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1. pielikums
Iepirkuma “Projekt anas darbi un autoruzraudz ba Lub nas novada

pa vald bas grants ce a Jaunie kapi-Birznieki-Damb i p rb vei” nolikumam

TEHNISK SPECIFIK CIJA

1. Projekt anas uzdevums:

Objekta nosaukums Autoce a Jaunie kapi-Birznieki-Damb i posma p rb ve
Pas t t js Lub nas novada pa vald ba
Objekta adrese Indr nu pagasts, Lub nas novads, zemes vien bas kadastra

apz m jums 7058 011 0122, 7058 005 0081
B ves klasifik cijas
kods

21120102 Ielas, ce i un laukumi ar m ksto segumu

Projekt anas
stadijas

B vprojekts minim l  sast v – aizpild t b vniec bas ieceres
iesniegumu (MK 14.10.2014. noteikumi Nr.633 „Autoce u un ielu
b vnoteikumi”, 7.pielikums), tam pievienojot b vprojektu minim l
sast v (atbilsto i MK 14.10.2014. noteikumam Nr.633 „Autoce u un
ielu b vnoteikumi”). Sa emt VAS “Latvijas Valsts ce i” tehniskos
noteikumus. Iesniegt dokumentus Cesvaines, Lub nas un Varak nu
novadu apvienotaj  b vvald , pirms tam b vprojektu minim l
sast v saska ojot ar pas t t ju.
Sa emt b vat auju ar izvirz tajiem projekt anas nosac jumiem no
Cesvaines, Lub nas un Varak nu novadu apvienot s b vvaldes.
B vprojekts
B vprojektu izstr d t atbilsto i sa emtajai b vat aujai un sp k
eso ajiem LR saisto ajiem normat vajiem aktiem, MK 14.10.2014.
noteikumiem Nr.633 „Autoce u un ielu b vnoteikumi”, tehniskajiem
un pa ajiem noteikumiem, LVS, Autoce u specifik ciju jaun kai
versijai.
Ja projekt anas nosac jumu izpildei nepiecie ams iz emt papildus
tehniskos vai pa os noteikumus, to dara projekt t js.

Izejmateri li
projekt anai

pa uma ties bu apliecino os dokumentus izsniedz pas t t js.
In eniertopogr fisko pl nu, eotehnisko izp ti un tehniskos
noteikumus nodro ina projekt t js. Ja projekt anas gait
nepiecie ams veikt papildus uzm r jumus, to veic projekt t js.

In enierizp tes
apjoms

Projekt t jam j veic eolo isk s izp tes darbi t d apjom , kas auj
projekt t jam uz emties atbild bu par projekta risin jumu pamatot bu
un atbilst bu projekt anas norm m, standartiem un Autoce u
specifik ciju jaun kajai versijai. In eniertehnisko izp ti veic atbilsto i
„Visp r jiem b vnoteikumiem” MK noteikumi Nr. 500 un citiem
sp k  eso iem  normat viem aktiem.

eotehnisk s izp tes rezult tus atspogu ot b vprojekt , garenprofil
att lojot urbumu griezumus.

Projekt anas
m r is

Projekt t ce a posma un tilta p rb vi, atrisinot dens atvadi no ce a
kl tnes un nodro inot segas ilgiztur bu. Oblig ta objekta apseko ana
kop ar Pas t t ja p rst vi, preciz jot Pas t t ja pras bas b vprojekta
izstr dei.

Eso s situ cijas
raksturojums

Eso ce a garums 14,57 km (nor d ts p c pa vald bas ce u re istra
datiem), platums vid ji 5 m.
P rb v jamais ce a posms ir no 0,90 km l dz 2,33 km un no 14,33 km
l dz 14,57 km (preciz jams dab ).
Ce aptuveni vien  l men ar apk rt jo reljefu, ce a nomal s
izveidojies apaugums, kas trauc dens atvadi ar viet s, kur ce
veidots uzb rum .
Ce a konstrukcija ir slikt tehnisk st vokl . Ce a segums nolietojies,
grants segums sajaucies ar pamatnes k rtu. Viet m redzami ies dumi
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un izveidoju s bedres. Brauktuves mal s ir izveidoju ies apaugumi,
kas aizkav dens novadi no ce a kl tnes. S ngr vji ir aizaugu i un
nepilda savas funkcijas. Mitros laika apst k os apgr tin ta ce a
ekspluat cija, pavasaros r gumi. Caurtekas da ji funkcion jo as,
saplais ju as. Posm km 2.7-2.8 labaj ce a mal uzkr jas dens,
p rmitrinot ce a kl tni, kas izsauc dens tec anu p ri ce am.
Tilts p ri Liedes upei ir vizu li slikt st vokl .

Projekt ietveramie
risin jumi

1. Saglab t eso o ce a trases novietojumu.
2. Nepiecie am bas gad jum veikt ce a garenprofila labo anu, t
projekt an iev rot iesp ju ekonomiski p rvietot grunts apjomu.
3. Brauktuves platums ne maz ks k 5 m. Nepiecie amaj s viet s
veidojamas vir as un brauktuves papla in jumi.
4. Projekt t ce a segu atbilsto i eotehnisk s izp tes rezult tiem. Veikt
ce a segas apr inu. Autoce a seguma p rb vi projekt t, paredzot l/s
tehnikas slodzei atbilsto u konstrukcijas biezumu, miner lmateri lus
izv l ties atbilsto i „Ce u specifik ciju” pras b m. Tikai pamatotas
nepiecie am bas gad jum lok l s zon s projekt t
pilnu seguma konstrukciju, veicot neder g s grunts izstr di un jaunas
konstrukcijas izb vi. Izejot no eotehnisk s izp tes rezult tiem un
kust bas intensit tes, izstr d t vismaz 2 segas konstrukcijas variantus,
gala versiju saska ot ar pas t t ju.
5. Nodro in t pietiekamu ce a konstrukcijas nestsp ju un iztur bu.
6. dens atvades nodro in anai projekt t gr vjus, nepiecie am bas
gad jum paredz t eso o gr vju t r anu. Nodro in t dens atvadi no
gr vjiem. Viet s, kur nav iesp jama va j lietus dens atvade uz
novadgr vjiem, izskat t iesp ju piesl gties eso aj m melior cijas
sist m m. Eso s caurtekas projekt anas gait apsekojamas, fiks jot
to pa reiz jo st vokli, dens caurlaides sp ju, diametra atbilst bu,
nepiecie am bas gad jum  paredzot eso o caurteku nomai u.
7. Saska ojot ar piegulo o zemes gabalu pa niekiem un pas t t ju,
projekt t nobrauktuves uz laukiem.
Saska ojuma protokoli pievienojami projekta dokument cijai.
Nobrauktuvju izb vi paredz t minimums l dz r diusa beig m un
nobrauktuves platumu izv l ties atkar b no paredzamajiem transporta
l dzek iem. Nepiecie am bas gad jum zem nobrauktuv m paredz t
caurtekas.
8. Krustojumos nodro in t p rredzam bas trijst rus. Paredz t visas
nepiecie am s ce a z mes. B stam s viet s paredz t sign lstabi u
uzst d anu. Ce a z mju uzst d ana atbilsto i LVS 77-1,2,3.
9. In eniert klu rso ana, p rb ve vai p rvieto ana atbilsto i
sa emtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbild gaj m instit cij m.
Paredz t b vniec bas laik skart s teritorijas sak rto anu p c b vdarbu
beig m.
10. Projekta risin jumiem j b t ekonomiski pamatotiem, vienlaic gi
j nodro ina atbilst bu LR sp k eso ajiem normat viem un
noteikumiem.
11. Sast d t objekta izmaksu apr inu (t mi).
12. Ja tiek skarti blakus eso ie pa umi, ar pa nieku saska otie
protokoli pievienojami projekta dokument cijai.
13. Izstr d t satiksmes organiz cijas risin jumus b vdarbu laik , tai
skait ar apbraucamajiem ce iem saist tos jaut jumi (to uztur ana).

pa ie nosac jumi
Atbilst gi MK 19.08.2014. Nr.500 “Visp r gie b vnoteikumi” tilts p ri
Liedes upei klasific jams k III grupas in enierb ve. B vprojekts
pa vald bas autoce am Jaunie kapi-Birznieki-Damb i noform jams k
III grupas b ves b vniec ba un b vprojektam j nodro ina ekspert ze,
kuru atbilst gi B vniec bas likuma 6.1 panta pirm s da as 4. punkt
noteiktajam veiks pas t t js.

B vprojekta sast vs Atbilsto i projekt anas uzdevumam un MK 14.10.2014. noteikumiem
Nr.633 „Autoce u un ielu b vnoteikumi”.
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B vprojekta sast v iek aujams ce a tehniskais apsekojums ar eso
st vok a nov rt jumu un secin jumiem projekt anai.
Nepiecie am bas gad jum  b vprojekta sast v iek aujamas
b vprojekta da as vai sada as eso u in enierkomunik ciju aizsardz bai
vai p rb vei.

Projekta eksempl ru
skaits

B vprojekta izstr d t js iesniedz pas t t jam:
• b vprojektu minim l sast v  3 (tr s) eksempl ros;
• b vprojektu 6 (se os) eksempl ros, ori in lie saska ojumi

vismaz 4 eksempl ros (b vvaldes s jumi cietos v kos,
caur ti, lapas sanumur tas);

• elektroniski CD form t vai l dz g  datu nes j  2 (divos)
eksempl ros (viens (viens *.pdf un viens *.dwg form t ).
B vdarbu t me j iesniedz (*.xls)form t ;

•  Failiem j b t sak rtotiem datu nes ja t d sec b , k tehnisk
dokument cija iesniegta pap ra form t .

Projekt anas
nosac jumu izpilde

Pirms b vprojekta iesnieg anas akcept anai b vvald projekts
saska ojams ar instit cij m, kuras izsniegu as tehniskos vai pa os
noteikumus, ar pas t t ju un pagasta p rvaldi: ori in ls rakstisks
saska ojums uz ener lpl na (novietnes pl na) lapas.

2. Autoruzraudz bas nosac jumi:

Autoruzraudz bu veikt atbilsto i b vniec bu regul jo ajiem normat vajiem aktiem, ar autoruzrauga ties b m
un pien kumiem, kas noteikti LR MK 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr. 500 „Visp r gie b vnoteikumi”
X.noda  un citos normat vajos aktos.



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Autoceļš „Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši” Lubānas novads, Indrānu pagasts 

70580010071 
(būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese) 

Lubānas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000054159, līguma Nr. LUB/7.04/16/4, 
datums 23.11.2016. 

(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 
saskaņā ar 23.11.2016. līgumu Nr. LUB/7.04/16/4 
(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

Atzinums izsniegts 2016.gada 05. decembrī 
IK “RK Ceļu Projekts”, reģ. Nr.: 42402015926 

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 
1.1. būves veids Kods 21120102 
1.2. apbūves laukums (m2) 27360 m2 
1.3. būvtilpums (m3) Nav zināms 
1.4. kopējā platība (m2)  
1.5. stāvu skaits - 
1.6. zemes vienības kadastra apzīmējums 70580010071 

1.7. zemesgabala platība (m2 – pilsētās, ha – lauku 
teritorijās) 

2.736 ha; 

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks Nav zināms 
1.9. būves pašreizējais īpašnieks Lubanas novada pašvaldība 
1.10. būvprojekta autors IK „RK Ceļu Projekts” 

1.11. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un 
datums 

Pašlaik izstrādes stadijā 

1.12. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) - 
1.13. būves konservācijas gads un datums - 
1.14. būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads - 

1.15. būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, 
izsniegšanas gads un datums 

- 

2. Situācija 
2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 
Atbilst 
2.2. būves izvietojums zemesgabalā 
Nav attiecināms 
2.3. būves plānojums 
Atbilst 



3. Teritorijas labiekārtojums 
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 
konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 
novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, 
būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi   
Grants seguma nolietojums – 85% (segums ar iesēdumiem un ceļam neatbilstošs 
šķērskritums) 
3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi   
Nav attiecināms 
3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas   
Nav attiecināms 
3.4. nožogojums un atbalsta sienas   
Caurtekas zem nobrauktuvēm ir daļēji aizbirušas, nolietojums – 75%. 

7. Kopsavilkums 
7.1. būves tehniskais nolietojums 
Ceļa posmi ar grants segumu ir sliktā stāvoklī, daudzviet ir ceļa iesēdumi, nav 
nodrošināts seguma šķērsslīpums. Esošā grāvju sistēma daudzviet ir aizaugusi ar 
krūmiem, caurtekas lielākoties ir aizbirušas. Tilta laiduma konstrukciju, brauktuves un 
margu stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.  
7.2. secinājumi un ieteikumi 
Paredzēt ceļa konstrukciju atbilstošu perspektīvajai transporta slodzei un intensitātei. 
Attiecīgi pamatceļam un nobrauktuvēm izbūvēt pilnu segas konsturkcijuk no 
minerālmateriālu maisījuma (drupinātas grants) un salizturīgā slāņa. 
Paredzēt esošo grāvju tīrīšanu, nepieciešamības gadījumā papildus ievalku/grāvju 
izveidošanu un caurteku sistēmas sakārtošanu/atjaunošanu. 
Veikt tilta pārbūvi. 

 

Tehniskā apsekošana veikta 2016. gada 21. jūnijā. 

                                                 Kaspars Kubuliņš, sert. Nr. 20-7027 
(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 

IK “RK Ceļu Projekts” Kaspars Kubuliņš 
(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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Madonā, 2017. gada 20. aprīlī 

Atzinums Nr. MA17AZ0083 
Par to, ka paredzētajai darbībai tehniskie noteikumi nav nepieciešami 

 
Valsts vides dienesta Madonas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – VVD Madonas 

RVP) 2017. gada 23. martā reģistrēts IK „RK Ceļu Projekts”, 42402015926, „Kastaņi”, 
Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads, LV-4561 (turpmāk – Iesniedzējs) iesniegums 
tehnisko noteikumu saņemšanai paredzētajai darbībai: autoceļa „Jaunie kapi – Birznieki – 
Dambīši” posma pārbūvei Indrānu pagastā, Lubānas novadā. 

Faktu konstatējums: 
Saskaņā ar iesniegto informāciju Iesniedzējs veic būvprojekta „Autoceļa „Jaunie kapi 

– Birznieki – Dambīši” posma pārbūve” izstrādi, pamatojoties uz līgumu Nr.LUB/7.04/16/4, 
kas noslēgts starp Iesniedzēju un Lubānas novada pašvaldību, 90000054159, Tilta iela 11, 
Lubāna, Lubānas novads. 

Saskaņā ar iesniegto informāciju paredzētās darbības ietvaros plānots veikt esošā 
autoceļa 1.51 km gara posma (aptuveni 0.90 km līdz 2.41 km) pārbūvi, esošā autoceļa atzara 
pārbūvi 0.20 km garā posmā uz viensētu grupu „Cepūrītes” un tilta pār Liedes upi parbūvi. 

Autoceļa pārbūves ietvaros paredzēts veikt sekojošus darbus: apauguma novākšana, 
vājas nestspējas grunšu izrakšana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves darbu 
robežās, ierakumu un uzbērumu būvniecība, rupjas smilts uzbēruma veidošana ceļa klātnes 
izbūves darbu robežās, grāvju rakšana/tīrīšana, caurteku izbūve, aizsargcauruļu noguldīšana 
sakaru un elektrotīklu kabeļu aizsardzībai brauktuves daļā (ja nepieciešams), gaisvadu 
elektrolīnijas pārbūve (ja nepieciešams), ceļa klātnes profilēšana, smilts drenējošās kārtas 
izbūve, nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu izbūve, grāvju tekņu nostiprināšanas 
darbu veikšana, ceļa zīmju uzstādīšana. 

Tilta pār Liedes upi pārbūves darbu ietvaros paredzēts veikt sekojošus darbus: tilta 
balstu apstrāde ar pretrūsas/saistu uzlabojošo aizsargpārklājumu un remonts ar remontjavu 
(vietās, kur nepieciešams), monolīta dzelzsbetona nogāžu nostiprinājumu izveidošana zem 
tilta, tilta laiduma konstrukciju bojāto vietu remonts ar remontjavu un siju un brauktuves 
plātnes ārējo virsmu pārklāšana ar impregnējošu aizsargpārklājumu, brauktuves konstrukcijas 
demontāža līdz tilta sijām un atjaunošana, paredzot jaunu hidroizolāciju un asfaltbetona 
segumu, tilta barjeru un margu pārbūve, ūdens novadīšanas tekņu izbūve, ceļa zīmju 
uzstādīšana. 

Tilta pārbūves darbu veikšanas laikā nav paredzēts veikt darbus Liedes upes gultnē. 
Paredzēto darbību plānots īstenot pašvaldības autoceļa „Jaunie kapi – Birznieki – 

Dambīši” nodalījuma joslā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7058 011 0122 un 7058 
005 0081. 

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „Ozols” 
informāciju paredzētās darbības vieta neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tās 
tuvumā nav reģistrēti īpaši aizsargājami biotopi, īpaši aizsargājamu sugu mikroliegumi. Pie 
tilta pār Liedes upi ir reģistrēta īpaši aizsargājamas zīdītāju sugas – Eirāzijas ūdra Lutra lutra, 
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atradne, kurā 2015. gadā tika konstatēts 1 īpatnis. Ņemot vērā īpaši aizsargājamās sugas 
novērojuma raksturu un paredzētās darbības vietas apstākļus, paredzēto darbu raksturu, nav 
sagaidāma būtiska ietekme uz īpaši aizsargājamās zīdītāju sugas populāciju Liedes upē. 

Paredzētā darbība nav pretrunā spēkā esošajam Lubānas novada teritorijas 
plānojumam, jo saskaņā ar Lubānas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam 
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 4. nodaļas 4.1. apakšnodaļas 4.1.1. punktu visā 
novada teritorijā ir atļauta transporta infrastruktūras objektu izbūve un rekonstrukcija. 

Paredzētā darbība neatbilst likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (turpmāk – 
Likuma) 3.2 pantā minētajiem gadījumiem, tādēļ tai nav nepieciešams piemērot sākotnējā 
ietekmes uz vidi izvērtējuma procedūru. Tāpat paredzētā darbība neatbilst Likuma 4. pantā 
noteiktajiem gadījumiem, un tai nav jāpiemēro ietekmes uz vidi novērtējums. 

Atzinuma pieņemšanas pamatojums: 
Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumu Nr.30 „Kartība, kāda Valsts vides 

dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai” (turpmāk – Noteikumi) 2. punktā 
un pielikumā ir noteiktas tās darbības, kuru veikšanai ir nepieciešami Valsts vides dienesta 
tehniskie noteikumi.  

Paredzētā darbība neatbilst minēto noteikumu 2. punktam un pielikumam, līdz ar to tās 
veikšanai nav nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus.  

Saskaņā ar Noteikumu 13. punktu Valsts vides dienests gadījumā, kad iesniegumā 
minētās darbības veikšanai tehniskie noteikumi nav nepieciešami, iesniedzējam izsniedz 
atzinumu.  

Atzinums: 
Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, VVD Madonas RVP sniedz atzinumu, 

ka paredzētajai darbībai: autoceļa „Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši” posma pārbūvei 
Indrānu pagastā, Lubānas novadā, tehniskie noteikumi nav nepieciešami. 

Vienlaikus VVD Madonas RVP informē, ka, veicot paredzēto darbību, jāievēro šādi 
nosacījumi: 

1. Visus darbus veikt esošās ceļa zemes nodalījuma joslas robežās. 
2. Ievērot Aizsargjoslu likuma 35. un 37. panta prasības attiecībā uz Liedes upi. 
3. Paredzēt drošības pasākumus Liedes upes aizsardzībai, lai paredzēto tilta pārbūves 

darbu laikā Liedes upē nenonāktu būvniecības materiāli (betons, smilts, 
remontjava u.c. materiāli). 

4. Būvniecības darbiem nav pieļaujama nelikumīgi iegūtu derīgo izrakteņu 
izmantošana. Tiem jābūt iegūtiem saskaņā ar likuma „Par zemes dzīlēm” 10., 
11.vai 11.1 panta prasībām. 

5. Plānotie darbi nedrīkst pasliktināt hidroloģisko režīmu paredzētās darbības norises 
vietā un tai pieguļošajās teritorijās. 

6. Darbības norises vietā, kur tiek izmantota mehanizētā tehnika un veikta degvielas 
uzpilde, jābūt pieejamiem absorbenta materiāliem, lai nodrošinātu savlaicīgu 
naftas produktu savākšanu un novērstu grunts, gruntsūdeņu un virszemes ūdeņu 
piesārņošanu. Izlietotos materiālus utilizēt atbilstoši lietošanas instrukcijas 
norādījumiem. 

7. Parbūves darbu laikā radušies atkritumi jāsavāc un jāapsaimnieko atbilstoši 
„Atkritumu apsaimniekošanas likumam”. Kategoriski aizliegta apkārtējās vides 
piegružošana, atkritumu dedzināšana vai aprakšana. 

Direktors  J. Sobko 
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO 

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
Vilkauša, 64807475, 
 rita.vilkausa@vvd.gov.lv 

mailto:rita.vilkausa@vvd.gov.lv


 

 
 
Valsts akciju sabiedrība LATVIJAS VALSTS CEĻI 
Madonas nodaļa 
Reģistrācijas Nr. 40003344207 
Saules iela 16, Madona, LV-4801 Tālr.: 6 48 60981 Fakss:6  48 20959  www.lvceli.lv 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IK “RK Ceļu projekts”, reģ Nr.42402015926 
projektētājam Kasparam Kubuliņam 

Juridiskā adrese:“Kastaņi”, Naudaskalns, Balvu novads, LV 4561 

 

TEHNISKIE NOTEIKUMI 
Būvprojekta ”Autoceļa  Jaunie kapi- Birznieki- Dambīši posma pārbūve”Indrānu pagastā  

Lubānas novadā izstrādei. 
   

Tehniskie noteikumi izdoti: IK  “RK  Ceļu projekts” projektētājam  Kasparam Kubuliņam   
pasta adrese: Ūbeļu ielā  15-8 , Ādaži,  kontakttelefons:26116869, e-pasts: 
kaspars.kubulins@gmail.com. 
 
Objekta adrese: pašvaldības  autoceļš “Jaunie kapi- Birznieki- Dambīši” Indrānu pagastā 
Lubānas novadā, pašvaldības ceļa zemes gabala  kadastra Nr.70580110122 un 70580050081. 
 
Lēmums: 
Saskaņot Indrānu pašvaldības autoceļa  “Jaunie kapi- Birznieki- Dambīši”posma pārbūvi 
Lubānas novadā.  
 
  Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi: 
 

1. Izstrādājot  ceļa pārbūves  būvprojektu jāievēro   Lubānas novada  pašvaldības 
teritoriālplānojuma nosacījumi, LVS 190-3/A1”Ceļu vienlīmeņa  mezgli”, LVS 190-7 
„Vienlīmeņa autostāvvietu projektēšanas noteikumi”, LVS 77 „Ceļazīmes”, kā arī citi 
spēkā esošie būvniecības un projektēšanas noteikumi.  

2. Ceļa brauktuves platums jāparedz ne mazāks par 6,0m. 
3.  Projektējot   jāatrisina ūdens atvades problēmas visā ceļā posmā . Nav  pieļaujama 

satiksmes drošības un hidroloģiskā režīma pasliktināšana ceļam piegulošajā  joslā.  
4. Māju piebraucamos ceļus un citas nobrauktuves  pie pašvaldības ceļa jāpieslēdz taisnā 

leņķī( vai tuvu tam) attiecībā  pret ceļa  asi,ar pieslēguma  rādiusiem  ne mazākiem par       
5,0 m, nodrošinot labu transporta plūsmas redzamību.  

5. Projekts jāizstrādā sertificētam ceļu un ielu projektēšanas speciālistam ,bet ceļu  
būvniecības darbus jāveic licenzētai ceļu būves organizācijai.Projekts  jāsaskaņo LVC 
Madonas nodaļā. 

6. Pirms  būvdarbu uzsākšanas, LVC Madonas nodaļā jāsaskaņo ceļa zīmju izvietojuma 
shēmu transporta kustības organizēšanai būvobjektā, atbilstoši MK not. Nr.421 
„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” un jāsaskaņo  būvmateriālu 
transportēšanas maršruts pa valsts autoceļiem  ar grants  segumu. Būvniecības laikā 
nedrīkst bojāt  vai pasliktināt būvmateriālu transportēšanai paredzēto valsts autoceļu 

Madonā 28.03.2017 Nr. 4.5.7. / 3544 
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seguma stāvokli. 
7. Nododot objektu  ekspluatācijā pēc darbu pabeigšanas, jāsaņem rakstisks  atzinums, par 

paveikto darbu kvalitāti. 
8. Tehniskie noteikumi ir derīgi divus gadus no to izsniegšanas dienas. Ja šajā laika 

periodā  netiek uzsākta darbība,  noteikumi zaudē spēku 

 
 
Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz : 
 

1. IK “RK  Ceļu projekts”projektētāja Kaspara Kubuliņa 2017.gada 23.marta  
iesniegumu. 

2. Lubānas novada pašvaldības izsniegto Projektēšanas uzdevumu.   
           
 
 
 
 
                 LVC  Madonas nodaļas vadītāja:                                                           M.Drunka. 
 
 
 
 
 
   
   
 

 
Drunka 64860981,29411297  
madona@lvceli.lv 
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8.pielikums pie 26.10.2011. RBA -1/99 

 

 

TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr.  LTN-1187 
Madona 

 
Datums: 27.03.2017 Pamatojums: Iesniegums 23.03.2017 

 
  

 
Kontaktt lrunis: 26116809 

Zemes kadastra Nr. 70580110122;70680050081. 
Objekta adrese:  
  

 
 

 -Birznieki-  
  

 
TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS  

 
Paskaidrojums:     

 
Veicamo darbu apraksts un T  

1. SIA Lattelecom   
  

2.  
  

 
 

 
 

 ar: 
 

1. SIA Lattelecom 
. 
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AKCIJU SABIEDRĪBA ” LATVIJAS VALSTS MEŽI”  

Vienotais reģistrācijas nr.40003466281 
Vaiņodes 1, Rīga, LV –1004, Latvija  

tālrunis 67602075, fakss 67805430, e-pasts: lvm@lvm.lv 

 
 

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU PĀRVALDE 
ZIEMEĻLATGALES REĢIONS 

“Mežrozes”, Lejas Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads,  
LV-4604, tālrunis 64607161, fakss 64607163;e-pasts lvm@lvm.lv 

 
DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ 
Nr. REĢISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT DOKUMENTA  FAILA NOSAUKUMĀ 

 
Uz 07.04.2017. 

IK “RK ceļu projekts” 
Brīvības 89-19, Balvi 

                   LV-4501 
 
 

Par atzinuma sniegšanu būvprojekta izstrādei  
 
  AS „Latvijas valsts meži” (turpmāk LVM) struktūrvienībā LVM Nekustamo īpašumu 
pārvaldē ir saņemts iesniegums no IK “RK Ceļu Projekts” ar lūgumu izdot tehniskos noteikumus 
būvprojekta “Autoceļa “Jaunkapi-Birznieki-Dambīši” posma pārbūve” izstrādei. 

Plānotā būvprojekta trases atrodas Lubānas novada Indrānu pagastā, robežojas ar (LVM) 
nekustamā īpašuma “Lubānas masīvs” zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7058 011 
0118 un 7058 011 0117, 802.kv.apg. 465. un 466.kv.  

Izvērtējot iesniegumā minēto un tam pievienoto kartogrāfisko materiālu, neiebilstam 
plānotā projekta realizācijai un darbu veikšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Lūdzam 
saglabāt dabā esošās nobrauktuves.  

Ja gadījumā realizējot projektu nepieciešama koku ciršana LVM valdījuma zemē, lūdzam 
savlaicīgi sazināties ar Ziemeļlatgales reģiona Lubānas meža iecirkņa mežkopi J.Jesko mob. 
29268906. 

 
 
 

Zemes lietojuma speciāliste          Ingrīda Vigupe 
 

 
 

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR  
DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
 
 
 Vigupe 26313204 
i.vigupe@lvm.lv 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Ievads 
Būvprojekts Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši” posma pārbūve izstrādāts pamatojoties uz 

līgumu, kas noslēgts starp Lubānas novada pašvaldību un IK „RK Ceļu projekts”, Pasūtītāja izsniegto 
projektēšanas uzdevumu, esošās situācijas izmeklēšanas materiāliem un tehniskajiem noteikumiem. 
Būvprojekts izstrādāts ievērojot Latvijas būvnormatīvus. Esošās situācijas uzmērīšana veikta 2017. gada 
februārī. 

Projektu izstrādāja firma IK „RK Ceļu projekts” (vienotais reģistrācijas Nr.- 42402015926). 
Būvkonstrukciju sadaļu izstrādāja firma SIA Inženieru birojs „Kurbada tilti”. 
Būves klasifikatora kods (CC) – 21120102. 
Būvprojekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem un noteikumiem: 

- LVS 190–1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi – 1. daļa: Ceļa trase”; 
- LVS 190–2:2007 (/A1:2010; /A2:2013) „Ce ļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 
- LVS 190–3:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 3. daļa: Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 
- LVS 190–5:2011 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”; 
- LVS 77-1; 2; 3:2016 „Ce ļa zīmes”, „Uzstādīšanas noteikum”, „Tehniskās prasības”; 
- LVS 93:2006 “Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi”; 
- LVS 94:2012 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. 

Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”; 
- ICP 3:2005/A1:2007 “Ieteikumi ce ļu projektēšanai. 3. Ūdens novade”; 
- LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (19.08.2014); 
- LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.633 „Autoce ļu un ielu būvnoteikumi” (14.10.14). 

Vispārīgās ziņas, esošās situācijas apraksts 
Autoceļš „Jaunie kapi – Birznieki – Dambīši” atrodas Lubānas novada Indrānu pagastā (kadastra Nr. 

70580010071). Tas savieno apdzīvotas vietas un kalpo piebraukšanai zemnieku un individuālajām 
saimniecībām. Esošā ceļa sega ir nolietojusies, uz nomalēm ir izveidojies apaugums, kā rezultātā tiek traucēta 
ūdens atvade no ceļa klātnes. Esošās caurtekas ir nolietojušās, vietām apaugušas un aizbirušas. Esošie grāvji 
aizauguši ar krūmiem un nezāli, kas neļauj grāvjiem veikt savas funkcijas. Nav veidotas piemērotas 
nobrauktuves uz pieguļošajiem īpašumiem. 

Tilta pār Liedes upi pārbūve aprakstīta Būvkonstrukciju sadaļā. 

Ceļa trase, plāns, garenprofils 
Projektētā pamatceļa garums ir 1.510 km garš, bet atzara garums – 0.200 km. Projektējot ceļu, tā trases 

plāna novietojums tiek saglabāts. Garenprofils projektēts aptverošs, uzlabojot esošā ceļa garenprofila 
elemenus.. Ceļa trasi skatīt rasējumu lapās TS-1, garenprofilu skatīt rasējumu lapās TS-2. 

Projektētajam ceļam paredzēts izbūvēt 6 nobrauktuves. Nobrauktuves jāpieslēdz esošajam reljefam. 
Nobrauktuvju izbūves parametrus un novietojumu skatīt Nobrauktuvju izbūves darbu daudzumu sarakstā un 
rasējumu lapās TS-1, TS-2 un TS-3. 

Projekta ietvaros paredzēta traucējošo koku un krūmu ciršana, krūmu un koku zāģēšana un celmu 
laušana. Koku un krūmu ciršanas, zāģēšanas un celmu laušanas apjomus skatīt rasējumu lapās TS-1. 
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Zemes klātne, segas konstrukcija 
Ceļa sega projektēta 6.0 m platumā, ar nogāzēm slīpumā 1:1.5, divpusēju šķērskritumu 4%. Uzbēruma 

grunti paredzēts iegūt no ierakuma veidošanas. Uz zemes klātnes paredzēts izbūvēt, smilts salturīgo slāni 30 
cm biezumā un nesaistīta minerāmeteriāla  0/32s segumu 20 cm biezumā (I tips). 

Posmos ar esošiem grāvjiem paredzēts veikt esošo nomaļu profilēšanu, nodrošinot 4% kritumu uz grāvja 
pusi. 

Ierakuma grunti, kas netiks izmantota uzbēruma būvniecībā, paredzēts pārvietot uz ar Pasūtītāju 
saskaņotu atbērtni. 

 
Ceļa klātnes I tips: 

- minerālmateriālu maisījums 0/32s, h = 0.2 m; 
- smilts salturīgais slānis, h = 0.3 m; 
- uzbēruma grunts (ja nepieciešams); 
- esošais grunts. 

 
Ceļa klātnes izbūves tipus skatīt rasējuma lapā TS-3. 
 

Mākslīgās būves 
Grāvji 

Lai nodrošinātu virsūdens novadi no ceļa ir paredzēts noņemt apaugumu no ceļa nomalēm, gar ceļu rakt 
jaunus grāvjus un veikt esošo ceļa sāngrāvju un šķērsgrāvju tīrīšanu. Nederīgo grunti no apauguma 
noņemšanas, ievalku veidošanas un grāvju tīrīšanas ir paredzēts transportēt uz Pasūtītāja ierādītu atbērtni. 
Vietās, kur grāvju garenslīpums pārsniedz 2 %, tos paredzēts stiprināt ar šķembu maisījuma fr. 40/70 bērumu. 
Grāvju rakšanas un grāvja tīrīšanas vietas un parametrus skatīt rasējumu lapās TS-1, TS-2 un TS-3. 

 
Caurtekas 

Projekta ietvaros ir paredzēts demontēt esošās caurtekas un uzstādīt jaunas plastmasas caurtekas, lai 
novadītu ūdeni uz reljefa zemākajām. Pk 10+00 paredzēt tīrīs esošo dzelzsbetona caurteku. 

Caurteku nogāzes jānostiprina ar preterozijas paklāju. Caurteku ieteci un izteci jānostiprina ar šķembu 
maisījuma 40/70 bērumu 20cm, ieteci 2 diametru garumā, bet izteci 4 diametru garumā. 

Caurteku izbūves vietas un parametrus skatīt rasējumu lapās CD-2, CD-3 un CD-5. 
 
Ceļa aprīkojums 

Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes un vertikālos apzīmējumus. 
Ceļa zīmju saglabāšanas un uzstādīšanas vietas skatīt rasējumu lapās TS-1. 
 

Inženierkomunikācijas 
Pk 0+81 atzaru šķērso 0.04 kV gaisvadu elektrolīnija. Attālums no grāvja ārējas malas līdz tuvākajam 

gaisvadu elektrolīnijas balstam ir lielāks kā 1.5 m, zemākā vada augstums no projektētās sarkanās līnijas ir 6.15 
m. Elektrolīnijas pārbūve nav nepieciešama. 

Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības. 

Vides aizsardzības prasības 
Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības likumdošanai, kā 

arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 
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Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un 
noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic piesardzības pasākumi 
(piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi 
nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu esošus kokus no bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes 
bojājumi. 

Būvdarbu organizēšana 
Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms darbu 

uzsākšanas būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu īpašniekiem 
konkrētu darbu veikšanas projektus (DVP) un satiksmes organizācijas shēma. Lai būvprojektu realizētu 
tehnoloģiski pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas secību. 

Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus izstrādājot 
un saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju.  

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

pārslēgšanas. 
 
Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Satiksmi ceļa pārbūves būvdarbu laikā paredzēts organizēt atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421 
„Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”. 

Būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu laikā. Būvdarbu 
laikā būvuzņēmējam jānodrošina satiksmes plūsma atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba 
vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām un jāizstrādā satiksmes kustības organizēšanas shēma ar minimāliem 
ierobežojumiem, nodrošinot kvalitatīvu satiksmes regulēšanu. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darba vietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma ierīces un 
norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK noteikumiem Nr.421 „ Noteikumi par darba vietu aprīkošanu 
uz ceļiem” prasībām. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos noteikumos noteiktajā kārtībā. 

Būvdarbi veicami saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot 
būvdarbus" un citiem spēkā esošajiem drošības tehnikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības nolikumiem un 
instrukcijām. 
 

Visiem būvmateriāliem un darbiem jāatbilst „Ceļu specifikācijās 2017” norādītajām prasībām. 
 
 
Sastādīja:                      /K.Kubuliņš/ 
 



Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši” posma pārbūve
Lubānas novads, Indrānu pagasts

1.sadaļa TERITORIJAS SADAĻA

Sastādīja: ............................./K. Kubuliņš/

SASKAŅOJUMU SARAKSTS

Nr.p.k. DatumsSaskaņojuma objekts Atrašanās vieta 
projektā

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu 
apvienotā būvvalde CD-1

Lubānas novada pašvaldība

Vispārīgie rādītāji un 
situācijas plāns

Vispārīgie rādītāji un 
situācijas plāns

Vispārīgie rādītāji un 
situācijas plāns

VAS "Latvijas Valsts ceļi"

1

CD-1

CD-1

VSIA "ZMNĪ" CD-1

CD-1

2

Saskaņojuma 

6

4 Vispārīgie rādītāji un 
situācijas plāns AS "Sadales tīkls"

3

Vispārīgie rādītāji un 
situācijas plāns



Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši” posma pārbūve
Lubānas novads, Indrānu pagasts

1.sadaļa TERITORIJAS SADAĻA
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0+00.00 100.30 100.30 0.00
0+25.00 25.0 100.28 100.34 0.06 5 10 97 0 41 0 150 54 6
0+50.00 25.0 100.22 100.39 0.17 5 10 90 0 40 1 150 54 16
0+75.00 25.0 100.05 100.44 0.39 5 19 94 1 0 53 150 54 36
1+00.00 25.0 100.07 100.51 0.44 5 22 40 6 0 52 150 54 40
1+25.00 25.0 100.17 100.62 0.45 5 22 20 5 0 60 150 54 41
1+50.00 25.0 100.30 100.73 0.43 5 16 21 1 24 41 150 54 39
1+75.00 25.0 100.35 100.84 0.49 5 9 9 0 50 11 150 54 45
2+00.00 25.0 100.43 100.96 0.53 5 5 1 3 42 0 150 54 48
2+25.00 25.0 100.56 101.06 0.50 5 5 1 5 37 0 150 54 45
2+50.00 25.0 100.64 101.13 0.49 5 6 2 2 40 0 150 54 45
2+75.00 25.0 100.61 101.16 0.55 5 9 1 11 65 0 150 54 50
3+00.00 25.0 100.63 101.14 0.51 5 9 1 6 72 0 150 54 46
3+25.00 25.0 100.59 101.11 0.52 5 6 1 3 66 0 150 54 47
3+50.00 25.0 100.50 101.08 0.58 5 6 1 6 78 0 150 54 53
3+75.00 25.0 100.54 101.05 0.51 5 6 1 7 73 0 150 54 46
4+00.00 25.0 100.55 101.02 0.47 5 7 2 1 79 0 150 54 43
4+25.00 25.0 100.50 100.99 0.49 5 5 4 1 48 2 150 54 45
4+50.00 25.0 100.46 100.96 0.50 5 4 4 2 20 9 150 54 45
4+75.00 25.0 100.34 100.93 0.59 5 3 6 2 21 12 150 54 54
5+00.00 25.0 100.38 100.90 0.52 3 1 1 6 0 12 150 54 47
5+25.00 25.0 100.41 100.87 0.46 3 1 5 1 0 11 150 54 42
5+50.00 25.0 100.32 100.84 0.52 3 1 12 1 0 10 150 54 47
5+75.00 25.0 100.36 100.86 0.50 3 1 2 1 0 12 150 54 45
6+00.00 25.0 100.33 100.88 0.55 3 1 5 3 0 13 150 54 50
6+25.00 25.0 100.43 100.91 0.48 3 3 4 6 0 16 150 54 44
6+50.00 25.0 100.50 100.94 0.44 3 6 11 0 0 19 150 54 40
6+75.00 25.0 100.40 100.95 0.55 3 7 1 1 0 24 150 54 50
7+00.00 25.0 100.29 100.89 0.60 5 10 1 11 0 41 150 54 54
7+25.00 25.0 100.25 100.78 0.53 5 9 1 7 0 30 150 54 48
7+50.00 25.0 100.16 100.65 0.49 5 10 28 1 0 33 150 54 45
7+75.00 25.0 100.07 100.53 0.46 5 13 46 1 0 49 150 54 42
8+00.00 25.0 100.00 100.41 0.41 5 14 21 1 21 39 150 54 37
8+25.00 25.0 99.79 100.28 0.49 5 18 1 1 47 58 150 54 45
8+50.00 25.0 99.73 100.16 0.43 5 19 8 4 42 41 150 54 39
8+75.00 25.0 99.55 100.03 0.48 5 20 8 1 31 45 150 54 44
9+00.00 25.0 99.48 99.91 0.43 5 23 4 1 35 62 150 54 39
9+25.00 25.0 99.39 99.79 0.40 5 24 33 1 30 66 150 54 37
9+50.00 25.0 99.33 99.66 0.33 5 11 44 1 21 0 150 54 30
9+75.00 25.0 99.20 99.54 0.34 5 18 56 1 0 0 150 54 31
10+00.00 25.0 99.08 99.42 0.34 5 8 44 1 0 0 150 54 31
10+25.00 25.0 98.97 99.29 0.32 5 12 47 1 0 0 150 54 29
10+50.00 25.0 98.80 99.17 0.37 5 11 62 1 0 0 150 54 34
10+75.00 25.0 98.89 99.05 0.16 5 15 73 1 0 0 150 54 15
11+00.00 25.0 98.87 99.01 0.14 5 16 115 0 0 0 153 57 13
11+25.00 25.0 99.02 99.10 0.08 5 19 40 1 0 0 204 76 8
11+50.00 25.0 98.95 99.10 0.15 0 2 0 0 0 0 150 54 14
11+75.00 25.0 98.66 99.01 0.35 5 17 33 9 0 0 207 77 32
12+00.00 25.0 98.84 99.11 0.27 5 20 72 0 0 0 154 57 25
12+25.00 25.0 99.12 99.39 0.27 5 15 66 0 0 24 150 54 25
12+50.00 25.0 99.41 99.63 0.22 5 17 79 0 0 39 150 54 20
12+75.00 25.0 99.41 99.73 0.32 5 11 70 0 0 64 150 54 29

ZEMES DARBU UN CEĻA SEGAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (PAMATCEĻŠ)



Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši” posma pārbūve
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1.sadaļa TERITORIJAS SADAĻA
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13+00.00 25.0 99.31 99.77 0.46 5 11 52 0 0 69 150 54 42
13+25.00 25.0 99.33 99.82 0.49 5 20 10 1 0 51 150 54 45
13+50.00 25.0 99.41 99.93 0.52 5 20 5 1 0 53 150 54 47
13+75.00 25.0 99.63 100.08 0.45 5 22 24 1 0 71 150 54 41
14+00.00 25.0 99.72 100.16 0.44 5 24 29 0 0 78 150 54 40
14+25.00 25.0 99.80 100.13 0.33 5 22 24 0 0 68 150 54 30
14+50.00 25.0 99.85 100.03 0.18 5 20 69 0 0 60 150 54 17
14+75.00 25.0 99.87 99.93 0.06 5 17 109 0 0 47 150 54 6
15+00.00 25.0 99.85 99.83 -0.02 5 14 146 0 0 30 150 54 0
15+10.00 10.0 99.79 99.79 0.00 5 2 62 0 0 8 60 22 0

Kopā: 284 724 1919 129 1023 1484 9178 3313 2189

Piezīmes:
1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.
2) Visiem darbiem un materiāliem jāatbilst Ceļu specifikācijām 2017.
3) Nederīgās gruntis transportēt uz atbērtni, atbērtnes vietas saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.
4) Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.
5) Sāngrāvja tīrīšanā iekļata grāvja gultnes un abu nogāžu tīrīšana.

6) Tilta pieeju izbūves apjomi iekļauti Būvkonstrukciju sadaļā.

           Sastādīja: .............../K.Kubuliņš/
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1.sadaļa TERITORIJAS SADAĻA
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0+00.00 99.38 99.61 0.23
0+25.00 25.0 99.32 99.59 0.27 3 21 77 1 67 213 73 25
0+50.00 25.0 99.38 99.57 0.19 3 32 65 1 53 150 54 18
0+75.00 25.0 99.39 99.56 0.17 3 28 73 0 45 150 54 16
1+00.00 25.0 99.28 99.54 0.26 3 15 77 0 34 150 54 24
1+25.00 25.0 99.28 99.56 0.28 3 25 54 0 26 150 54 26
1+50.00 25.0 99.38 99.60 0.22 3 24 56 0 22 150 54 20
1+75.00 25.0 99.47 99.65 0.18 3 19 73 0 16 150 54 17
2+00.00 25.0 99.70 99.70 0.00 3 11 97 0 4 150 54 0

Kopā: 24 175 572 2 267 1263 451 146

Piezīmes:
1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.
2) Visiem darbiem un materiāliem jāatbilst Ceļu specifikācijām 2017.
3) Nederīgās gruntis transportēt uz atbērtni, atbērtnes vietas saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.
4) Veicot būvdarbus, ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

           Sastādīja: .............../K.Kubuliņš/

ZEMES DARBU UN CEĻA SEGAS IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS (ATZARS)



Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši” posma pārbūve
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1.sadaļa TERITORIJAS SADAĻA

K L
(m) (m) ( º ) (m³) (m³) (m³) (m²) (m²)

N1 07+81 pa labi 6 4.5 5 5 90 6 6 15 38 16
N2 10+48 pa labi 6 4.5 5 5 90 13 5 15 39 16
N3 10+50 pa kreisi 6 4.5 5 5 90 14 7 14 38 16
N4 12+89 pa kreisi 6 4.5 5 5 90 14 3 14 37 16
N5 01+69 pa labi 6 4.5 5 5 90 34 6 27 73 16
N6 01+91 pa kreisi 6 4.5 5 5 90 14 6 15 40 16

Kopā: 0 95 33 100 265 96
Piezīmes:
1) Materiālu apjomi doti blīvā veidā.
2) Visiem darbiem un materiāliem jāatbilst Ceļu specifikācijām 2017.
3) Nederīgās gruntis transportēt uz atbērtni, atbērtnes vietas saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi.

Sastādīja: ............................./K. Kubuliņš/
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Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši” posma pārbūve
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1.sadaļa TERITORIJAS SADAĻA

(m) (m) (mm) (%) (m) (m²) (m³) (m²)
C1 1+30 pa kreisi 98.51 98.39 800 -1.00% 13.00 22 19 5 Zem pamatceļa
C2 1+31 pa labi 98.10 98.00 500 1.00% 11.00 13 13 3 Zem atzara

Kopā: d=0.5 11 35 32 8
d=0.8 13

(m) (m) (mm) (%) (m) (m²) (m³) (m²)
C2 7+81 pa kreisi 99.36 99.28 500 -1.00% 8.00 9 10 3 Pamatceļa nobrauktuve
C3 10+48 - - - 500 - 10.00 7 12 3 Pamatceļa nobrauktuve
C4 12+89 pa kreisi 98.42 98.34 500 -1.00% 9.00 10 11 3 Pamatceļa nobrauktuve

Kopā: d=0.5 27 26 33 9

Piezīmes:
1)Ietekas augstuma atzīmes aptuvenas, tās precizēt būvniecības laikā.

2)Caurteku izbūves parametrus skatīt rsējumā TS-4 (Tipveida caurtekas).
3)Caurteku ieplūdes daļa nostiprināta ar šķembu maisījumu 2 caurteku diametru garumā, izplūdes daļa 4 caurteku diametru garumā.
   Nostiprināšanā pielietojams šķembu maisījumu 40/70 20cm biezumā.
4) Caurtekas būvbedri jāparedz aizbērt ar salturīgu vai drenējošu smilti.
5) Caurteku C3 izbūvēt atbilstoši dabā esošajam reljefam.
6) Izbūvējot caurtekas, būvbedre jāattīra no nestabilas grunts.
7) Pk 1+30 paredzēts demontēt esošo caurteku
8) Pk 10+00 paredzēts tīrīt novadgrāvī esošo caurteku.

Sastādīja: ............................./K. Kubuliņš/

CAURTEKU IZBŪVES DARBU DAUDZUMU SARAKSTS
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Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši” posma pārbūve
Lubānas novads, Indrānu pagasts

1.sadaļa TERITORIJAS SADAĻA

Projektētājs
Novads

Ceļa numurs
Ceļa nosaukums

Garums, m
Platība, m²

AADT
AADTj,pievestā
AADTj,smagie
Darbības sfēra

Darbu skaits

Izmaksu pozīcija Specifik. Nr Darba nosaukums Rasējuma Nr. Mērvienība
Darba 

daudzums
Vienības cena 

EUR
Kopējā izmaksa 

EUR
1 2 3 4 5 6 7 8

1 SAGATAVOŠANAS DARBI N/A N/A
1.1 3.1. Uzmērīšana un nospraušana TS-1 m 1710.00 0.00 0.00
1.2 3.5 Koku zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1 gab. 33.00 0.00 0.00
1.3 3.5 Mežu zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1 m2 916.00 0.00 0.00
1.4 3.5 Krūmu zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1 m2 2509.00 0.00 0.00
1.5 3.5 Celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1 gab. 322.00 0.00 0.00
1.6 3.2. Caurteku demontāža TS-1 m 11.00 0.00 0.00
1.7 3.3. Asfalta seguma demontāža vidēji 10 cm biezumā TS-1 m3 1.00 0.00 0.00

2 MĀKSLĪGĀS BŪVES N/A N/A
2.1 4.3. Caurteku uzstādīšana ar diametru 0.5 m, polimēru TS-1; TS-4 m 38.00 0.00 0.00
2.2 4.3. Caurteku uzstādīšana ar diametru 0.8 m, polimēru TS-1; TS-4 m 13.00 0.00 0.00
2.3 4.3. Caurteku tīrīšana TS-1 m 5.20 0.00 0.00
2.4 4.6. Grāvja teknes nostiprināšana ar šķembu maisījumu 40/70 20cm biezumā TS-2 m2 12.00 0.00 0.00

3 ZEMES DARBI N/A N/A
3.1 4.1. Grāvju tīrīšana, grunti aizvedot uz atbērtni TS-1; TS-3 m 1087.00 0.00 0.00
3.2 4.1. Gravju rakšana, grunti aizvedot uz atbērtni TS-1; TS-2; TS-3 m3 1751.00 0.00 0.00
3.3 4.2. Liekās grunts (augu z.) noņemšana un aizvešana uz atbērtni TS-1 m3 899.00 0.00 0.00
3.4 4.4. Zemes klātnes uzbēruma būvniecība, izmantojot objektā iegūto grunti TS-1; TS-2; TS-3 m3 131.00 0.00 0.00
3.5 4.4. Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti izmantojot uzbēruma izbūvē TS-1; TS-2; TS-3 m3 131.00 0.00 0.00
3.6 4.4. Zemes klātnes ierakuma būvniecība, grunti aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni TS-1; TS-2; TS-3 m3 2455.00 0.00 0.00
3.7 4.4. Esošo nomaļu profilēšana TS-1; TS-3 m2 1023.00 0.00 0.00
3.8 4.6. Nogāžu nostiprināšana, apzaļumošana ar augu zemi 5 cm biezumā TS-1 m2 2431.00 0.00 0.00
3.9 4.6. Teritorijas nostiprināšana un apzaļumošana ar augu zemi 10 cm biezumā TS-1 m2 3420.00 0.00 0.00

3.10 4.2. Nomaļu grunts uzauguma noņemšana, grunti aizvedot uz atbērtni TS-1; TS-2 m3 308.00 0.00 0.00
4 AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS N/A N/A

Pārbūve
90

1510+200
30780.00
<100
<100
<100

Darbu daudzumu izmaksu tāme
IK "RK Ceļu Projekts"
Lubānas novads
-
Autoceļš “Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši”



Autoceļa “Jaunie kapi – Birznieki - Dambīši” posma pārbūve
Lubānas novads, Indrānu pagasts

1.sadaļa TERITORIJAS SADAĻA

1 2 3 4 5 6 7 8

4.1 5.2. Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma būvniecība 20cm biezumā, (N-III klase) TS-1; TS-2; TS-3 m2 10706.00 0.00 0.00
4.2 5.1. Salizturīgās kārtas būvniecība ( ≥60 Mpa) 30cm biezumā TS-2; TS-3 m3 3864.00 0.00 0.00

5 CEĻA APRĪKOJUMS N/A N/A
5.1 7.3. Ceļa zīmju uzstādīšana CD-2 gab. 7.00 0.00 0.00
5.2 7.3 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana CD-2 gab. 6.00 0.00 0.00
5.3 7.3 Vertikālo apzīmējumu uzstādīšana CD-2 gab. 4.00 0.00 0.00

6 BK DAĻA N/A N/A
6.1 1.1 Mobilizācija BK-2 KS 1.00 0.00 0.00
6.2 1.31 Satiksmes organizēšana tilta atjaunošanas laikā SO-1 KS 1.00 0.00 0.00
6.3 1.4 Koku, krūmu zāģēšana un celmu frēzēšana uz nogāzēm tilta pieejās un upes krastos BK-2 m2 110.00 0.00 0.00
6.4 1.5 Mērniecības darbi - tilta asu nospraušana BK-2 KS 1.00 0.00 0.00
6.5 1.5 Mērniecības darbi - būves izpilduzmērījuma plāna izstrāde BK-2 KS 1.00 0.00 0.00
6.6 1.62 Tilta margu demontāža BK-2 m 48.00 0.00 0.00
6.7 1.62 Drošības barjeru demontāža uz tilta BK-2 m 46.80 0.00 0.00
6.8 1.62 Brauktuves betona izlīdzinošā slāņa demontāža uz tilta brauktuves BK-2 m3 17.30 0.00 0.00
6.9 1.62 Balstu lokālu vietu bojātā betona virsmu nokalšana, novākšana un virsmas sagatavošana BK-2 m3 0.70 0.00 0.00

6.10 1.62 Laiduma siju bojātā betona nokalšana un virsmas sagatavošana BK-2 m3 2.70 0.00 0.00
6.11 1.62 Ietvju pandusu un gala sieniņu demontāža BK-2 m3 1.70 0.00 0.00
6.12 1.62 Ceļa segas demontāža tilta pieejās hvid=650mm BK-2 m3 135.00 0.00 0.00
6.13 2.1 Grunts rakšanas darbi tilta pieejās, konusu nostiprinājumu,  pārejas plātņu un tekņu būvniecībai BK-2 m3 160.00 0.00 0.00
6.14 2.621 Salturīgās kārtas būvniecība tilta pieejās h=300mm BK-2 m3 62.00 0.00 0.00
6.15 2.622 Nesaistīts minerālmateriālu maisījums tilta pieejās h=250mm BK-2 m3 43.00 0.00 0.00
6.16 2.625 Nomaļu uzpildīšana,profilēšana un blīvēšana ar nesaistītiem minerālmateriāliem 0/32s tilta pieejās 16cm biezumāBK-2 m2 85.00 0.00 0.00
6.17 2.6 Grunts piebērums nogāžu nostiprinājumam BK-2 m3 15.00 0.00 0.00
6.18 2.622 Šķembas zem nogāžu nostiprinājuma un teknēm, un gala spārniņiem, fr.0/45 BK-2; BK-3 m3 25.00 0.00 0.00
6.19 2.622 Šķembas zem pārejas plātnēm, fr. 0/56 BK-5 m3 19.40 0.00 0.00
6.20 2.9 Nogāžu nostiprināšana ar augu zemes šķembu maisījumu apsētu ar zāli BK-2 m2 110.00 0.00 0.00
6.21 2.82 Ģeotekstils zem nogāžu nostiprinājuma un teknēm BK-2 m2 168.00 0.00 0.00
6.22 2.82 Ģeotekstils zem pārejas plātnēm BK-5 m2 84.00 0.00 0.00
6.23 5.2 Veidņi brauktuves plātnes izlīdzinošā slāņa, apmaļu un spārniņu konstrukcijai BK-3 m2 46.00 0.00 0.00
6.24 5.2 Veidņi teknēm tilta galos BK-2 m2 27.00 0.00 0.00
6.25 5.2 Veidņi nogāzes nostiprinājumam un atbalsta gulsnim BK-2 m2 40.00 0.00 0.00
6.26 5.2 Veidņi pārejas plātņu konstrukcijām BK-5 m2 14.20 0.00 0.00
6.27 5.31 Stiegrojums brauktuves plātnes izlīdzinošā slāņa, apmaļu un spārniņu konstrukcijai BK-3 t 3.43 0.00 0.00
6.28 5.31 Stiegrojums teknēm tilta galos BK-2 t 0.36 0.00 0.00
6.29 5.31 Stiegrojums nogāzes nostiprinājumam un atbalsta gulsnim BK-2 t 0.80 0.00 0.00
6.30 5.31 Stiegrojums pārejas plātņu konstrukcijām BK-5 t 4.00 0.00 0.00
6.31 5.4 Betons brauktuves plātnes izlīdzinošā slāņa, apmaļu un spārniņu konstrukcijai C35/45 BK-3 m3 30.00 0.00 0.00
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1.sadaļa TERITORIJAS SADAĻA

1 2 3 4 5 6 7 8

6.32 5.4 Betons teknēm tilta galos C35/45 BK-2 m3 4.90 0.00 0.00
6.33 5.4 Betons nogāzes nostiprinājumam un atbalsta gulsnim C35/45 BK-2 m3 19.00 0.00 0.00
6.34 5.4 Betons pārejas plātņu konstrukcijām C35/45 BK-5 m3 18.80 0.00 0.00
6.35 5.4 Betons izlīdzinošajam slānim zem pārejas plātņu konstrukcijām C16/20 BK-5 m3 8.90 0.00 0.00
6.36 5.44 Suspensijas, saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonu, ieklāšana uz laiduma sijām zem brauktuves izlīdzinošā slāņaBK-2 m2 216.00 0.00 0.00
6.37 5.62 Tilta laiduma konstrukcijas betona virsmu t īrīšana ar smilšu strūklu virsmām, kuras ir paredzēts pārklāt ar suspensiju saistes uzlabošanai starp veco un jauno betonuBK-2 m2 216.00 0.00 0.00
6.38 5.9 Tilta balstu betona virsmu remonts ar remontjavu BK-2 m3 0.70 0.00 0.00
6.39 5.9 Laiduma siju remonts ar remontjavu (ieskaitot remontjavu ap ūdens notekcaurulēm) BK-2 m3 3.00 0.00 0.00
6.40 5.9 Demontēto margu stiprinājumu vietu aizdare ar remontjavu laiduma sijām BK-2 m3 0.10 0.00 0.00
6.41 5.31 Ķīmisko enkuru (d=8 mm) uzstādīšana brauktuves plātnes stiprināšanai 85 mm dziļumā, urbumā d=12 mm BK-3 gab. 870.00 0.00 0.00
6.42 5.31 Ķīmisko enkuru(d=20mm) uzstādīšana pārejas plātnes stiprināšanai 200 mm dziļumā,urbumā d=25 mm BK-5 gab. 30.00 0.00 0.00
6.43 5.82 Polimērcementa java zem barjeru stabiņiem BK-4 m3 0.05 0.00 0.00
6.44 5.84 Siju galu un uzkalu pārklāšana ar bitumena mastiku divās kārtās BK-5 m2 16.00 0.00 0.00
6.45 6 Cinkotas tērauda plāksnes uz sijam virs starpbalstiem (300mm platumā), t=5mm BK-4 m 27.00 0.00 -
6.46 7.15 Hermētiķa aizpildījuma joslas izbūve uz brauktuves BK-4 m 59.00 0.00 0.00
6.47 7.122 Šuvju izbūve seguma dilumkārtā virs tilta balstiem BK-4 m 39.00 0.00 0.00
6.48 7.42 Ūdens notekcauruļu no hidroizolācijas uzstādīšana, d=38 mm BK-3; BK-4 gab. 4.00 0.00 0.00
6.49 7.42 Zemsegas kapilārās ūdens novadsistēmas kanāli BK-3; BK-4 m 60.60 0.00 0.00
6.50 7.41 Ūdens notekcauruļu no segas uzstādīšana, d=150 mm BK-3; BK-4 gab. 4.00 0.00 0.00
6.51 7.23 Bitumena emulsijas uzklāšana pirms hidroizolācijas ieklāšanas uz brauktuves plātnes un pārejas plātnes BK-4; BK-5 m2 212.00 0.00 0.00
6.52 7.23 Līmētās hidroizolācijas būvniecība uz tilta un pārejas plātnēm BK-4; BK-5 m2 212.00 0.00 0.00
6.53 7.23 Hidroizolācijas aizsargslāņa būvniecība uz tilta brauktuves un pārejas plātnēm BK-4; BK-5 m2 212.00 0.00 0.00
6.54 7.26 Asfalta apakškārtas būvniecība uz tilta AC16 surf h=40mm BK-4 m2 188.40 0.00 0.00
6.55 7.26 Asfalta dilumkārtas būvniecība uz tilta AC16 surf h=40mm BK-4 m2 188.00 0.00 0.00
6.56 7.26 Asfalta dilumkārtas būvniecība tilta pieejās AC16 surf h=60mm BK-2 m2 144.00 0.00 0.00
6.57 7.26 Asfalta izlīdzinošais slānis tilta galos virs pārejas plātnes AC16 surf BK-5 m3 0.42 0.00 0.00
6.58 7.31 Drošības barjeras H2, W2 uz tilta BK-2 m 48.00 0.00 0.00
6.59 7.31 Drošības barjeras tilta pieejās N2, W2 BK-2 m 40.00 0.00 0.00
6.60 7.31 Drošības barjeru gala nobeigumi - enkurbarjeras BK-2 gab. 4.00 0.00 0.00
6.61 9.1 Horizontālā marēķējuma Nr.920 (100 mm plata) uzklāšana BK-2 m2 8.20 0.00 0.00
6.62 9.2 Laukakmeņu krāvums krastu nostiprinājumam d=160-300 mm (spraugas aizpildītas ar mazāka izmēra laukakmeņiem)BK-2 m3 9.60 0.00 0.00
6.63 9.3 Putu polistorila plāksnes spraugu aizpildīšanai starp gala spārniņu, krasta balsta un siju BK-3 m3 0.03 0.00 0.00
6.64 9.4 Spriegumu realizēšanās šuvju izbūve brauktuves izlīdzinošajā slānī un apmalēs virs starpbalstiem (aizpilda ar poliuretāna šuvju mastiku) 10x20BK-4 m 30.06 0.00 0.00

A 0.00
B 0.00
C 0.00

           Sastādīja: .............../K.Kubuliņš/

Kopā (bez PVN):
PVN  (21% no A)

Pavisam kopā (A+B)
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1.2. RASĒJUMI 
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Būvprojekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem un noteikumiem: 
- LVS 190 – 1 : 2000 „Ceļa trase”; 
- LVS 190 – 2 : 2007/A1:2010/A2:2013 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 
- LVS 190 – 3 : 2012 „Vienlīmeņa ceļu mezgli”; 
- LVS 190 – 5 : 2011 „ Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”; 
- LVS 77- 1; 2; 3 : 2016 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”; 
- LVS 93 : 2006 “Ceļa signālstabiņi. Lietošanas noteikumi”; 
- LVS 94 : 2012 „Ceļu norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. Drošības 

barjeras. Lietošanas noteikumi”; 
- ICP 3: 2005/A1:2007 “Ieteikumi ceļu projektēšanai. 3. Ūdens novade”; 
- LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (19.08.2014); 

LR Ministru Kabineta noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (14.10.14). 

















Pk no Pk līdz Pk no Pk līdz
09+21.00 11+25.00 00+40.00 00+50.00
11+50.00 12+50.00 09+50.00 10+43.00

10+53.00 11+23.00
11+65.00 12+00.00

Kreisā puse Labā puse
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SIA “Banderi Wood” 

Tēraudlietuves iela 22, Rīga 
LV-1026  

 
 
 
 
Par “Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” posma pārbūves būvprojekta izstrādi 
 

Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības un IK ,,RK Ceļu Projekts’’ noslēgto līgumu, 
tiek izstrādāts “Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” pārbūves būvprojekts. 

Jūsu nekustamais īpašums „Vecbļodāri” ar kadastra Nr. 70580110153 robežojas ar 
pārbūvējamo projektēto posmu. 

Aicinām Jūs saskaņot būvprojektu, sazinoties ar IK „RK Ceļu Projekts” projektētāju 
Kasparu Kubuliņu pa tālruni +371 26116869. 

Neatsaucoties uz iepriekš minēto informāciju līdz 23.06.2017., šī vēstule tiks 
uzskatīta par pamatu Jūsu piekrišanai būvprojekta risinājumiem. 
 
 Pateicamies par atsaucību! 

 
 
 
 
 
 
Ar cieņu –  
 
IK „RK Ceļu projekts” projektētājs 
Kaspars Kubuliņš +371 26116869 
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Gunāram Stepānam 

“Pārupes”, Indrānu pagasts, 
Lubānas novads, LV-4830 

 
 
 
 
Par “Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” posma pārbūves būvprojekta izstrādi 
 

Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības un IK ,,RK Ceļu Projekts’’ noslēgto līgumu, 
tiek izstrādāts “Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” pārbūves būvprojekts. 

Jūsu nekustamais īpašums „Pārupes” ar kadastra Nr. 70580050028 robežojas ar 
pārbūvējamo projektēto posmu. 

Aicinām Jūs saskaņot būvprojektu, sazinoties ar IK „RK Ceļu Projekts” projektētāju 
Kasparu Kubuliņu pa tālruni +371 26116869. 

Neatsaucoties uz iepriekš minēto informāciju līdz 23.06.2017., šī vēstule tiks 
uzskatīta par pamatu Jūsu piekrišanai būvprojekta risinājumiem. 
 
 Pateicamies par atsaucību! 

 
 
 
 
 
 
Ar cieņu –  
 
IK „RK Ceļu projekts” projektētājs 
Kaspars Kubuliņš +371 26116869 
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Mārītei Kļaviņai 

Indriķa iela 2-13, Rīga 
  

 
 
 
 
Par “Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” posma pārbūves būvprojekta izstrādi 
 

Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības un IK ,,RK Ceļu Projekts’’ noslēgto līgumu, 
tiek izstrādāts “Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” pārbūves būvprojekts. 

Jūsu nekustamais īpašums „Rūpnieku mājas” ar kadastra Nr. 70580050085 robežojas ar 
pārbūvējamo projektēto posmu. 

Aicinām Jūs saskaņot būvprojektu, sazinoties ar IK „RK Ceļu Projekts” projektētāju 
Kasparu Kubuliņu pa tālruni +371 26116869. 

Neatsaucoties uz iepriekš minēto informāciju līdz 23.06.2017., šī vēstule tiks 
uzskatīta par pamatu Jūsu piekrišanai būvprojekta risinājumiem. 
 
 Pateicamies par atsaucību! 

 
 
 
 
 
 
Ar cieņu –  
 
IK „RK Ceļu projekts” projektētājs 
Kaspars Kubuliņš +371 26116869 
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Veronikai Kaverskai 

“Dambīši-1”, Indrānu pagasts, Lubānas nov., 
LV-4830 

  
 
 
 
Par “Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” posma pārbūves būvprojekta izstrādi 
 

Pamatojoties uz Lubānas novada pašvaldības un IK ,,RK Ceļu Projekts’’ noslēgto līgumu, 
tiek izstrādāts “Jaunie kapi-Birznieki-Dambīši” pārbūves būvprojekts. 

Jūsu nekustamais īpašums „Priedāji” ar kadastra Nr. 70580050107 robežojas ar 
pārbūvējamo projektēto posmu. 

Aicinām Jūs saskaņot būvprojektu, sazinoties ar IK „RK Ceļu Projekts” projektētāju 
Kasparu Kubuliņu pa tālruni +371 26116869. 

Neatsaucoties uz iepriekš minēto informāciju līdz 23.06.2017., šī vēstule tiks 
uzskatīta par pamatu Jūsu piekrišanai būvprojekta risinājumiem. 
 
 Pateicamies par atsaucību! 

 
 
 
 
 
 
Ar cieņu –  
 
IK „RK Ceļu projekts” projektētājs 
Kaspars Kubuliņš +371 26116869 
 

mailto:kaspars.kubulins@gmail.com


SIA „ADVORS” 
Reģ.Nr LV 42403021879 

jurid. adrese: Akas laukums 4, Upīte, 

Šķilbēnu pag., Viļakas nov., LV-4587 

Tālr. 29621058 

e-pasts: sia.advors@gmail.com 

 
 
 
 
 

Objekts: Pašvaldības A/C Ķieģeļceplis –  

                 Dambīši, Indrānu pagasts, 

                 Lubānas novads 

Pasūtījums: 17432 

Pasūtītājs: SIA „RK projekti” 
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I. PASKAIDROJOŠĀ NODAĻA 
 

1. IEVADS 
 

1.1. Ģeotehniskie izpētes darbi pašvaldības autoceļa Ķieģeļceplis - Dambīši, 

Indrānu pagastā, Lubānas novadā rekonstrukcijas projektēšanai veikti 

pamatojoties uz noslēgto vienošanos starp SIA „RK projekti” un  

SIA “ADVORS” un saskaņotu izpētes darbu apjomu, ko noteica 

Pasūtītājs. 

Projektēšanas stadija – būvprojekts; 

Lauku darbi veikti: 2017.gada 3.janvārī; 

Atbildīgie par izpildi: 

• Urbšanas darbi – ģeologs Andris Slišāns un Renārs Kornejs, 

• Datorapstrāde un atskaites dokumentācija – ģeologs Andris Slišāns. 

• Darbus uzraugošā speciālista Oskara Potapoviča būvprakses sertifikāts nr. 2-

00003 inženierizpētes sfērā ir digitāls, reģistrēts Ekonomikas ministrijas 

Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Sertifikātu var pārbaudīt interneta 

vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 

1.2. Darbu sastāvs un apjomi noteikti vadoties pēc pasūtītāja norādījumiem. 

Izpēte veikta saskaņā ar pastāvošajiem likumiem un Ministru kabineta 

noteikumiem, ievērojot Licences nosacījumus un pasūtītāja doto uzdevumu. 

Ģeotehniskie izpētes darbi: 

• Ar motorurbi BT-121 izurbti 6 urbumi 2,0 – 5,0 m dziļumā ar kopējo metrāžu 

15,0 m. Urbumi ierīkoti uz brauktuves daļas. 

• Paņemti 5 traucētas struktūras grunts paraugi. Paraugi testēti  

A/S “Ģeoserviss” laboratorijā (Latak T-281) nosakot granulometrisko sastāvu, 

filtrācijas koeficientu, plastiskumu un dabīgo mitrumu. 

• Urbumu vietas konstatētas izmantojot GPS iekārtu, augstuma atzīmes noteiktas 

pēc Pasūtītāja piegādātā topogrāfiskā plāna. 

1.3. Ģeotehnisko apstākļu sarežģītības pakāpe saskaņā ar pastāvošajām 

normām – otrā. 

1.4. Izpētes darbu laikā un atskaites dokumentācijas sastādīšanas laikā 

izmantoti sekojoši normatīvi:  

 Latvijas būvnormatīvs LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”; 

    LVS 190-5 “Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne”. 

 

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates
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2. SLĒDZIENS 
 

2.1. Autoceļš atrodas Lubānas novadā, Indrānu pagastā Ķieģeļceplis - 

Dambīši.  

Izpētītais ceļa posms ģeomorfoloģiskajā ziņā ietilpst Austrumlatvijas zemienē, 

Lubānas līdzenumā. Teritorijai ir relatīvi līdzena.  

Urbumi veikti uz ceļa braucamās daļas. Izpētes laikā atsegti kvartāra 

nogulumieži.  

Kvartāra nogulumus izpētītajā teritorija veido morēnas smilšmāls (19), smalka 

smilts (7’’) un 6. urbumā kūdra (3). 

Ceļa segu veido – augšdaļa smilts – grants maisījums (1sg) dziļāk smilts (1s) 

un pārrakta mālsmilts (1ms). 

Mūsdienu ģeoloģisko procesu intensitāte ir neliela un tie nav potenciāli 

bīstami, kā aktīvākā ir minama pārpurvošanās. 
 

2.2. Hidroģeoloģiskos apstākļus izpētītajā laukumā nosaka reljefs, klimatiskie 

apstākļi, ģeoloģiskā uzbūve. 

Lauku darbu veikšanas laikā, 2017.gada 3.janvārī gruntsūdens nostājies no 

3. līdz 6. urbumam, 1,0 – 3,8 m dziļumā no zemes virsmas, jeb 95,1 – 99,2 m 

virs jūras līmeņa BAS. Pēc stiprām lietavām un sniega kušanas periodā 

gruntsūdens līmenis var paaugstināties par 0,5 – 0,7m augstāk par piemērīto 

līmeni. 
 

2.3. Teritorijas ģeoloģiskā uzbūve: 

Izpētes darbu rezultātā konstatēts, ka esošais ceļa profils daļēji ir uzbūvēts 

nekvalitatīvi, jo dažviet ceļa konstrukcijas drenējošais slānis ir ar organikas 

piejaukumu 1,1- 3,8%, kas pasliktina nestspējas īpašības, kā arī zem ceļa segas 

6.urbuma apkārtnē ir atstāts kūdras slānis, kas ir ļoti stipri saspiežama grunts. 

 Dabīgo grunti zem ceļa profila veido: 

Kvartāra nogulumi: 

• Glaciālie nogulumi – morēnas smilšmāls (19); 

• Purva nogulumi – kūdra (3); 

• Fluvioglaciālie nogulumi – smalka smilts (7’’); 

    Ceļa profilu veido: 

• Smilts – grants slānis (1sg); 

• Smilts (1s). 

• Pārrakta mālsmilts (1ms) 



- 5 - 

2.4. Ģeotehnisko izstrādņu aprakstus skatīt teksta pielikumā, bet 

novietojumus un griezumus skatīt grafiskajā pielikumā (M V1:100, H1:500). 

 

2.5. Galvenie secinājumi: 

Izpētes urbumi veikti uz ceļa braucamās daļas. 

Izpētes darbu rezultātā konstatēts, ka dabīgo grunti veido kvartāra nogulumi. 

Ceļa segu veido smilts – grants maisījums. Ceļa segas pamatu veido smilts 

un pārrakta mālsmilts, kopumā ceļa seguma materiāls ir neviendabīgs. 

Ceļa brauktuves stāvoklis šajā autoceļa ir apmierinošs. 

Vājas nestspējas gruntis – kūdra nav izmantojama kā dabīgais pamats 

būvējot autoceļu. Lai novērstu ceļa deformāciju šīs vājās gruntis ir jāizņem no 

ceļa pamatnes – aizstājot tās ar vienmērīgi sablīvētu smilts uzbērumu. 

Gruntsūdens izpētes laikā tika konstatēts 3. – 6.urbumā 1,0 – 3,8 m dziļumā 

no zemes virsmas. 

Ceļa segas pamatnes filtrācijas koeficients ir 1,7 – 1,8m/dnn. 



Pielikums Nr.2
1. lapa

OBJEKTS: a/c Ķieģeļceplis-Dambīši, Indrānu pag., 
Lubānas nov.

URBUMA NR. 1 APRAKSTS

URB.  ABSOL. ATZĪME 100,00 m URBŠANAS DATUMS 03.01.2017.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - neparādījās

 Nr. Slāņa nr. Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā Abs. atz. Dziļums biezums GRUNTS APRAKSTS un mitrums

1 2 3 4 5 6 7
1. 1sg 99,85 0,15 0,15 Ceļa sega - smilts - grants maisījums ar dolomīta sablīvēts

šķembām mitrs

2. 1s 99,70 0,3 0,15 Ceļa sega - smalka smilts sablīvēta

brūna mitra

3. 1ms 99,40 0,60 0,30 Ceļa sega - pārrakta mālsmilts irdena
brūna mitra

4. 19 98,00 2,00 1,40 Morēnas smilšmāls, grants un oļi ~5% mīksti plastiks

sarkanbrūna no 1,5m sīksti plastiks

URBUMA NR. 2 APRAKSTS

URB.  ABSOL. ATZĪME 99,40 m URBŠANAS DATUMS 03.01.2017.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - neparādījās

 Nr. Slāņa nr.Slāņa pamatne Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā Abs. atz. Dziļums biezums GRUNTS APRAKSTS un mitrums

1 2 3 4 5 6 7
1. 1sg 99,30 0,10 0,10 Ceļa sega - smilts - grants maisījums ar dolomīta sablīvēts

šķembām mitrs

2. 1s 98,90 0,50 0,40 Ceļa sega - smalka smilts sablīvēta

brūna mitra

3. 19 97,40 2,00 1,50 Morēnas smilšmāls, grants un oļi ~5% mīksti plastiks

sarkanbrūna no 1,7m sīksti plastiks

SIA "ADVORS"

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)

Slāņa pamatne

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)



Pielikums Nr.2
2. lapa

OBJEKTS: a/c Ķieģeļceplis-Dambīši, Indrānu pag., 

URBUMA NR. 3 APRAKSTS

URB.  ABSOL. ATZĪME 98,90 m URBŠANAS DATUMS 03.01.2017.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - 3,8 m (+95,1 m absol.)

 Nr. Slāņa nr. Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā Abs. atz. Dziļums biezums GRUNTS APRAKSTS un mitrums

1 2 3 4 5 6 7
1. 1sg 98,75 0,15 0,15 Ceļa sega - smilts - grants maisījums ar dolomīta sablīvēts

šķembām mitrs

2. 1s 96,20 2,70 2,55 Ceļa sega - smalka smilts līdz 0,8m ar organiku sablīvēta

brūna mitra

3. 1ms 94,50 4,40 1,70 Ceļa sega - pārrakta mālsmilts irdena
brūna mitra

4. 19 93,90 5,00 0,60 Morēnas smilšmāls, grants un oļi ~5% sīksti plastisks

sarkanbrūna

URBUMA NR. 4 APRAKSTS

URB.  ABSOL. ATZĪME 100,00 m URBŠANAS DATUMS 03.01.2017.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - 1 m (+99 m absol.)

 Nr. Slāņa nr. Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā Abs. atz. Dziļums biezums GRUNTS APRAKSTS un mitrums

1 2 3 4 5 6 7
1. 1sg 99,90 0,10 0,10 Ceļa sega - smilts - grants maisījums ar dolomīta sablīvēts

šķembām mitrs

2. 1s 99,30 0,70 0,60 Ceļa sega - smalka smilts nedaudz ar organiku sablīvēta

brūna mitra

3. 7'' 98,30 1,70 1,00 Smalka smilts vidēji blīva
gaiši brūna mitra/ūdens piesātināta

4. 19 98,00 2,00 0,30 Morēnas smilšmāls, grants un oļi ~5% sīksti plastisks

sarkanbrūna

Slāņa pamatne

SIA "ADVORS"

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)

Slāņa pamatne



Pielikums Nr.2
3. lapa

OBJEKTS: a/c Ķieģeļceplis-Dambīši, Indrānu pag., 

URBUMA NR. 5 APRAKSTS

URB.  ABSOL. ATZĪME 100,40 m URBŠANAS DATUMS 03.01.2017.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - 1,2 m (+99,2 m absol.)

 Nr. Slāņa nr. Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā Abs. atz. Dziļums biezums GRUNTS APRAKSTS un mitrums

1 2 3 4 5 6 7
1. 1sg 100,35 0,05 0,05 Ceļa sega - smilts - grants maisījums ar dolomīta sablīvēts

šķembām mitrs

2. 1s 100,00 0,40 0,35 Ceļa sega - smalka smilts sablīvēta

brūna mitra

3. 7'' 98,40 2,00 1,60 Smalka smilts vidēji blīva
gaiši brūna mitra/ūdens piesātināta

URBUMA NR. 6 APRAKSTS

URB.  ABSOL. ATZĪME 100,10 m URBŠANAS DATUMS 03.01.2017.

ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS - 1,2 m (+98,9 m absol.)

 Nr. Slāņa nr.Slāņa pamatne Slāņa Ieža stiprība
 p.k. griezumā Abs. atz. Dziļums biezums GRUNTS APRAKSTS un mitrums

1 2 3 4 5 6 7
1. 1sg 100,00 0,10 0,10 Ceļa sega - smilts - grants maisījums ar dolomīta sablīvēts

šķembām mitrs

2. 1s 99,20 0,90 0,80 Ceļa sega - smalka smilts sablīvēta

brūna mitra

3. 3 98,90 1,20 0,30 Kūdra, labi sadalījusies irdena
tumši brūna mitrs

4. 7'' 98,10 2,00 0,80 Smalka smilts vidēji blīva
gaiši brūna mitra/ūdens piesātināta

SIA "ADVORS"

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)

Slāņa pamatne

NOVIETOJUMS laukums (skat. IĢ - 1)
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