darba 
apģērbs, ķīmiski izturīgi cimdi, respiratori, aizsargbrilles), veikt nodarbināto apmācību/instruktāžu darba drošības 
jautājumos, pārdomāt un atbilstoši organizēt darbus, nodrošinot pārtraukumus un atpūtas pauzes. 
 
IZMANTOJAMIE INDIVIDU ĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI 
• Drošības ķivere, lai nodrošinātu aizsardzību pret triecieniem un sitieniem 
• Aizsargapavi 
• Aizsargapģērbs pret darba riskiem, nelabvēlīgiem laika apstākļiem 
• Atstarojoša signālvestes 
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• Ķīmiski izturīgi cimdi, respiratori, aizsargbrilles, ausu ieliktņi. 
 
12.1.2. Kravu pacelšana 
AR ŠO DARBĪBU SAISTĪTIE RISKI 
Ar šo darbību ir saistīti šādi riski: 
• Objektu nokrišana pārvietošanas laikā 
• Krautņu gāšanās 
• Krītošu objektu vai instrumentu uzkrišana cilvēkiem un sagriešanās ar tiem 
• Cilvēku saspiešana starp priekšmetiem 
• Pārpūle –roku darbiem 
• Atrašanās kraušanas mašīnu darbības zonā 
 
VEICAMIE PREVENTĪVIE PASĀKUMI 
• Pacelšanai izmantojamajiem piederumiem ir jāiztur slodzes, kas uz tiem iedarbojas lietošanas laikā, un 
nepieciešamības gadījumā arī ārpus lietošanas laika, tādos uzstādīšanas un darba apstākļos, kādus ir paredzējis 
izgatavotājs, un visās atbilstošajās konfigurācijās, Ņemot vērā atmosfēras apstākļu ietekmi un spēkus, ar kādiem uz tiem 
iedarbojas personāls. Šī prasība ir jāievēro arī transportēšanas, montāžas un demontāžas laikā. 
• Pacelšanas piederumiem ir jābūt projektētiem un izgatavotiem tādā veidā, lai nepieļautu darbības traucējumus dēļ 
izturības trūkuma vai nodiluma, kad tos izmanto paredzētajam mērķim. 
• Izmantotie materiāli ir j āizvēlas, Ņemot vērā apkārtējās vides darba apstākļus, kādus paredzējis izgatavotājs, jo īpaši 
attiecībā uz koroziju, triecieniem, jutīgumu pret aukstumu un novecošanos. 
• Piederumu projektam un izgatavošanas veidam ir jābūt tādam, lai tie varētu izturēt pārslodzi, ko izraisa statiskā 
testēšana, bez pastāvīgas deformācijas un redzamiem bojājumiem. 
• Nav atļauts atrasties zem piekārtām kravām. 
 
IZMANTOJAMIE INDIVIDU ĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI 
• Drošības ķivere, lai nodrošinātu aizsardzību pret triecieniem un sitieniem 
• Aizsargapavi, darba cimdi 
• Aizsargapģērbs aizsardzībai no riskiem, nelabvēlīgiem laika apstākļiem 
• Atstarojoša signālvestes 
 
 
12.1.3. Transportēšanas darbi 
 
AR ŠO DARBĪBU SAISTĪTIE RISKI 
• Nokrišana uz tā paša līmeņa 
• Nokrišana uz zemāko līmeni 
• Objektu nokrišana pārvietošanas laikā 
• Triecieni, kurus rada stacionāri/ kustīgi objekti 
• Cilvēku saspiešana zem iekārtām un transporta līdzekļiem, kas apgāzušies 
• Kontakts ar strāvu 
• Putekļainas vides iedarbība. 
• Personu ievainojumi avārijas gadījumā ar transporta līdzekli 
 
VEICAMIE PREVENTĪVIE PASĀKUMI 
• Transporta līdzekļus drīkst izmantot tikai kvalificēts personāls. 
• Ir aizliegts pārvadāt pasažierus, kas atrodas ārpus kabīnes. Nepārvadāt nepiederošas personas. 
• Vadītājam ir jānotīra no dubļi no apaviem pirms iekāpšanas transporta līdzekļi, lai kājas nenoslīdētu no pedāļiem. 
• Ceļiem uz objekta ir jābūt tīriem un līdzeniem, uz tiem nedrīkst būt pārmērīgi dubļainu zonu, kas apdraudētu 
satiksmes drošību. Nelīdzeni ceļi ir jāplanē. Ziemas laikā jāveic ceļu tīrīšana no sniega un kaisīšana. 
• Mašīnas kravas kaste ir jānolaiž nekavējoties pēc izkraušanas un pirms kustības uzsākšanas. 
• Vienmēr ir jāievēro ceļu satiksmes noteikumi un apzīmējumi objektā un kustības organizācijas shēma. 
• Ja transporta līdzeklim ir jāapstājas uz rampas, ir jāizmanto un jābloķē bremzes. Rampai jābūt aprīkotai ar atvairbrusu. 
• Transporta līdzekļiem ir jāpārvietojas ar ātrumu, kas ir piemērots, Ņemot vērā pārvadājamo kravu, redzamību un 
grunts apstākļus. 
Kraušanas darbību laikā vadītājam ir vai nu jāpaliek kabīnē, vai arī jāuzturas ārpus mašīnas darbības rādiusa kraušanas 
operāciju izpildei. Kabīnē drīkst atrasties tikai tad, ja virs tās ir aizsargvairogs. Automobili iekraušanai piebrauc un 
novieto pēc iekrāvēja signāliem, un arī aizbrauc. Kravas izbēršana jāveic pēc kravas pieņēmēja signāliem. 
• Visas pārbaudes, kuras veic pie paceltas transporta līdzekļa kravas kastes, ir jāizpilda pēc tam, kad ir nodrošināts, ka tā 
nevar nolaisties uz leju, ir jāizmanto saslēgšanas sistēma. 
• Manevri objekta teritorijā ir jāveic bez straujām kustībām un nodrošinot iepriekšēju brīdinājumu, izmantojot objektā 
esošo personu palīdzību. 
 
IZMANTOJAMIE INDIVIDU ĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI 
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• Aizsargķivere (atrodoties ārpus kabīnes) 
• Atstarojoša veste (atrodoties ārpus kabīnes) 
• Aizsargapavi 
 
12.1.4. Objekta izbūves  darbi 
 
 
AR ŠO DARBĪBU SAISTĪTIE RISKI 
• Dažāda veida transporta (ceļa satiksmes) negadījumi 
• Nelaimes gadījumi, strādājot blakus smagajai tehnikai un traktortehnikai 
• Nelaimes gadījumi veicot zemes darbus 
• Darba aprīkojuma radītie nelaimes gadījumi 
• Paklupšana, pakrišana 
• Apdedzināšanās 
• Elektrotraumas 
• Sprādzienbīstamības riski 
• Troksnis 
• Vibrācija 
• Ķīmiskās vielas un putekļi ( iespējams,  vecā asfalta seguma noņemšana, jaunā pārklājuma (smilts, grants u.t.t.) 
uznešana, jaunā asfalta uznešana, ceļa apzīmējumu uznešana) 
• Ergonomika 
• Bioloģiskie faktori (ērču pārnēsātās slimības, dzīvnieku uzbrukumi un kodumi, insektu kodumi, saskare ar indīgiem 
augiem, cilvēku un dzīvnieku parazīti) 
• Ultravioletais starojums 
• Mikroklimats 
• Apgaismojums 
• Psihoemocionālie faktori (garas darba stundas, darbs tālu no mājām, nespēja ietekmēt darba procesu, monotons darbs) 
 
VEICAMIE PREVENTĪVIE PASĀKUMI 
• Ceļu satiksmes organizācijas shēmas ievērošana 
• Nepieciešamo brīdinājuma zīmju un nožogojumu izvietošana un savlaicīga pārvietošana 
• Signālvestes vai gaismu atstarojoša darba apģērba lietošana (arī dienas gaišā laikā) 
• Nodarbināto informēšana par ceļu satiksmes negadījumu risku, kā arī regulāra šādas informācijas atkārtošana 
• Droša attāluma ievērošana, īpaši, strādājot blakus tehnikai ar kausiem vai lāpstām, vai celtņiem ar strēli 
• Nestrādāt zem transportieriem vai tuvu birstošai kravai 
• Brīdinošo skaņas un gaismas signālu lietošana 
• Iekārtu tehnisko apkopju un pārbaužu veikšana 
• Celšanai lietoto ķēžu un stropju regulāras pārbaudes un uzturēšana 
• Visu nepieciešamo individuālās aizsardzības līdzekļu lietošana 
• Nodarbināto informēšana par drošo darba zonu un nepieciešamajiem kolektīvās un individuālās aizsardzības 
līdzekļiem, kā arī regulāra šādas informācijas atkārtošana 
• Noteiktā rakšanas dziļuma ievērošana 
• Strādāšana tikai tranšejās ar nostiprinātām sienām (darbs tranšejā ar vertikālām sienām bez to nostiprināšanas ir 
pieļaujams: līdz 1m dziļumam – smilts vai grants gruntī, līdz 1,25m – mālainās smiltīs, līdz 1,5m – māla gruntīs, līdz 
2m – sevišķi blīvās gruntīs) 
• Tranšeju pāreju (tiltiņu) nodrošināšana, piemērotu kāpņu nodrošināšana nokļūšanai tranšejās 
• Klimatisko apstākļu ievērošana 
• Noteikta uzbēruma leņķa ievērošana 
• Tikai darba kārtībā esošu un darbam piemērotu iekārtu lietošana un iekārtu tehnisko apkopju un pārbaužu veikšana 
• Darba aprīkojuma atbilstoša un droša glabāšana 
• Kārtības uzturēšana ceļu būves objektos (t.sk. vadu un kabeļu pārdomāta novietošana, tranšeju pāreju nodrošināšana 
u.tml.) 
• Karstu virsmu apzīmēšana ar attiecīgajām brīdinājuma zīmēm 
• Nodarbināto informēšana par rīcību dažādu apdegumu gadījumos. 
• Ja iespējams, plānot darbus tā, lai varētu strādāt tālāk no trokšņa avota 
• Sekot līdzi iekārtu tehniskajam stāvoklim – savlaicīgi neveicot to apkopi, iekārtas kļūst skaļākas 
• Strādājot dažādu iekārtu kabīnēs, aizvērt durvis un logus, lai samazinātu trokšņa ietekmi 
• Informēt darbiniekus par darbavietā esošajiem vibrācijas līmeņiem 
• Lai izvairītos no putekļiem, nestāvēt blakus iekārtām vai darbiniekam, kas veic griešanas vai frēzēšanas darbus, veikt 
zemes mitrināšanas darbus 
• Nodarbināto informēšana par ķīmiskiem darba vides faktoriem 
• Nepieciešamo smagumu pārvietošanas palīglīdzekļu apzināšana un lietošana, veicot arī nodarbināto apmācību un 
informēšanu par to lietošanas svarīgumu 
• Nodarbināto apmācība par smaguma pārvietošanas pamatprincipiem 



BŪVPROJEKTS   100 
“KALVĀRES PURVS - MEŅĶIS CEĻA NR. 2-2 PĀRBŪVE” 

 

• Nodarbināto informēšana par bioloģiskiem riska faktoriem 
• Nepieciešamo sadzīves apstākļu nodrošināšana 
• Sezonas laikā sekot līdzi laika apstākļu un ultravioletā starojuma indeksa (UVI) prognozei (www.meteo.lv) 
• Pareiza darba apģērba lietošana 
• Ādas aizsargkrēmu lietošana 
• Siltās sezonas laikā sekot līdzi laika apstākļu prognozei un atkarībā no tās iespēju robežās plānot darbus tā, lai tie 
nebūtu jāveic dienas karstākajā laikā (no plkst. 11:00 līdz 15:00), kad saules aktivitāte ir visaugstākā, kā arī nodrošināt 
iespēju padzerties 
•Pareiza darba laika plānošana ziemas periodā, paredzot iespēju sasildīties 
• Darbavietu un procesu plānot tā, lai iespēju robežās tie tiktu veikti dienas gaišajā laikā vai arī tiktu nodrošināts 
efektīvs, viegli pārvietojams papildu apgaismojums 
• Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai uzstādītais apgaismojums neapžilbinātu nedz nodarbinātos, nedz smagās tehnikas 
vadītājus 
• Darba laika efektīva plānošana 
• Nodarbināto nosūtīšana uz obligātajām veselības pārbaudēm 
• Nodarbināto informēšana par drošo darba paņēmieniem, kolektīvās un individuālās aizsardzības līdzekļiem, kā arī 
regulāra šādas informācijas atkārtošana 
 
IZMANTOJAMIE INDIVIDU ĀLĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI 
• Aizsargapavi, cimdi 
• Aizsargapģērbs  
• Atstarojoša signālvestes 
• Drošības ķivere, lai nodrošinātu aizsardzību pret triecieniem un sitieniem 
• Austiņas, respiratori 
 
13. VIDES AIZSARDZĪBAS DAĻA 
 
Kopējā sadaļa 
Lai nodrošinātu pārdomātu un apkārtējo vidi saudzējošu darbu veikšanu objektā, objektam tiek veikta provizoriska 
vides jūtīgo faktoru noteikšana. Šie faktori ir jāņem vērā nosakot videi draudzīgu darba metožu izvēlē un izmantošanā. 
 
Noteiktie paaugstinātas vides bīstamības faktori 
 
Vides faktors: Būvniecības laikā radošos atkritumu apsaimniekošana 
 
Apraksts 
Būvniecības darbu laikā rodas dažāda veida atkritumi, gan būvniecības atkritumi, sadzīves atkritumi, bīstamie atkritumi. 
 
Vides aizsardzības pasākums 
1.Procesa īstenošanas gaitā radušies sadzīves atkritumi un būvgruži tiek savākti tiem atvēlētās vietās, konteineros. 
Būvgružu konteineru izvietojums ir parādīts būvlaukuma ierīkošanas shēmā. 
2.Būvgružu izvešanu no būvlaukuma organizēt periodiski un savlaicīgi. Būvgruži tiek izvesti uz sertificētām būvgružu 
savākšanas vietām. 
3.Ja objekta būvniecības laikā rodas bīstamās ķīmiskās vielas (eļļu saturošas iekārtas, eļļainas lupatas, krāsu bundžas, 
utt.), šie atkritumu tiek savākti atsevišķi no citiem cietiem būvgružiem, kuri rodas objekta īstenošanas laikā. Jāierīko 
atsevišķi konteineri bīstamajiem atkritumiem ar norādēm, kādam atkritumu veidam konteiners domāts. Bīstamo 
atkritumu konteineri jānovieto zem nojumes, nodrošinot pret nokrišņu iedarbību. Bīstamo atkritumu izvešana jāorganizē 
atbilstoši likumdošanas prasībām. (MK noteik. Nr. 1051 no 16.12.2008, ar grozījumiem MK noteik. Nr. 679 no 
27.07.10.) 
 
Vides faktors: Ķīmisko vielu uzglabāšana un lietošana 
 
Apraksts 
Iespējams, ka būvniecības laikā tiks uzglabātas, pielietotas un/vai izmantotas ķīmiskās vielas 
 
Vides aizsardzības pasākums 
1. Ķīmisko vielu uzglabāšanai izvēlēties vietu ar neuzsūcošu grunti un ar aizsargātu no nokrišņiem. 
2. Ķīmisko vielai ir jābūt pieejamām Materiālu Datu Drošības Lapām (MDDL), kurās ir jāpieprasa no Piegādātājiem 
(pārdevējiem). 
3. Lietojot ķīmiskās vielas, izmantot nepieciešamos individuālos aizsardzības līdzekļus. 
4. Izlietotos ķīmisko vielu iepakojumus izmest pie bīstamiem ķīmiskiem atkritumiem. 
 
Vides faktors: Notikusi noplūde 
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Apraksts 
Notikusi ķīmisko vielu noplūde 
 
Vides aizsardzības pasākums 
1.Izmantojot absorbējošus materiālus (lupatas, sausas smiltis, absorbents) censties pēc iespējas visu noplūdušo 
materiālu savākt. 
2.Gadījumā, ja noplūde notikusi uz zemes, zemes slāni, kurā ir noplūde – savākt un nogādāt bīstamo atkritumu 
konteinerā. 
3.Iekārtas un pašgājējmašīnas ar redzamām eļļas noplūdēm un sūcēm netiek ielaistas būvobjekta teritorijā. 
4.Iekārtu un pašgājējmašīnu remontu/eļļas maiņu/degvielas uzpildi var veikt speciāli ierīkotā un marķētā būvlaukuma 
zonā. 
5. Degvielas uzpildīšanai izmantot pistoles, kas aprīkotas ar sensoriem, kas nepieļauj degvielas izlīšanu uzpildes 
procesā. 
14. IZMAIŅAS DA PLĀNĀ  
 
Šis darba aizsardzības plāns ir elastīgs, atvērts un tajā drīkst veikt izmaiņas saskaņā ar iespējamajām izmaiņām projektā, 
izpildes procesos, specifikācijās, procedūrās, u.c. Šī darba aizsardzības plāns sastādīts, balstoties uz LR MK 
noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, likumu „Darba aizsardzības likums”, 
likuma „Darba aizsardzības likums” 25. panta kārtībā izstrādātajiem LR MK noteikumiem par darba aizsardzību. 
 
 
 
Rīcības plāns ārkārtējām situācijām veicot būvdarbus 
 
Nr. 
p.k. 

Darbinieku rīcība ārkārtējās situācijās Izpildītāji 
Tālruņi (kam 

zvanīt) 
1 2 3 4 

 1. Ugunsgrēka gadījumā   
1.1. Saņemot informāciju par ugunsgrēku, nepieciešams veikt 

saņemtās informācijas pārbaudi. Pa tālruni izsaukt 
ugunsdzēsības dienestu, paziņot: adresi, ugunsgrēka vietu, 
savu uzvārdu un tālruņa numuru. 

Ikviens darbinieks, 
kurš pamanījis 
ugunsgrēku 

112 

1.2. Par ugunsgrēku informēt uzņēmuma vadību, darbu vadītāju, 
darba aizsardzības (DA) speciālistu. 

Būvdarbu vadītājs, 
Brigadieris 

 

1.3. Organizēt ugunsgrēka dzēšanas darbus ar primāriem 
ugunsdzēsības līdzekļiem. 

Būvdarbu vadītājs, 
brigadieri, darbinieki 

 

1.4. Atbrīvot vietu ugunsdzēsēju automobiļu piebraukšanai, 
sagaidīt ugunsdzēsējus. 

Būvdarbu vadītājs, 
Brigadieris, 
Darbinieki 

 

1.5. Pēc ugunsdzēsēju ierašanās - informēt par ugunsgrēka 
izcelšanās vietu un veiktajiem pasākumiem. 

Būvdarbu vadītājs, 
Brigadieris  

 

1.6. Pēc ugunsgrēka dzēšanas vadītāja rīkojuma – sniegt vajadzīgo 
palīdzību ugunsdzēsības dienestam. 

Būvdarbu vadītājs, 
Brigadieris 

 

1.7. Rīkojumu par cilvēku evakuāciju no degšanas zonas un 
materiālo vērtību evakuāciju izsludina būvdarbu vadītājs. 

Būvdarbu vadītājs  

1.8. Degot būvobjekta pagaidu celtnei (pārvietojamam 
vagoniņam) – atslēgt elektroenerģiju (ja ir pieslēgums). 

Būvdarbu vadītājs, 
Brigadieris, 
Darbinieki  

 

 2. Autotransporta avārija ar b īstamo 
vielu noplūdi 

  

2.1. Ja ir konstatēta vai ir aizdomas par bīstamo vielu noplūdi, 
bīstamajā zonā atrodošos darbinieku brīdināšana par 
apdraudējumu, nepieciešamības gadījumā darbinieku 
evakuācija uz drošām zonām. Informēt VUG dienestu 

Būvdarbu vadītājs, 
Brigadieris, 
Darbinieki  

112 

2.2. Par bīstamo vielu noplūdi informēt darbu vadītāju. Būvdarbu vadītājs  
 3. Dabas katastrofas 

(vētra, negaiss;) 
  

3.1. Informēt darbiniekus par dabas katastrofu, lēmuma 
pieņemšana par darbu pārtraukšanu. Informēt SIA „Jēkabpils 
PMK” augstāko vadību. 

Būvdarbu vadītājs  

3.2. Būvdarbu teritorijas pastiprināta novērošana (koku krišana, 
elektrovadu pārraušana u.c.). 

Norīkots darbinieks  

 4. Sprādzienbīstamu priekšmetu atrašana   
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4.1. Paziņot VUG dienestam. Informēt SIA „Jēkabpils PMK” 
augstāko vadību. 

Būvdarbu vadītājs, 
Brigadieris 

112  

4.2. Pārtraukt darbus, organizēt darbinieku evakuāciju no bīstamās 
zonas, nepieļaut citu personu uzturēšanos bīstamajā zonā. 

Būvdarbu vadītājs, 
Norīkots darbinieks 

 

4.3. Sagaidīt VUGD, policiju, ātro palīdzību. Norīkots darbinieks  
 5. Zvans par sprādzienbīstamu priekšmetu uzstādīšanu   
5.1. Paziņot VUG dienestam. Informēt SIA „Jēkabpils PMK” 

augstāko vadību. 
Būvdarbu vadītājs, 
Brigadieris 

112 

5.2. Pārtraukt darbus, organizēt darbinieku evakuāciju no bīstamās 
zonas, nepieļaut citu personu uzturēšanos bīstamajā zonā. 

Būvdarbu vadītājs, 
Norīkots darbinieks 

 

5.3. Sagaidīt policiju, VUGD, ātro palīdzību. Norīkots darbinieks  
 6. Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas avārija   
6.1. Paziņot VUGD vai attiecīgā rajona avārijas dienestam. (Lai 

uzzinātu rajonu ūdens apgādes un kanalizācijas avārijas 
tālruņu nr. zvanīt – 1188). 

Būvdarbu vadītājs  

 7. Avārija gāzes apgādes sistēmā   
7.1. Paziņot gāzes avārijas dienestam Būvdarbu vadītājs 04 vai112 
 8. Elektrotīkla bojājumi   
8.1. Paziņot VAS „Latvenergo” centrālajam dispečerdienestam. Būvdarbu vadītājs 80200404 
8.2. Norobežot bīstamo zonu, neļaut darbiniekiem un citām 

personām ieiet norobežotajā zonā. Sagaidīt „Latvenergo” 
darbiniekus. 

Būvdarbu vadītājs, 
Norīkots darbinieks 

 

 9. Sakaru tīkla bojājumi   
9.1. Paziņot „Lattelecom” atbildīgajam Būvdarbu vadītājs 114 
 10. Smaga trauma, šoks darbavietā   
10.1. Izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību Darbinieki 112 
10.2. Pirmsārsta palīdzības sniegšana – mākslīgā elpināšana un 

netiešā sirds masāža šoka gadījumā, fiksējoša pārsēja 
uzlikšana asiņošanas apturēšanai. Uzraudzība līdz ārsta 
atbraukšanai. 

Apmācīts darbinieks  

  
 
 
 

Darbi, kuros lietojami atbilstoši individu ālie aizsardzības līdzekļi 
(Ministru kabineta 20.08.2002. noteikumu Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības 
līdzekļus”) 
 

Darba veidi 

Visi amata (profesijas) 
nosaukumi personām, kuras 

veic attiecīgo darba veidu 
uzņēmumā 

Individu ālie aizsardzības 
līdzekļi∗ 

Būvdarbi : darbs augstumā, darbs uz 
sastatnēm, pārvietojamajām 
pieslienamajām kāpnēm, uz jumtiem, 
slīpumiem, tranšejās, akās, kolektoros, 
metināšanas darbi 

Būvdarbu vadītājs, būvdarbu 
vadītāja palīgs, būvmeistars, 
brigadieris, būvstrādnieks, 
būvnieks, ēku celtnieks, 
konstrukciju montētājs, jumiķis, 
apdares darbu strādnieks, 
krāsotājs, flīzētājs, santehniķis, 
elektriķis 

Galvas aizsardzības līdzekļi 
(jālieto aizsargķiveres) , 
metinātāju aizsargmaska, 
speciālais apģērbs, dielektriskie 
cimdi, 
Visa ķermeņa aizsardzības 
līdzekļi, vēdera un citu 
ķermeņa daļu aizsardzības 
līdzekļi: drošības jostas, 
drošības sistēmas. 

Slīpēšana ar abrazīviem instrumentiem, 
virpošana un atdalīšana (piemēram, 
nogriešana, nozāģēšana), metināšana 

Būvstrādnieki, būvnieki, 
konstrukciju montētāji, gāzes 
elektroloka metinātāji 
brigadieris 

Sejas un acu aizsardzības 
līdzekļi (aizsargbrilles), 
metināšanas darbos: speciālā 
sejas maska, brilles, 
specapģērbs un apavi  

Darbs ar pneimatiskajiem un 
elektriskajiem instrumentiem 

 Būvstrādnieki, būvnieki, 
apdares darbu strādnieki  
brigadieris, santehniķis, 
fl īzētājs, santehniķis 

Dzirdes aizsardzības līdzekļi: 
austiņas, ausu ieliktņi 
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Darba veidi 

Visi amata (profesijas) 
nosaukumi personām, kuras 

veic attiecīgo darba veidu 
uzņēmumā 

Individu ālie aizsardzības 
līdzekļi∗ 

Darbs ar pneimatiskajiem āmuriem  Būvstrādnieki, būvnieki,  
brigadieris 

Roku un plaukstu aizsardzības 
līdzekļi 

Darbi, kur nodarbinātajam jābūt labi 
redzamam (darbs uz ielām, autoceļiem, 
laukumiem, pie tranšejām), nepieciešams 
fluorescējošs vai atstarojošs 
aizsargapģērbs 

Būvstrādnieks, cauruļvadu 
montētājs, brigadieris, 
būvdarbu vadītājs, būvdarbu 
vadītāja palīgs, būvmeistars, 
ekskavatora, buldozera vadītāji 

Visa ķermeņa aizsardzības 
līdzekļi, vēdera un citu ķermeņa 
daļu aizsardzības līdzekļi:  
atstarojošas vestes 

Kompresoru apkalpošana Būvstrādnieks, būvnieks, 
brigadieris 

Dzirdes aizsardzības līdzekļi ( 
austiņas, ausu ieliktņi) 

Smagumu pārvietošana, lietojot fizisku 
spēku 

 Būvstrādnieki, būvnieki, 
palīgstrādnieki, sanitārtehniķi,  
brigadieris 

Roku un plaukstu aizsardzības 
līdzekļi 
Kāju un pēdu aizsardzības 
līdzekļi (aizsargapavi ar 
purngala daļas aizsardzību) 

Darbs uz slidenām virsmām Būvstrādnieki, būvnieki, 
brigadieris, jumiķis, 
konstrukciju montētājs 

Kāju un pēdu aizsardzības 
līdzekļi: apavi ar pretslīdēšanas 
zoli 

Darbs, kuru nodarbinātais veic rāpus Būvstrādnieks, būvnieks, 
sanitārtehniķis, jumiķis, 
brigadieris 

Kāju un pēdu aizsardzības 
līdzekļi 

Darbs ar ķīmiskām vielām  Būvstrādnieki, būvnieki, 
krāsotāji , apdares darbu 
strādnieki brigadieris 

Ādas aizsardzības līdzekļi, 
elpošanas ceļu 
aizsardzības līdzekļi 

Darbs ārā: karstā saulē, lietū un aukstumā Būvstrādnieks , konstrukciju 
montētājs, jumiķis, 
palīgstrādnieks, cauruļvadu 
montētājs brigadieris 

Visa ķermeņa aizsardzības 
līdzekļi, galvas, kāju  un 
roku plaukstu aizsardzības 
līdzekļi: atbilstošas 
galvassegas, lietus mēteļi, 
silti cimdi, atbilstoši apavi. 

 
 
 

Individu ālie aizsardzības līdzekļi 
(MK 20.08.2002. not.Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” 1.pielikums) 
 
1. Galvas aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi: 
1.1. aizsargķiveres galvaskausa aizsardzībai; 
1.2. galvas virsmas aizsardzības līdzekļi (cepures, kapuces, tīkliņi matiem ar acu aizsargu vai bez tā); 
1.3. galvas aizsargsegas (cepures, kapuces, ūdensnecaurlaidīgas aizsargcepures no auduma, gumijota auduma). 
2. Dzirdes aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi: 
2.1. ausu ieliktņi; 
2.2. austiņas; 
2.3. akustiskās ķiveres; 
2.4. austiņas, kas tiek piestiprinātas pie rūpnieciskajām aizsargķiverēm vai ir ķiveres daļa; 
2.5. ausu aizsargi ar zemfrekvences uztvērēju; 
2.6. ausu aizsargi ar sakaru ierīcēm. 
3. Roku aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi: 
3.1. cimdi: 
3.1.1. dūraiņi; 
3.1.2. bezpirkstu cimdi; 
3.1.3. dielektriskie cimdi; 
3.1.4. aizsargcimdi pret mehānisku iedarbību (aizsardzībai pret durtām, grieztām brūcēm, vibrāciju), ķīmisku iedarbību, 
jonizējošu radiāciju un radioaktīvo piesārņojumu, karstumu un cita veida iedarbību; 
3.2. pirkstu aizsargi (uzpirksteņi); 
3.3. uzroči; 
3.4. plaukstu locītavu aizsargi smagiem darbiem. 
4. Kāju un pēdu aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi: 
4.1. apavi: 
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4.1.1. zemi apavi, zābaki līdz potītēm, stulmzābaki, aizsargzābaki; 
4.1.2. ātri atsienami vai atāķējami apavi; 
4.1.3. apavi ar papildu aizsardzību pirkstgaliem; 
4.1.4. apavi un virsapavi ar karstumizturīgu zoli; 
4.1.5. karstumizturīgas kurpes, zābaki un virszābaki; 
4.1.6. termiskas kurpes, zābaki un virszābaki; 
4.1.7. vibrāciju slāpējošas kurpes, zābaki un virszābaki; 
4.1.8. antistatiskas kurpes, zābaki un virszābaki; 
4.1.9. elektroizolācijas kurpes, zābaki un virszābaki; 
4.1.10. aizsargapavi pret ķīmisku iedarbību; 
4.1.11. aizsargzābaki darbam ar motorzāģi; 
4.1.12. koka apavi; 
4.1.13. dielektriskie apavi; 
4.2. ceļu aizsargi; 
4.3. kāju aizsargi darbam ar motorzāģi; 
4.4. izņemami pēdas pacēluma aizsargi; 
4.5. getras; 
4.6. noņemamas pazoles (karstumizturīgas, dūrienizturīgas, sviedru izturīgas); 
4.7. noņemamas rādzes staigāšanai pa ledu, sniegu, slidenām grīdām. 
5. Vēdera un citu ķermeņa daļu aizsardzībai lietojami šādi aizsardzības līdzekļi: 
5.1. aizsargvestes, žaketes, priekšauti aizsardzībai pret kustīgām mašīnu daļām (griežot, urbjot, frēzējot, kausējot 
metālus); 
5.2. aizsargvestes, žaketes, uzsvārči (virsvalki, apmetņi), priekšauti aizsardzībai pret ķīmiskām vielām un ķīmiskiem 
produktiem; 
5.3. siltas vestes; 
5.4. glābšanas vestes; 
5.5. priekšauti aizsardzībai pret rentgena starojumu; 
5.6. aizsargpriekšauti darbam ar rokas nažiem; 
5.7. jostas. 
6. Aizsardzībai pret kritieniem lietojami šādi aizsardzības līdzekļi: 
6.1. līdzekļi, kas novērš kritienu; 
6.2. ierīces ķermeņa noturēšanai (drošības siksnas); 
6.3. aprīkojums kritiena enerģijas amortizēšanai (pilns komplekts ar nepieciešamajiem piederumiem). 
 
7. Pret kaitīgu darba vides faktoru iedarbību lietojami šādi aizsargapģērbi (divda ļīgi vai kombinezoni): 
7.1. apģērbs aizsardzībai pret mehāniskām traumām (urbjot, griežot, frēzējot); 
7.2. aizsargapģērbs darbam ar motorzāģi; 
7.3. apģērbs aizsardzībai pret ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem; 
7.4. apģērbs aizsardzībai pret kausētiem metāliem un infrasarkano starojumu; 
7.5. apģērbs aizsardzībai pret elektromagnētisko starojumu; 
7.6. karstumizturīgs aizsargapģērbs; 
7.7. termisks aizsargapģērbs; 
7.8. apģērbs aizsardzībai pret radioaktīvām vielām; 
7.9. apģērbs aizsardzībai pret putekļiem; 
7.10. gāzu necaurlaidīgs aizsargapģērbs; 
7.11. fluorescējošs vai atstarojošs aizsargapģērbs vai piederumi; 
7.12. aizsargapmetnis. 
 

GALVENAIS B ŪVUZŅĒMĒJS 
darba vides iekšējās uzraudzības un darbavietas uzlabošanas 

pasākumu plāns objektā 
Galvenā būvuzņēmēja mērķi un uzdevumi nodarbināto drošības un veselības aizsardzības uzlabošanai: 
 Nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību; 
 Novērtēt darba vides riskus; 
 Nodrošināt konsultēšanos, nodarbināto informēšanu un līdzdalību darba aizsardzībā; 
 Nodrošināt aizsardzību pret nopietnām un tiešām briesmām; 
 Nodrošināt pasākumus, kas nepieciešami pirmās palīdzības sniegšanai, ugunsdzēšanai, nodarbināto un citu 
personu evakuēšanai; 
 Organizēt nodarbināto instruktāžu un apmācības; 
 Organizēt obligāto veselības pārbaudi tiem nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt 
veselībai kaitīgie darba vides faktori, kā arī tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi. 
 
Nr.p.k. Veicamie darbi, pasākumi u.c. Izpildes termiņi Atbild īgie izpildītāji 
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Darba vides iekšējās uzraudzības pārraudz ība 
1. Ikdienas darba aizsardzības stāvokļa atbilstības 

pārraudzība; 
Ik dienas Tiešie darbu vadītāji 

2. Periodiskā darba aizsardzības atbilstības pārraudzība; Reizi mēnesī Darba aizsardzības speciālisti 
3. Iekšējās uzraudzības pārbaude. Reizi mēnesī Darba aizsardzības speciālisti 

Darba vides riska novēršana, mazināšana 
4. Preventīvo pasākumu organizēšana pēc darba vides 

riska novērtēšanas 
Pastāvīgi Darba aizsardzības speciālisti 

Darbinieku apmācība darba aizsardzībā 
5. Veikt regulāru darbinieku apmācību – instruēšanu ar 

fakta dokumentēšanu darba aizsardzībā, ugunsdrošībā 
un elektrodrošībā 

Pastāvīgi Tiešie darbu vadītāji, darba 
aizsardzības speciālisti, 
ugunsdrošības speciālists, 
elektrodrošības speciālists 

6. Informēt un apmācīt darbiniekus par drošiem un 
pareiziem smaguma celšanas un pārvietošanas 
principiem (piemēram, izdalīt atgādni –materiālu 
nodarbinātajiem par drošu smaguma pārvietošanu, 
izvietot plakātu ar informāciju par aizsardzību pret 
muguras traumām) 

 Uzsākot darbu 
objektā  

Darbu vadītājs objektā  

7. Nodarbināto informēšana par darba vides riskiem viņu 
darbavietās un darba aizsardzības pasākumiem. 

Pieņemot darbā, 
pēc tam 
atkārtotajās 
darba 
aizsardzības 
instruktāžās 

Darba aizsardzības speciālisti, 
tiešie darbu vadītāji 

Veselību nodrošinoši mikroklimatiskie apstākļi darbavietā 
8. Ieteicams darbu veikšanas objektus nodrošināt ar 

atpūtas zonām – vagoniņiem aizsardzībai pret 
klimatisko apstākļu ietekmi un WC 

Pastāvīgi Noliktavas pārvaldnieks 

Ķīmisko vielu un putekļu radītā riska mazināšana 
9. Sagādāt objektā uzglabājamo ķīmisko vielu un 

materiālu drošības datu lapas 
Pastāvīgi Sagādnieks 

10. Nepieciešamības gadījumā, iespēju robežās,  veikt 
grants ceļu, vai būvlaukuma  mitrināšanu, lai izvairītos 
no papildus putekļu rašanās 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs 

Ergonomiska darbavietas iekārtošana 
11. Nodrošināt ergonomisku un vibrācijas slāpējošus 

autovadītāja krēslus kravas automašīnās, ekskavatoros 
un traktoros, kur tie ir neatbilstoši (novecojuši, 
nomainīti)  

Pastāvīgi Noliktavas pārvaldnieks, 
sagādnieks 

Aizsardzības līdzekļu lietošana 
12. Nodrošināt viennozīmīgu darbinieku izpratni par 

individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanu, šo līdzekļu 
bezierunu lietošanu, kur tas nepieciešams (saskaņā ar 
darba vides riska novērtējumu) 

Pastāvīgi Tiešie darbu vadītāji, darba 
aizsardzības speciālisti, 
ugunsdrošības speciālists, 
elektrodrošības speciālists 

13. 
 

Nodrošināt aizsardzības līdzekļu atbilstošu 
uzglabāšanu, kopšanu (iekārtot skapīšus, informēt 
darbiniekus) 

Pastāvīgi Tiešais darbu vadītājs objektā, 
noliktavas pārvaldnieks, arī 
individuālā atbildība - objektā 
nodarbinātie 

14. Izsniegt un valkāt laika apstākļiem piemērotus apavus, 
darba apģērbu 

Pastāvīgi Tiešais darbu vadītājs, darba 
aizsardzības speciālisti 

15. Nodrošināt ar individuālajiem dzirdes aizsardzības 
līdzekļiem nodarbinātos, kuru darbavietās trokšņa 
līmenis pārsniedz zemāko trokšņa ekspozīcijas 
darbības vērtību (80 dB(A)) 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs, darba 
aizsardzības speciālists 

Pirmās palīdzības nodrošināšana 
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Nr.p.k. Veicamie darbi, pasākumi u.c. Izpildes termiņi Atbild īgie izpildītāji 
16. Pārbaudīt aptieciņu saturu, ja nepieciešams, 

nokomplektēt vai papildināt aptieciņas saskaņā ar 
likumdošanas aktiem, apzīmēt visu aptieciņu atrašanās 
vietas ar nepieciešamo piktogrammu 

 

Pastāvīgi Darba aizsardzības speciālists, 
būvdarbu vadītājs, 
būvbrigadieri 

17. Nepieciešamības gadījumā, veikt darbinieku apmācību 
pirmās palīdzības sniegšanā 

Pastāvīgi Darba aizsardzības speciālisti 
+ kompetenta institūcija 

Apgaismojuma apstākļu uzlabošana 
18. Ja darbs tiek veikts tumšajā diennakts laikā, raudzīties, 

lai darbavietas tiktu apgaismotas atbilstoši 
veicamajam darbam un neradītu risku darbinieka 
drošībai un veselībai 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs, sadarbībā 
ar atbildīgo elektroietaišu 
darbu vadītāju 

Drošība darbavietā 
19. Regulāri ievērot kārtību būvlaukumā– bez vajadzības 

neatstāt būvlaukumā darbarīkus un iekārtas, lai 
neradītu papildus traumēšanās risku 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs objektā  

20. Veicot darbu uz sastatnēm, pastatnēm, pieslienamajām 
kāpnēm, uz jumtiem, ievērot īpašu piesardzību! 
Lietot IAL galvas aizsardzībai – ķiveri, 
nepieciešamības gadījumā drošības siksnas, citus 
kolektīvos aizsardzības līdzekļus 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs objektā, 
atbildīgais par drošu sastatņu 
lietošanu 

21. Ja iespējams, organizēt automašīnu satiksmes plūsmu 
pa citām ielām un ceļiem, lai izvairītos no sadursmes 
un nejaušas traumēšanās riska 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs objektā , 
būvmeistars 

22. Veicot grodu un cauruļu montāžu, ievērot piesardzību, 
pirms darba sākšanas noskaidrot gāzes vadu un 
elektrovadu izvietojumu shēmu 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs objektā, 
būvmeistars 

23. Veicot darbu augstumā virs 1,5m, ieteicams izmantot 
drošības stiprinājumus aizsardzībai no kritiena, 
izsniegt norīkojumus darbiem augstumā, balstoties uz 
jaunajiem MK noteikumiem  Nr. 143 no 01.09.2014. 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs objektā, 
kompetents, apmācīts 
speciālists darbam augstumā 

24. Ziemā veikt regulārus pretslīdes pasākumus darbu 
veikšanas objektā 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs objektā, 
būvmeistars 

25. Regulāri veikt tranšeju (būvbedru) malu 
nostiprināšanu 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs objektā  

26. Pārliecināties par ķīmisko vielu un produktu drošības 
datu lapu pieejamību darbavietā 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs 

27. Uzstādot sastatnes, pirms darba uzsākšanas, rūpīgi 
pārbaudīt grunts segumu, darbu veikšanai izvēlēties 
vietu, kur pastāv vismazākais nogruvumu risks 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs, atbildīgais 
būvdarbu vadītājs un 
atbildīgais par sastatnēm  

28. Regulāri norobežot būvobjektos ar brīdinājuma lentām 
vai žogiem, izvietot informatīvos plakātus par drošības 
pasākumiem objektā (drošības zīmes u.c.) 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs objektā, 
būvmeistars, DA speciālisti 

29. Veikt regulāras transporta līdzekļu tehniskās apskates Pastāvīgi Galvenais  mehāniķis 
30. Ceļu satiksmes noteikumu un iekšējās satiksmes 

noteikumu prasību ievērošana, vadot transporta 
līdzekļus 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs objektā, 
būvmeistars 

Ugunsdrošības pasākumu nodrošināšana 
31. Nodrošināt, ka darbu veikšanas objektā ir pieejami 

ugunsdzēšamie līdzekļi vietās, kur iespējama 
ugunsgrēka izcelšanās, piemēram, metināšanas darbu  
vietas tuvumā 

Pastāvīgi Būvdarbu vadītājs 

332.  Veicot metināšanas darbus vai  darbus ar atklātu 
liesmu, izsniegt nodarbinātajiem darbu veikšanas 
atļauju. 

Veicot konkrētos 
darbus 

Būvdarbu vadītājs objektā  
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33. Aprīkot visus ugunsdzēšamos aparātus ar 

nepieciešamo drošības zīmi (piktogrammu) saskaņā ar 
LVS446 standarta prasībām 

 

Pastāvīgi Par ugunsdrošību atbildīgā 
persona 

 34. Ja rodas nepieciešamība, objektā nodrošināt 
absorbējošos paklājiņus 

Pastāvīgi Par ugunsdrošību atbildīgā 
persona 

Darbinieku psihoemocionālā aizsardzība 
35. Veikt darbinieku regulāru profesionālo apmācību – 

stropētāji, ekskavatoristi, gāzes elektrometinātāji, 
pacēlāju apkalpotāju, augstkāpēju u.c. 

Pastāvīgi Personāla vadītāja, DA 
speciālisti 

 
 
IZMAI ŅAS 
 
Šis darba aizsardzības plāns ir elastīgs, atvērts un tajā drīkst veikt izmaiņas saskaņā ar iespējamajām izmaiņām projektā, 
izpildes procesos, specifikācijās, procedūrās, u.c. Šī darba aizsardzības plāns sastādīts, balstoties uz LR MK 
noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, likumu „Darba aizsardzības likums”, 
likuma „Darba aizsardzības likums” 25. panta kārtībā izstrādātajiem LR MK noteikumiem par darba aizsardzību. 
 
 
 
 

 

Sastādīja: K. Lazdāns 
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BŪVDARBU APJOMU KOPSAVILKUMS 

 

Izmaksu 

pozīcija
Darba nosaukums Mērvienība

Darba 

daudzums

Vienības 

cena 

EUR

Kopējā 

izmaksa EUR

1 CEĻU IZBŪVES DARBI

Vispārējie darbi

1
Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, izpildmērījumu 

veikšana
kompl. 1.00

Sagatavošanas darbi

2 Uzmērīšana un nospraušana m 2094.00

3 Ceļa zīmju stabu ar pamatiem un vairogiem demontāža gab. 3.00

4
Piena galda pārvietošana uz pasūtītāja norādītu vietu līdz 50m uz būvniecības laiku un 

uzstādīšana jaunā  vietā pēc būvdarbu pabeigšanas.
gab. 1.00

5 Zaru kaudzes pārvietošana līdz 10m (ārpus būvdarbu zonas) gab. 3.00

6 Meleorācijas sistēmas akas demontāža gab. 1.00

7
Meleorācijas sistēmas uztvērējakas UA-2 pārbūve atbilstoši rasējumā TS-5-1 

norādītajam
gab. 10.00

8 Atsevišķu koku ciršana, celmu demontāža, tos aizvedot uz atbērtni līdz 10km gab. 14.00

9 Meža ciršana, celmu demontāža, tos aizvedot uz atbērtni līdz 10km m2 607.90

10 Krūmu ciršana, tos aizvedot uz atbērtni līdz 10km m2 7874.40

11 Celmu demontāža, tos aizvedot uz atbērtni līdz 10km m
2 2833.00

Zemes darbi

12 Apauguma noņemšana, hVID=20cm, transportēšana uz atbērtni līdz 10km m3 966.10

13 Ierakuma rakšana, grunti pārvietojot uzbērumā m3 378.60

14 Ierakuma rakšana, liekās grunts transportēšana uz atbērtni līdz 10km m
3 860.50

15 Grāvju rakšana / tīrīšana, liekās grunts transportēšana uz atbērtni līdz 10km m
3 6239.40

Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas

16 Minerālmateriālu mais ījums 0/32s, NIII,  h=11cm m
2 12548.70

17 Minerālmateriālu mais ījums 0/45, NIII,  h=14cm m
2 13374.70

18 Salizturīgais slānis, h=30cm m
3 732.10

Ceļa aprīkojums

19 Cinkotu ceļa zīmju stabu uzstādīšana d=60mm gab. 5.00

20 Ceļa zīmes uzstādīšana gab. 5.00

21 Papildzīmes uzstādīšana gab. 1.00

Caurtekas un konstrukcijas

22 Betona caurteku demontāža un utilizācija m 46.30

23 Caurtekas izbūve d 0.4m, PP m 112.50

24 Caurtekas izbūve d 0.5m, PP m 38.00

25 Caurtekas izbūve d 0.6m, PP m 11.00

26
Caurtekas izbūve d 1.5m, HELCOR TRENCHCOAT ID1500 D3 2,5mm laminēta ar 

HDPE
m 34.50

Piezīmes:

Sastādīja:                                                                                                                           K. Lazdāns

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

iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un segas konstrukcijas,

6. Caurtekas izbūvei nepieciešamos materiālus skatīt caurteku sarakstā, materiāli jāiekļauj caurtekas izbūves vienības cenā.

 aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana.

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

3. Darbi un materiāli - atbilstoši projekta specif ikācijām un "Ceļu specif ikācijas 2015" prasībām.

5. Visi darbu pozīcijās uzrādītie materiāli aizvietojami ar analogiem, saskaņojot tos likumā noteiktajā kārtībā.

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

Kopā:

PVN (21%)

Pavisam kopā:


