
Iepirkums:
Iepirkums id. Nr.

Būvobjekts:

laika norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(EUR/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi kopā darbietilpība 
(c/h) darba alga būvizstrādājumi mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CD – VISPĀRĪGĀ DAĻA UN RASĒJUMI

1 Sagatavošanas un demontāžas darbi
2 Ceļa trases uzmērīšana un nospraušana m 1 043,00
3 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšanu uz atbērtn m2 1 150,00
4 Ceļa zīmju balsta ar vairogu demontāža gab. 16,00
5 Signālstabiņa demontāža gab. 15,00
6 Žoga demontāža m 79,00
7 Asfalta seguma demontāža m3 795,19
8 Asfalta seguma remonta zona m2 136,00
9 Betona konstrukciju demontāžas darbi

10 Betona apmaļu demontāža m 27,00
11 Betona plātņu demontāža m2 400,00
12 Zemes klātnes darbi
13 Zemes klātnes ierakuma izbūve m3 7 393,20
14 Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas
15 Nomaļu / segumu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 8 cm biezum m2 383,05
16 Nomaļu / segumu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 10 cm biezumā m2 394,54
17 Asfalta brauktuves izbūves darbi. Tips Nr. 1
18 Karstā asfalta AC 16 surf PMB dilumkārtas izbūve 4 cm biezumā m2 9 727,00
19 Karstā asfalta AC 22 bin PMB saistes kārtas izbūve 6 cm biezumā m2 9 727,00
20 Karstā asfalta AC 32 base 70/100 apakškārtas izbūve 8 cm biezumā m2 9 727,00
21 Ar cementu saistīts minerālmateriālu maisījums (CBGM) 12 cm biezumā m2 10 322,00

22 Reciklēts maisījums (bez saistvielas un jauna minerālmateriāla pievienošanas) 20 cm
biezumā m2 10 526,00

23 Drenējošā kārta no smilts materiāla 20 cm biezumā m3 2 523,00
24 Asfalta brauktuves izbūves darbi. Tips Nr. 2
25 Karstā asfalta AC 16 surf PMB dilumkārtas izbūve 4 cm biezumā m2 818,02
26 Karstā asfalta AC 22 bin PMB saistes kārtas izbūve 6 cm biezumā m2 818,02
27 Karstā asfalta AC 32 base 70/100 apakškārtas izbūve 8 cm biezumā m2 818,02
28 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas izbūve 10 cm biezumā m2 842,56

29 Nesaistītu minerālmateriālu (0/63ps) pamata nesošās apakškārtas izbūve 14 cm 
biezumā m2 867,84

30 Drenējošā kārta no smilts materiāla 20 cm biezumā m3 208,28
31 Betona bruģa ietves izbūves darbi

32 Pelēkas krāsas betona bruģakmens (198x98x60) bez fāzēm, seguma izbūve 6 cm
biezumā m2 414,00

33 Izlīdzinošās starpkārtas (šķembu izsiju) būvniecība 3 cm biezumā m2 414,00
34 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas izbūve 15 cm biezumā m2 414,00
35 Drenējošā kārta no smilts materiāla ≥30 cm biezumā m3 149,00
36 Laukakmens bruģa seguma izbūves darbi
37 Laukakmens bruģa seguma izbūve 15-20 cm biezumā m2 25,00
38 Grants/cementa maisījuma (8:1) pamata izbūve 10 cm biezumā m2 25,00

39 Nesaistītu minerālmateriālu (0/63pn) pamatu nesošās kārtas izbūve 28 cm biezumā
(AADTj, smagie >100) m2 26,25

40 Drenējošā kārta no smilts materiāla 20 cm biezumā m3 12,60
41 Apmaļu uzstādīšanas darbi

42 Betona apmales (stiprības klase III) 100x30x15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata m 1 428,00

43 Betona apmales (stiprības klase III) 100x22x15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata m 169,00

44 Betona apmales (stiprības klase III) 100x30/22x15 uzstādīšana uz betona C16/20 
pamata gab. 32,00

45 Betona apmales 100x20x8 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata m 463,00
46 Ar aprīkojumu un labiekārtošanu saistītie darbi

47 Ceļa zīmju / plakāta / norādes balsta ar vairogu pārcelšana, izmantojot esošos balstus gab. 5,00

48 Ceļa zīmju režģoto balstu uzstādīšana gab. 3,00
49 Metāla konsoles uzstādīšana, L=8m gab. 2,00
50 Metāla konsoles uzstādīšana, L=9m gab. 1,00

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Tāme Nr. 1
Posms Nr. 1

Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana
LSEZ 2018/30ES/K
Liepājas ostas autotransporta pievedceļa pārbūve un atjaunošana

Izmaksu pozīcija Būvdarbu nosaukums Mērvienība Darba 
daudzums
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51 Cauruļveida ceļa zīmju balsta Ø60 mm uzstādīšana gab. 22,00
52 Esošā luksofora pārcelšana gab. 1,00
53 Ceļa zīmes Nr. 133 uzstādīšana gab. 1,00
54 Ceļa zīmes Nr. 201 uzstādīšana gab. 2,00
55 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 2,00
56 Ceļa zīmes Nr. 327 uzstādīšana gab. 1,00
57 Ceļa zīmes Nr. 401 uzstādīšana gab. 2,00
58 Ceļa zīmes Nr. 513 uzstādīšana gab. 2,00
59 Ceļa zīmes Nr. 525 (30) uzstādīšana gab. 1,00
60 Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana gab. 2,00
61 Ceļa zīmes Nr. 705 uzstādīšana gab. 6,00
62 Ceļa zīmes Nr. 719 uzstādīšana gab. 5,00
63 Ceļa zīmes Nr. 801 (100m) uzstādīšana gab. 1,00
64 Ceļa zīmes Nr. 814 uzstādīšana gab. 1,00
65 Ceļa zīmes Nr. 847 uzstādīšana gab. 3,00
66 Ceļa zīmes Nr. 833 uzstādīšana gab. 2,00
67 Ceļa zīmes Nr. 905 uzstādīšana gab. 1,00
68 Nogāžu un teritoriju nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā m2 5 709,00
69 Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar mehānismiem m2 308,00
70 Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar roku darbu m2 4,52
71 Pārējie darbi
72 Gājēju drošības barjeru uzstaidīšana, tai skaitā pamatu izbūve m 26,00
73 Paneļu žogs h-1,73m, 4mm, ZN+RAL6005 m 83,00
74 Metāla divviru vārti 4x1,7m gab. 1,00
75 Esošo koku vainaga kopšana gab. 5,00
76 Esošo krūmu kopšana m2 240,00

77

Kokus Acer campestre- Lauku kļavas (4 gb.), Acer ginnala- Krastu kļava (7gb.), 
Fraxinus pennsylvanica- Pensilvānijas osis (16 gb.). Stādvietas kokaugiem jāierīko no 
auglīgās melnzemes, papildinot ar organisko un minerālo mēslojumu. Stādvietas 
ierīkošanas dziļums =0.8, diam. 2.0m. Iestādītajiem kokiem paredzēt: ūdens un gaisa 
padeves sistēmu 'Aqua/ Air Max'- 27 gb. Iestādītos kokus nostiprināt ar 3 impregnētiem 
koka mietiem (diametrs 8cm; garums 2,0m) un speciālām elastīgām atsaitēm.Koku 
stādīšanas specifikāciju skatīt rasējumos CD-6, CD-7.1

kompl. 27,00

78

 Fraxinus pennsylvanica- Pensilvānijas osis (17 gb.). Stādvietas kokaugiem jāierīko no
auglīgās melnzemes, papildinot ar organisko un minerālo mēslojumu. Stādvietas 
ierīkošanas dziļums =0.8, diam. 2.0m. Stādbedru apakšējo slāni, h=5 cm izklāt ar māla 
slāni. Iestādītos kokus nostiprināt ar 3 impregnētiem koka mietiem (diametrs 8cm; 
garums 2,0m) un speciālām elastīgām atsaitēm. Koku stādīšanas specifikāciju skatīt 
rasējumos CD-6, CD-7.2

kompl. 17,00

79

Papildus stādāmie koki. Stādvietas kokaugiem jāierīko no auglīgās melnzemes
papildinot ar organisko un minerālo mēslojumu. Stādvietas ierīkošanas dziļums =0.8, 
diam. 2.0m. Iestādītajiem kokiem paredzēt: ūdens un gaisa padeves sistēmu 'Aqua/ Air 
Max'- 4 gb. Iestādītos kokus nostiprināt ar 3 impregnētiem koka mietiem (diametrs 8cm
garums 2,0m) un speciālām elastīgām atsaitēm.Koku stādīšanas specifikāciju skatīt 
rasējumos CD-6, CD-7.1

kompl. 4,00

80

Sambucus nigra-  Melnais plūškoks (7 gb.), Syringa amurensis-  Amūras ceriņš (14
gb.).  Stādvietas kokaugiem jāierīko no auglīgās melnzemes, papildinot ar organisko un 
minerālo mēslojumu. Stādvietas ierīkošanas dziļums =0.7, diam. 1.5m. Skatīt rasējumu 
CD-6.

kompl. 21,00

81
Euonymus alatus 'Compactus'-  Spārnotā segliņā šķ. (18 gb.). Stādvietas kokaugiem 
jāierīko no auglīgās melnzemes, papildinot ar organisko un minerālo mēslojumu. 
Stādvietas ierīkošanas dziļums =0.6, plat. 2.0m, L=15m. Skatīt rasējumu CD-6.

kompl. 18,00

82
Parthenocissus quinquefolia var. quinquefolia-  Pieclapu mežvīns (906 gb.). Stādvietas 
kokaugiem jāierīko no auglīgās melnzemes, papildinot ar organisko un minerālo 
mēslojumu. Stādvietas ierīkošanas dziļums =0.4, diam. 0.6m. Skatīt rasējumu CD-6.

kompl. 906,00

83 Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas
 (Ū1 ūdensvads)

84 Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā 

85
Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu 
montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni

m3 120,00

86 Smilts pamatnes ierīkošana zem  cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs
cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem m3 25,00
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87

Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti,  no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz
grunts virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne 
mazāk kā 98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši aktuālām "Ceļu specifikāciju" 
prasībām.
Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai

m3 95,00

88 Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens
pazemināšana caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā kompl. 1,00

89 Iekārtu, materiālu un izbūves darbi
90 Ūdensvads Ū1

91
PE100 SDR17 PN0  caurule OD315m, izbūve ar dziļumu H=1,3-1,8m,  tranšejas 
nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana, hidrauliskā pārbaude m 25,00

92 EM gala noslēgs ar uzmavu OD315mm m 2,00

93 Tranšejas pildmateriāls(smilts) ap caurules zonu atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta 
prasībām

m3 25,00

94 Tranšejas pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām m3 95,00
95 Ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšana esošiem ūdensvada pievadiem kompl. 1,00

96 Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas
 (K1 sadzīves kanalizācija)

97 Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā 

98
Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens 
pazemināšana caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā) kompl. 1,00

99 Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas
 (K2 lietus ūdens kanalizācija)

100 Demontāžas darbi LKT tīklu darbu zonā 

101 Esošās kanalizācijas cauruļvada D160-200mm demontāža  un aizvešana, iekļaujot 
tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus.

m 24,00

102 Esošās dz/b gūlijas demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas 
apjomus.

gab. 2,00

103 Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā 

104 Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu 
montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni

m3 2 300,00

105 Smilts pamatnes ierīkošana zem  cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs 
cauruļvada h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem

m3 720,00

106

Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti,  no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz 
grunts virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne 
mazāk kā 98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši aktuālām "Ceļu specifikāciju" 
prasībām.
Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai

m3 1 580,00

107 Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens 
pazemināšana caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā

kompl. 1,00

108 Iekārtu, materiālu un izbūves darbi
109 Lietus ūdens kanalizācija K2

110
PP  SN8 caurules OD200mm ar uzmavu,  izbūve ar dziļumu H=1,0-2,0m.   tranšejas
nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  Blīvuma pārbaude un 
CCTV inspekcijas veikšana

m 109,00

111
PP  SN8  caurules OD250mm ar uzmavu,  izbūve ar dziļumu H=2,0-3,0m, tranšejas
nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  Blīvuma pārbaude un 
CCTV inspekcijas veikšana

m 524,00

112
PP  SN8  caurules OD315mm ar uzmavu,  izbūve ar dziļumu H=2,0-3,0m, tranšejas
nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  Blīvuma pārbaude un 
CCTV inspekcijas veikšana

m 83,00

113
Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "četrstūra" ķeta rāmi 40(t) un taisnstūra resti ar 
enģēm, diam. 400/315mm, hvid =1.20m kompl. 21,00

114

Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1000mm atbilstoši LVS EN 1917 ar
iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-
1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase  C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, 
salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, 
aprīkota ar kāpšliem. Dziļums < 3,0m.

kompl. 18,00

115

Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 ar
iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-
1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase  C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, 
salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, 
aprīkota ar kāpšliem. Dziļums >3,0m.

kompl. 1,00
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116  "Peldošā" smagā tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām,  ar enģi un
blīvgumiju. gab. 19,00

117 Aizsargcaurule PP caurulei OD200mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skataku gab. 21,00
118 Aizsargcaurule PP caurulei OD250mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skataku gab. 30,00
119 Aizsargcaurule PP caurulei OD315mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skataku gab. 5,00
120 Aizsargcaurule PP caurulei OD450mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skataku gab. 2,00

121 Tranšejas pildmateriāls(smilts) ap caurules zonu atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta 
prasībām m3 720,00

122 Tranšejas pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām m3 1 580,00
123 Akas lūkas apbetonējums 0,25m3 ar betonu C25/30 (skatīt pielikumu) m3 4,75

124 Neprofilēta tērauda loksne 0,5mm ar PVC pārklājumu 0,6m2, akas lūkas 
apbetonējumam(skatīt pielikumu)

m2 11,40

125 Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu utt.) 
novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas vietas 8,00

126 Lietus ūdens kanalizācijas nepārtrauktības nodrošināšana esošiem kanalizācijas
izvadiem kompl. 1,00

127 BK – BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA
128 SAGATAVOŠANAS DARBI
129 Mērniecības darbi kompl. 1,00
130 Būves izpildmērījuma plāna izstrāde kompl. 1,00
131 Koku, krūmu un zaru zāģēšana m2 50,00
132 ZEMES DARBI
133 Augu zemes noņemšana (hvid = 20cm) m3 100,00
134 Grunts rakšana uzkalu izbūvei m3 200,00
135 Grunts piebēršana m3 400,00
136 PAMATI
137 Šķembu pamats zem uzkalām m3 11,00
138 PĀĻI
139 Urbpāļu d=300mm, L=4m izbūve gab. 126,00
140 VEIDŅI
141 Veidņi uzkalām m2 182,00
142 Veidņi dzelzsbetona blokiem m2 12,00
143 STIEGROJUMS
144 Stiegrojums uzkalām t 4,20
145 Stiegrojums dzelzsbetona blokiem t 0,10
146 BETONS
147 Betons uzkalām (C30/37) m3 27,50
148 Betons dzelzsbetona blokiem (C30/37) m3 1,00
149 KONSTRUKCIJU TĒRAUDS
150 Tērauda elementi (karsti cinkoti) skaņu aizsargsienu stabiem (tai skaitā stiprinājumi t 16,10
151 HIDROIZOLĀCIJA
152 Bitumena mastika 2 kārtās uzkalu konstrukcijai m2 182,00
153 DAŽĀDI DARBI
154 Zaļie, skaņu slāpējošie paneļi (tai skaitā stiprinājumi un nepieciešamais m2 1 642,00
155 Caurspīdīgie paneļi ar LED izgaismojumu (tai skaitā stiprinājumi un nepieciešamais m2 30,00
156 Anodzemējuma kabeļa aizsardzība m 4,00
157 Anodzemējuma kabeļu pagarināšana un kapju regulēšana kompl. 3,00
158 O. Kalpaka iela-Brīvostas caurlaide Nr.3
159 Dzelzceļa gājeju pāreja Nr.1
160 Gājēju ietves labirinta ierīkošana gab. 2,00
161 Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 2,00
162 Dzelzceļa pārbrauktuves paplašināšana
163 Granīta sīkšķemba fr.8-11 m3 4
164 Pretsliede P50 t 4,285
165 Koka dēlis 33.x120 m 66
166 Koka dēlis 30.x170 m 66
167 Iekšējā atsitēja izbūve gab. 4
168 Caurteka PVH Dn240 m 16,5
169 Gājēju ietves pieslēguma izveidošana dzelzceļa pārbrauktuve kompl. 2
170 Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 2
171 Brauktuves signālstabiņu ierīkošana gab. 32
172 EST – ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI, ĀRĒJIE TĪKLI
173 Darbu apjoms
174 Esošo komunikāciju atšurfēšana gab. 4,00
175 Kabeļu aizsardzība ar šķeltām caurulēm un padzilināšana m 85,00
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likme 
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Izmaksu pozīcija Būvdarbu nosaukums Mērvienība Darba 
daudzums

176 Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar geogrāfisko piesastīšanu m 85,00
177 Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana m 85,00
178 Būvgrūžu izvešana un utilizācija m3 1,00
179 Transporta izdevumi gab. 1,00
180 Materiālu specifikācija
181 Šķeltā kanalizācijas caurule 100x6000 gab. 16,00
182 Palīģmateriāli gab. 1,00
183 Montāžas materiāli gab. 1,00

184
ELT – Elektroapgāde, ārējie tīkli – apgaismojums un esošo abonenta 
elektroapgādes tīklu aizsardzība

185 El. kabelis AXMK 4x16 (ar 5% rezervi) m 1 060,00
186 El. kabelis NYY-J-3x1,5 (apgaismojuma balstā) m 324,00
187 Gala apdare EPKT-0015 kompl. 71,00
188 Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15 gab. 36,00
189 Automātslēdzis, C4A, 230V, 6kA gab. 36,00
190 Cinkots metāla balsts h=6,5m gab. 35,00
191 L-veida apgaismes konsole (v=1,5m, h=2m) gab. 34,00
192 T-veida apgaismes konsole (v=1,5m, h=2m) gab. 1,00
193 LED Gaismeklis Vizulo Stork Little Brother 50W vai ekvivalent gab. 36,00
194 Vadības iekārta C Node7 RF(1-10V) vai ekvivalents kompl. 36,00
195 Gumijas blīve 4-10m stabam gab. 35,00
196 Apgaismes balsta pamats DBP-13 gab. 35,00
197 DVK aizsargcaurule ø75mm (ar 5% rezervi) m 921,00
198 PE aizsargcaurule 1250N, d110 m 22,00
199 PE gofrēta aizsarcaurule, caurdures, 1250N, d110 m 17,00
200 Apgaismes vadības sadalne KS (ar pamatu un zemējumu kompl. 1,00
201 Ielu apgaismojuma vadības iekārta C-Box 7 vai ekvivalents kompl. 1,00
202 Šķembas (zem apg. balsta pamata) m3 3,50
203 Celtniecības smilts m3 120,00
204 Kabeļa brīdinājuma lente (ar 5% rezervi) m 960,00
205 Montāžas palīgmateriāli kompl. 1,00
206 Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkl
207 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošana gab. 16,00
208 Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam gab. 36,00
209 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai m 943,00
210 Kabeļu aizsargcaurules d= līdz 110mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 960,00
211 Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 960,00
212 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana proj. caurulē m 960,00
213 ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 71,00
214 Caurdure m 17,00
215 Apgaismošanas balsta montāža kompl. 35,00
216 Konsoles montāža (L-veida un T-veida) kompl. 35,00
217 Gaismekļa montāža kompl. 36,00
218 Apgaismes balsta pamata montāža gab. 35,00
219 Automātslēdža, vadības bloku, drošinātāju un citu iekārtu montāža gab. 36,00
220 Vadības iekārtas C Node7 RF (1-10V) vai ekvivalentas montāža kompl. 36,00
221 Apgaismes vadības sadalnes montāža (ieskaitot pamatu un zemējumu kompl. 1,00
222 Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) m 324,00
223 Šķembas ieklāšana (zem apg. balsta pamata) m2 35,00
224 Trases nospraušana m 960,00
225 Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana m 960,00
226 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1,00
227 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1,00
228 Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā objekts 1,00
229 Materiālu specifikācija - esošo kabeļu aizsardzība, pārcelšana
230 PE dalītā aizsargcaurule 750N, d110 m 55,00
231 PE dalītā aizsargcaurule 750N, d160 m 85,00
232 PE dalītā aizsargcaurule 1250N, d110 m 132,00
233 PE dalītā aizsargcaurule 1250N, d160 m 81,00
234 Celtniecības smilts m3 44,13
235 Kabeļa brīdinājuma lente m 353,00
236 Proj. 10kV kabelis AHXAMK-W-3x150Al+35Cu m 61,00
237 10kV kabeļu savienojuma uzmavas gab. 2,00
238 Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkl
239 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošana gab. 16,00
240 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena caurules gūldīšanai m 206,00
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241 Tranšejas rakšana un aizbēršana divu cauruļu gūldīšanai m 21,00
242 Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs cauruļu gūldīšanai m 4,00
243 Tranšejas rakšana un aizbēršana četru cauruļu gūldīšanai m 31,50
244 10kV kabeļu savienojuma uzmavas montāža gab. 2,00
245 10kV kabeļu ievēršana caurulē m 58,00
246 Esošo kabeļu aizsardzība ar dalīto aizsargcauruli m 295,00
247 Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 353,00
248 Esošo vidsprieguma kabeļu pārcelšana m 90,00
249 Trases nospraušana m 353,00
250 Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana m 353,00
251 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1,00
252 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1,00
253 Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā objekts 1,00

254
ELT – ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI – ESOŠO A/S “SADALES TĪKLS” 
ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PĀRCELŠANA UN AIZSARDZĪBA

255 10kV KL TP-1466 - SP-14 (ELT-3,1; ELT-4) - 1. kārta
256 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšanai gab. 4,00
257 Tranšeja - bedre VS uzmavām gab. 1,00
258 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m m 76,00
259 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 1m m 5,00
260 Kabeļu aizsargcaurules d=125 līdz 160mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 55,00
261 VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 26,00
262 VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240mm2 montāža caurulē m 55,00
263 VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos m 10,00
264 VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120mm2 gala apdare gab. 1,00
265 VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120mm2 savienošanas uzmavas montāža gab. 1,00
266 Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) AHXAMK-W-3x240/35 m 92,00
267 Gala apdare (g/a) 10kV 3-dzīslu kabelim (CAESK-3F 3x150..240mm2) gab. 1,00
268 Savienošanas uzmava 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu CJWH 11.2403C gab. 1,00
269 Caurule, gofrēta 1250N, d=160 m 55,00
270 Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm m 81,00

Piezīmes:

Sastādīja:

Pārbaudīja:

*Pēc nepieciešamības

4. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot tos ar pasūtītāju un projektētāju. 
5. Visus darbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".
6. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.
7. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
8. Grunts darbu un seguma atjaunošanas apjomi aprēķināti pieņemot, ka ŪKT tīklu būvdarbi tiks veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi. Izmantojot beztranšeju metodi grunts darbu un atjaunošanas seguma apjomi precizējami (samazināmi).
9. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

10. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un materiāliem.

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis:

1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi unmateriāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 
pilnā apjomā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 



Iepirkums:

Iepirkums id. Nr.

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

CD – VISPĀRĪGĀ DAĻA UN RASĒJUMI

1 Sagatavošanas un demontāžas darbi

2 Ceļa trases uzmērīšana un nospraušana m 1 226.00

3 Atsevišķi augošu koku zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšanu uz atbērtni gab. 3.00

4 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšanu uz atbērtni m2 510.00

5 Ceļa zīmju balsta ar vairogu demontāža gab. 3.00

6 Signālstabiņa demontāža gab. 40.00

7 Žoga demontāža m 12.00

8 Vārtu demontāža gab. 1.00

9 Ceļa zīmju vairogu demontāža gab. 5.00

10 Asfalta seguma demontāža m3 1 050.28

11 Konteinertipa ēkas demontāža gab. 1.00

12 Asfalta seguma remonta zona m2 453.27

13 Betona konstrukciju demontāžas darbi

14 Betona apmaļu demontāža m 23.00

15 Zemes klātnes darbi

16 Zemes klātnes ierakuma izbūve m3 5 427.00

17 Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas

18 Nomaļu / segumu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 4 cm biezumā m2 217.01

19 Nomaļu / segumu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 8 cm biezumā m2 21.63

20 Nomaļu / segumu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 10 cm biezumā m2 22.28

21 Asfalta brauktuves izbūves darbi. Tips Nr. 2

22 Karstā asfalta AC 16 surf PMB dilumkārtas izbūve 4 cm biezumā m2 8 820.60

23 Karstā asfalta AC 22 bin PMB saistes kārtas izbūve 6 cm biezumā m2 8 820.60

24 Karstā asfalta AC 32 base 70/100 apakškārtas izbūve 8 cm biezumā m2 8 820.60

25 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas izbūve 10 cm biezumā m2 9 085.22

26 Nesaistītu minerālmateriālu (0/63ps) pamata nesošās apakškārtas izbūve 14 cm biezumā m2 9 357.78

27 Drenējošā kārta no smilts materiāla 20 cm biezumā m3 2 245.87

28 Asfalta brauktuves izbūves darbi. Tips Nr. 3

29 Karstā asfalta AC 16 surf PMB dilumkārtas izbūve 4 cm biezumā m2 3 670.09

30 Betona bruģa stāvvietas izbūves darbi

31 Pelēkas krāsas betona bruģakmens (198x98x80), seguma izbūve 8 cm biezumā m2 101.00

32 Izlīdzinošās starpkārtas (šķembu izsiju) būvniecība 3 cm biezumā m2 101.00

33 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas izbūve 12 cm biezumā m2 106.00

34 Nesaistītu minerālmateriālu (0/63ps) pamata nesošās apakškārtas izbūve 18 cm biezumā m2 111.00

35 Drenējošā kārta no smilts materiāla 20 cm biezumā m3 53.00

36 Betona bruģa ietves izbūves darbi

37 Pelēkas krāsas betona bruģakmens (198x98x60) bez fāzēm, seguma izbūve 6 cm biezumā m2 1 697.00

38 Izlīdzinošās starpkārtas (šķembu izsiju) būvniecība 3 cm biezumā m2 1 697.00

39 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas izbūve 15 cm biezumā m2 1 697.00

40 Drenējošā kārta no smilts materiāla ≥30 cm biezumā m3 611.00

41 Apmaļu uzstādīšanas darbi

42 Betona apmales (stiprības klase III) 100x30x15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata m 1 738.00

43 Betona apmales (stiprības klase III) 100x22x15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata m 302.00

44 Betona apmales (stiprības klase III) 100x30/22x15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata gab. 32.00

45 Betona apmales 100x20x8 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata m 2 991.00

46 Ar aprīkojumu un labiekārtošanu saistītie darbi

47 Ceļa zīmju / plakāta / norādes balsta ar vairogu pārcelšana, izmantojot esošos balstus gab. 19.00

48 Satiksmes spoguļa pārcelšana gab. 3.00

49 Cauruļveida ceļa zīmju balsta Ø60 mm uzstādīšana gab. 33.00

50 Cauruļveida ceļa zīmju balsta Ø80 mm ar konsoli uzstādīšana gab. 1.00

51 Esošā luksofora pārcelšana gab. 2.00

52 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 6.00

53 Ceļa zīmes Nr. 207 uzstādīšana gab. 2.00

54 Ceļa zīmes Nr. 323 (10) uzstādīšana gab. 1.00

Darba 

daudzums

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Tāme Nr. 2

Posms Nr. 2

Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana

LSEZ 2018/30ES/K

Liepājas ostas autotransporta pievedceļa pārbūve un atjaunošana

Izmaksu pozīcija Būvdarbu nosaukums Mērvienība
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Darba 
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Izmaksu pozīcija Būvdarbu nosaukums Mērvienība

55 Ceļa zīmes Nr. 411 uzstādīšana gab. 1.00

56 Ceļa zīmes Nr. 526 uzstādīšana gab. 1.00

57 Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana gab. 2.00

58 Ceļa zīmes Nr. 849 uzstādīšana gab. 4.00

59 Ceļa zīmes Nr. 833 uzstādīšana gab. 2.00

60 Ceļa zīmes Nr. 906 uzstādīšana gab. 1.00

61 Nogāžu un teritoriju nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezumā m2 7 113.00

62 Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar mehānismiem m2 347.00

63 Pārējie darbi

64 Automātiskās barjeras uzstādīšana (strēles garums 4m) gab. 2.00

65 Automātiskās barjeras pārcelšana gab. 1.00

66 Esošā skenera pārcelšana gab. 2.00

67 Esošās ēkas (tualetes) pārcelšana gab. 1.00

68 "Crashguard V2700-5S" vai ekvivalentas triecienbarjeras uzstādīšana gab. 1.00

69 Gājēju vārti 1x1,7m gab. 1.00

70 Paneļu žogs h-1,73m, 4mm, ZN+RAL6005 m 13.00

71 Caurlaides modulis 25m
2 gab. 1.00

72
Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas

 (Ū1 ūdensvads)

73 Demontāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā 

74
Esošā ūdensvada cauruļvada DN150mm demontāža  un aizvešana, iekļaujot tranšejas 

rakšanas un aizbēršanas apjomus.
m 25.00

75 Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā 

76
Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu 

montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni
m2 90.00

77
Smilts pamatnes ierīkošana zem  cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada 

h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem.
m3 25.00

78

Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti,  no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts 

virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne mazāk kā 

98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši aktuālām "Ceļu specifikāciju" prasībām.

Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai.

m3 65.00

79
Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana 

caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā)
kompl. 1.00

80 Iekārtu, materiālu un izbūves darbi

81 Ūdensvads Ū1

82

Kaļamā ķeta DCI PN10 caurules ūdensapgādei DN150mm ar enkurojuma uzmavām,  

izbūve ar dziļumu H=1,3-2,0m, tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes 

stiprināšana, hidrauliskā pārbaude, dezinfekcija un skalošana

m 25.00

83 Kaļāmā ķeta īscaurule ar gludiem galiem DN150m, L<1m gab. 2.00

84 Kaļāmā ķeta īscaurule ar atloku DN150m gab. 1.00

85 Kaļāmā ķeta īscaurule ar uzmavu un atloku DN150m gab. 1.00

86 Kaļamā ķeta DCI PN10 līkums 11
0
 DN150mm ar enkurojuma uzmavām gab. 4.00

87 Atloku adapters DN150mm gab. 2.00

88
Tranšejas pildmateriāls(smilts) ap caurules zonu atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta 

prasībām
m3 25.00

89 Tranšejas pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām m3 65.00

90
Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu utt.) 

novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas
vietas 2.00

91

Esošā ūdensvada akas vāku noregulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam, 

nepieciešamības gadījumā aku vertikālā regulēšana, grodu piezāģēšana, jaunas pārsedzes 

izbūve, esošu vai jaunu gredzenu, vadīklas regulēšana un peldošā tipa akas vāka 40t izbūve 

seguma līmenī, precizēt būvniecības laikā

vietas 6.00

92 Ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšana esošiem ūdensvada pievadiem kompl. 1.00

93
Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas

 (K1 sadzīves kanalizācija)

94 Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā 

95
Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana 

caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā)
kompl. 1.00

96
Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas

 (K2 lietus ūdens kanalizācija)

97 Demontāžas darbi LKT tīklu darbu zonā 
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98
Esošās kanalizācijas cauruļvada D160-200mm demontāža  un aizvešana, iekļaujot tranšejas 

rakšanas un aizbēršanas apjomus.
m 14.00

99
Esošās dz/b gūlijas demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas 

apjomus.
gab. 1.00

100 Demontētā kanalizācijas D160-200mm pievada vietas aizmūrēšana(aizbetonēšana) vietas 1.00

101 Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā 

102
Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu 

montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtni
m3 4 200.00

103
Smilts pamatnes ierīkošana zem  cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvada 

h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem.
m3 1 100.00

104

Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti,  no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz grunts 

virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne mazāk kā 

98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši aktuālām "Ceļu specifikāciju" prasībām.

Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai.

m3 3 100.00

105
Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana 

caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā)
kompl. 1.00

106 Iekārtu, materiālu un izbūves darbi

107 Lietus ūdens kanalizācija K2

108

PP  SN8 caurules OD200mm ar uzmavu,  izbūve ar dziļumu H=1,0-2,0m.   tranšejas 

nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  Blīvuma pārbaude un CCTV 

inspekcijas veikšana

m 148.00

109

PP  SN8  caurules OD250mm ar uzmavu,  izbūve ar dziļumu H=2,0-3,0m, tranšejas 

nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  Blīvuma pārbaude un CCTV 

inspekcijas veikšana

m 91.00

110

PP  SN8  caurules OD315mm ar uzmavu,  izbūve ar dziļumu H=2,0-3,0m, tranšejas 

nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  Blīvuma pārbaude un CCTV 

inspekcijas veikšana

m 281.00

111

PP  SN8 caurules OD450mm ar uzmavu,   izbūve ar dziļumu H=2,0-3,0m, tranšejas 

nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  Blīvuma pārbaude un CCTV 

inspekcijas veikšana

m 238.00

112

PP  SN8 caurules OD560mm ar uzmavu,   izbūve ar dziļumu H=2,0-3,0m, tranšejas 

nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  Blīvuma pārbaude un CCTV 

inspekcijas veikšana

m 373.00

113
Apvalkcaurules CC-GRP DN500mm, PN1, SN10000 caurules  izbūve ar dziļumu H=1,0-

2,0m.   tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana. 
m 30.00

114 FWC uzmavas DN500 izbūve gab. 5.00

115
Centrējošie gredzeni DN300mm caurulei(sliedes augstums 35mm un 6 segmenti, 

PSI),(kanalizācijas ievilkšana apvalkcaurulē)
gab. 20.00

116 Paliknis caurulei DN300mm, (PSI), (kanalizācijas ievilkšana apvalkcaurulē) gab. 2.00

117 Termonosēdošā uzmava DN500/300mm(kanalizācijas ievilkšana apvalkcaurulē) gab. 2.00

118
Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "četrstūra" ķeta rāmi 40(t) un taisnstūra resti ar 

enģēm, diam. 400/315mm, hvid =1.20m
kompl. 35.00

119

Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1000mm atbilstoši LVS EN 1917 ar iestrādātiem 

gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā 

betona klase  C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība 

pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem. Dziļums < 3,0m.

kompl. 24.00

120

Infiltrācijas aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm, lietojamā betona klase  

C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu 

iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem. Dziļums līdz 2,0m.

kompl. 1.00

121
 "Peldošā" smagā tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām,  ar enģi un 

blīvgumiju.
gab. 25.00

122 Aizsargcaurule PP caurulei OD200mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skataku gab. 35.00

123 Aizsargcaurule PP caurulei OD250mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skataku gab. 5.00

124 Aizsargcaurule PP caurulei OD315mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skataku gab. 12.00

125 Aizsargcaurule PP caurulei OD450mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skataku gab. 12.00

126 Aizsargcaurule PP caurulei OD560mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skataku gab. 18.00

127
Tranšejas pildmateriāls(smilts) ap caurules zonu atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta 

prasībām
m3 1 100.00

128 Tranšejas pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām m3 3 100.00

129 Akas lūkas apbetonējums 0,25m
3
 ar betonu C25/30 (skatīt pielikumu) m3 6.25
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130
Neprofilēta tērauda loksne 0,5mm ar PVC pārklājumu 0,6m

2
, akas lūkas 

apbetonējumam(skatīt pielikumu)
m2 15.00

131 Ģeotekstils 100g/m
2 

(infiltrācijas akas ietīšanai) m2 10.00

132 Skaloti grants oļi (fr.15-25mm)  h=0,12m m2 2.00

133 Šķembas fr.40-70mm h=0,20m m2 2.00

134 Iztekas  OD250mm izbūve, nostiprināšana gab. 1.00

135
Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu utt.) 

novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšanas
vietas 26.00

136

Esošās kanalizācijas akas vāku noregulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam, 

nepieciešamības gadījumā aku vertikālā regulēšana, grodu piezāģēšana, jaunas pārsedzes 

izbūve, esošu vai jaunu gredzenu, vadīklas regulēšana un peldošā tipa akas vāka 40t izbūve 

seguma līmenī, precizēt būvniecības laikā

vietas 1.00

137 Akas lūkas uzstādīšana, zaļajā zonā, apbetonējot gab. 1.00

138 Lietus ūdens kanalizācijas nepārtrauktības nodrošināšana esošiem kanalizācijas izvadiem kompl. 1.00

139 Brīvostas caurlaide Nr.3-Atslēdznieku ielas caurlaide

140 Pārbrauktuve Nr.1

141 Pārbrauktuves ierīkošana

142 Granīta sīkšķemba fr.8-11 m3 4.00

143 Pretsliede P50 t 3.83

144 Koka dēlis 33.x120 m 74.00

145 Koka dēlis 30.x170 m 74.00

146 Iekšējā atsitēja izbūve gab. 2.00

147 Caurteka PVH Dn240 m 2.00

148 Gājēju ietves pieslēguma izveidošana dzelzceļa pārbrauktuvei kompl. 2.00

149 Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 2.00

150 Brauktuves signālstabiņu ierīkošana gab. 32.00

151 Pārbrauktuve Nr.2

152 Pārbrauktuves ierīkošana

153 Plātnes DzP-8 gab. 9.00

154 Plātnes DzP-9 gab. 18.00

155 Granīta sīkšķemba fr.8-11 m3 2.00

156  Gumijas profils iekšējais m 28.60

157 Gumijas profils ārējais m 28.60

158 Koka skrūves gab. 72.00

159 Paplāksne D25/D44/4.01.019 m 72.00

160 Betons C35/45 m3 4.00

161 Caurteka PVH Dn240 m 2.00

162 Aukstais asfalts (caurumu aizpildīšanai) kg 200.00

163 Dzelzsbetona bloks 200x200mm L=1500mm m 18.00

164 Ģeorežģis - Secugrid 80/80 Q6 vai ekvivalents m2 75.00

165 Atsitējs gab. 2.00

166 Atdalošais tekstīls m2 45.00

167 Gājēju ietves pieslēguma izveidošana dzelzceļa pārbrauktuvei kompl. 2.00

168 Brauktuves horizontālo apzīmējumu ierīkošana m2 1.00

169 Brauktuves signālstabiņu ierīkošana gab. 10.00

170 Pārbrauktuve Nr.3

171 Pārbrauktuves ierīkošana

172 Granīta sīkšķemba fr.8-11 m3 4.00

173 Pretsliede P50 t 2.20

174 Koka dēlis 33.x120 m 42.00

175 Koka dēlis 30.x170 m 42.00

176 Iekšējā atsitēja izbūve gab. 2.00

177 Caurteka PVH Dn240 m 2.00

178 Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 2.00

179 Brauktuves signālstabiņu ierīkošana gab. 32.00

180 Pārbrauktuve Nr.4

181 Pārbrauktuves ierīkošana

182 Granīta sīkšķemba fr.8-11 m3 8.00

183 Pretsliede t 3.43
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184 Koka dēlis 33.x120 m 66.20

185 Koka dēlis 30.x170 m 66.20

186 Iekšējā atsitēja izbūve gab. 4.00

187 Caurteka PVH Dn240 m 4.00

188 Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 2.00

189 Brauktuves signālstabiņu ierīkošana gab. 32.00

190 Pārbrauktuve Nr.5

191 Pārbrauktuves ierīkošana

192 Plātnes DzP-8 gab. 8.00

193 Plātnes DzP-9 gab. 13.00

194 Granīta šķembas m3 2.00

195 Gumijas profils iekšējais m 25.60

196 Gumijas profils ārējais m 25.60

197 Koka skrūves gab. 64.00

198 Paplāksne D25/D44/4.01.019 m 64.00

199 Betons C35/45 m3 3.00

200 Caurteka PVH Dn240 m 2.00

201 Aukstais asfalts (caurumu aizpildīšanai) kg 150.00

202 Atdalošais tekstīls m2 45.00

203 Dzelzsbetona bloks 200x200mm L=1500mm m 13.00

204 Atsitējs gab. 2.00

205 Brauktuves horizontālo apzīmējumu ierīkošana m2 1.00

206 Brauktuves signālstabiņu ierīkošana gab. 32.00

207 Dzelzceļa gājeju pāreja Nr.2

208 Gājēju ietves labirinta ierīkošana gab. 2.00

209 Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 2.00

210 Plātnes DzP-8 gab. 4.00

211 Plātnes DzP-9 gab. 8.00

212 Granīta šķembas m3 1.00

213 Gumijas profils iekšējais m 12.00

214 Gumijas profils ārējais m 12.00

215 Koka skrūves gab. 32.00

216 Paplāksne D25/D44/4.01.019 m 32.00

217 Caurteka PVH Dn240 m 4.00

218 Aukstais asfalts (caurumu aizpildīšanai) kg 100.00

219 EST – ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLI, ĀRĒJIE TĪKLI

220 Darbu apjoms

221 Kabeļu kanalizācijas akas pārseguma nosēdināšana, akas groda augstuma samazināšana gab. 1.00

222 Kabeļu akas pārseguma nostiprināšana gab. 1.00

223 Kabeļu akas lūkas izvietojuma korekcija gab. 1.00

224 Kabeļu kanalizācijas aku lūku komplektu nomaiņa braucamā daļā un uz ietves gab. 2.00

225 Esošo komunikāciju atšurfēšana gab. 12.00

226 Kabeļu aizsardzība ar šķeltām caurulēm un padzilināšana m 46.00

227 Esošo komunikāciju aizsardzība ar U veida profiliem m 64.00

228 Esošā vara kabeļa iznešana no ceļa kontrukcijas m 6.00

229 Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar geogrāfisko piesastīšanu m 116.00

230 Telekomunikāciju tīklu trases nospraušana m 116.00

231 Būvgrūžu izvešana un utilizācija m3 2.00

232 Transporta izdevumi gab. 1.00

233 Materiālu specifikācija

234 Akas lūka (peldošā,slodze līdz 12,5 t) gab. 1.00

235 Akas lūka (peldošā,slodze līdz 40 t) gab. 1.00

236 Dzelzbetona riņķis gab. 2.00

237 Šķeltā kanalizācijas caurule 100x6000 gab. 9.00

238 U veida profils UPE 120 m 64.00

239 Virve kabeļa ievilkšanai 6mm/500m gab. 1.20

240 Cementa java m3 0.50

241 Palīgmateriāli gab. 1.00

242 Montāžas materiāli gab. 1.00

243
ELT – Elektroapgāde, ārējie tīkli – apgaismojums un esošo abonenta elektroapgādes 

tīklu aizsardzība

244 El. kabelis AXMK 4x16 (ar 5% rezervi) m 404.00
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245 El. kabelis NYY-J-3x1,5 (apgaismojuma balstā) m 54.00

246 Gala apdare EPKT-0015 kompl. 12.00

247 Nozarošanas spaiļu komplekts SV-15 gab. 6.00

248 Automātslēdzis, C4A, 230V, 6kA gab. 6.00

249 Cinkots metāla balsts h=6,5m gab. 6.00

250 L-veida apgaismes konsole (v=1,5m, h=2m) gab. 6.00

251 LED Gaismeklis Vizulo Stork Little Brother 50W vai ekvivalents gab. 6.00

252 Vadības iekārta C Node7 RF(1-10V) vai ekvivalents kompl. 6.00

253 Gumijas blīve 4-10m stabiem gab. 6.00

254 Apgaismes balsta pamats DBP-13 gab. 6.00

255 DVK aizsargcaurule ø75mm (ar 5% rezervi) m 291.00

256 PE gofrēta aizsargcaurule, 1250N, d110 m 45.00

257 PE gofrēta aizsargcaurule, caurdures, 1250N, d110 m 53.00

258 Apgaismes vadības sadalne KS (ar pamatu un zemējumu) kompl. 1.00

259 Ielu apgaismojuma vadības iekārta C-Box 7 kompl. 1.00

260 Šķembas (zem apg. balsta pamata) m3 0.60

261 Celtniecības smilts m3 42.00

262 Kabeļa brīdinājuma lente (ar 5% rezervi) m 336.00

263 Montāžas palīgmateriāli kompl. 1.00

264 Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkli

265 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai gab. 10.00

266 Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam gab. 6.00

267 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai m 336.00

268 Kabeļu aizsargcaurules d= līdz 110mm ieguldīšana gatavā tranšejā m 336.00

269 Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 336.00

270 ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana proj. caurulē m 389.00

271 ZS sausā kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare gab. 12.00

272 Caurdure m 53.00

273 Apgaismošanas balsta montāža kompl. 6.00

274 Konsoles montāža (L-veida) kompl. 6.00

275 Gaismekļa montāža kompl. 6.00

276 Apgaismes balsta pamata montāža gab. 6.00

277 Automātslēdža, vadības bloku, drošinātāju un citu iekārtu montāža gab. 6.00

278 Vadības iekārtas C Node7 RF (1-10V) vai ekvivalentas montāža kompl. 6.00

279 Apgaismes vadības sadalnes montāža (ieskaitot pamatu un zemējumu) kompl. 1.00

280 Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) m 54.00

281 Šķembas ieklāšana (zem apg. balsta pamata) m2 6.00

282 Trases nospraušana m 336.00

283 Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana m 336.00

284 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1.00

285 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1.00

286 Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā objekts 1.00

287 Materiālu specifikācija - esošo kabeļu aizsardzība, pārcelšana

288 Proj. Kabelis AXMK-4x50 (ar 5% rezervi) m 683.00

289 Proj. Kabelis AXMK-4x35 (ar 5% rezervi) m 80.00

290 Kabeļa gala apdare (Al 4x50) gab. 12.00

291 Kabeļa gala apdare (Al 4x35) gab. 9.00

292 Kabeļa savienojuma uzmava (Al 4x50) gab. 3.00

293 Sadalne KKM-4 ar pamatu kompl. 1.00

294 Sadalne KKM-4+USM-2/63 ar pamatu kompl. 1.00

295 NH-2, Naži gab. 15.00

296 Drošinātājs, NH-00, 50A gab. 6.00

297 Automātslēdzis 3C16A gab. 2.00

298 Luksofora kontroliera sadalne (ar aprīkojumu) kompl. 1.00

299 Luksofora komplekts kompl. 2.00

300 Paceļamā barjera (komplekts) kompl. 2.00

301 PE aizsargcaurule 1250N, d110 m 135.00

302 PE dalītā aizsargcaurule 1250N, d110 m 138.00

303 PE dalītā aizsargcaurule 1250N, d160 m 133.00

304 Celtniecības smilts m3 33.88

305 Kabeļa brīdinājuma lente m 1 109.00

306 Darbu daudzumu kopsavilkums - apgaismojuma tīkli
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307 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai gab. 30.00

308 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai gab. 10.00

309 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena kabeļa vai caurules gūldīšanai m 204.00

310 Tranšejas rakšana un aizbēršana divu kabeļu vai cauruļu gūldīšanai m 251.00

311 Tranšejas rakšana un aizbēršana trīs kabeļu vai cauruļu gūldīšanai m 39.00

312 Tranšejas rakšana un aizbēršana piecu kabeļu vai cauruļu gūldīšanai m 17.00

313 Kabeļa gala apdares montāža gab. 21.00

314 Kabeļa savienojuma uzmavu montāža gab. 3.00

315 Sadalnes uzstādādīšana (ieskaitot pamatu un drošinātājus) kompl. 2.00

316 Luksoforu uzstādīšana (ieskaitot pamatu, konsoli utt) kompl. 2.00

317 Paceļamās barjeras uzstādīšana kompl. 2.00

318 Kabeļu ievēršana caurulē m 135.00

319 Caurules guldīšana tranšejā m 135.00

320 Esošo kabeļu aizsardzība ar dalīto aizsargcauruli m 271.00

321 Kabeļa brīdinājuma lentas ieklāšana m 1 109.00

322 Trases nospraušana m 1 109.00

323 Elektropārvades līnijas ģeodēziskā kontrolkartēšana m 1 109.00

324 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1.00

325 Tehniskās dokumentācijas izgatavošana objekts 1.00

326 Objekta sagatavošana nodošanai-pieņemšanai ekspluatācijā objekts 1.00

327
ELT – ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI – ESOŠO A/S “SADALES TĪKLS” 

ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PĀRCELŠANA UN AIZSARDZĪBA

328 10kV KL (ELT-3,2; ELT-3,3) - 2. kārta

329 Kabeļu līnijas mehāniskā aizsardzība m 33.00

330 Kabeļu līnijas mehāniskā aizsardzība m 39.00

331 Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - zem sprieguma m 60.00

332 Caurule, dalāma 750N, d=160 m 33.00

333 Caurule, dalāma 750N, d=160 m 39.00

Piezīmes:

*Pēc nepieciešamības

Sastādīja:

Pārbaudīja:

10. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un materiāliem.

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

5. Visus darbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".

6. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.

7. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

8. Grunts darbu un seguma atjaunošanas apjomi aprēķināti pieņemot, ka ŪKT tīklu būvdarbi tiks veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi. Izmantojot beztranšeju metodi grunts darbu un atjaunošanas seguma apjomi precizējami (samazināmi).

9. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis:

1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi unmateriāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 

pilnā apjomā.

2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 



Iepirkums:
Iepirkums id. 

Būvobjekts:

laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(EUR/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi kopā darbietilpība 
(c/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi summa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CD – VISPĀRĪGĀ DAĻA UN RASĒJUMI

1 Sagatavošanas un demontāžas darbi
2 Ceļa trases uzmērīšana un nospraušana m 201,00
3 Atsevišķi augošu koku zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšanu uz atbērtn gab. 3,00
4 Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšanu uz atbērtn m2 180,00
5 Ceļa zīmju balsta ar vairogu demontāža gab. 5,00
6 Signālstabiņa demontāža gab. 8,00
7 Asfalta seguma demontāža m3 129,07
8 Asfalta seguma remonta zona m2 26,49
9 Betona konstrukciju demontāžas darbi
10 Betona apmaļu demontāža m 24,00
11 Betona plātņu demontāža m2 122,00
12 Zemes klātnes darbi
13 Zemes klātnes ierakuma izbūve m3 808,00
14 Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas
15 Nomaļu / segumu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 4 cm biezum m2 2,00
16 Asfalta brauktuves izbūves darbi. Tips Nr. 2
17 Karstā asfalta AC 16 surf PMB dilumkārtas izbūve 4 cm biezumā m2 1 285,86
18 Karstā asfalta AC 22 bin PMB saistes kārtas izbūve 6 cm biezumā m2 1 285,86
19 Karstā asfalta AC 32 base 70/100 apakškārtas izbūve 8 cm biezumā m2 1 285,86
20 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas izbūve 10 cm biezum m2 1 324,44

21 Nesaistītu minerālmateriālu (0/63ps) pamata nesošās apakškārtas izbūve 14 cm biezumā m2 1 364,17

22 Drenējošā kārta no smilts materiāla 20 cm biezumā m3 327,40
23 Asfalta brauktuves izbūves darbi. Tips Nr. 3
24 Karstā asfalta AC 16 surf PMB dilumkārtas izbūve 4 cm biezumā m2 304,07
25 Karstā asfalta AC 16 surf PMB izlīdzinošās kārtas izbūve 4 cm biezumā m2 304,07
26 Betona bruģa stāvvietas izbūves darbi
27 Pelēkas krāsas betona bruģakmens (198x98x80), seguma izbūve 8 cm biezum m2 60,00
28 Izlīdzinošās starpkārtas (šķembu izsiju) būvniecība 3 cm biezum m2 60,00
29 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas izbūve 12 cm biezum m2 63,00

30 Nesaistītu minerālmateriālu (0/63ps) pamata nesošās apakškārtas izbūve 18 cm biezumā m2 66,15

31 Drenējošā kārta no smilts materiāla 20 cm biezumā m3 15,88
32 Betona bruģa ietves izbūves darbi

33 Pelēkas krāsas betona bruģakmens (198x98x60) bez fāzēm, seguma izbūve 6 cm 
biezumā

m2 439,00

34 Izlīdzinošās starpkārtas (šķembu izsiju) būvniecība 3 cm biezum m2 439,00
35 Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās kārtas izbūve 15 cm biezum m2 439,00
36 Drenējošā kārta no smilts materiāla ≥30 cm biezumā m3 158,00
37 Laukakmens bruģa seguma izbūves darbi
38 Laukakmens bruģa seguma izbūve 15-20 cm biezum m2 94,00
39 Grants/cementa maisījuma (8:1) pamata izbūve 10 cm biezum m2 94,00

40 Nesaistītu minerālmateriālu (0/63pn) pamatu nesošās kārtas izbūve 28 cm biezumā 
(AADTj, smagie >100)

m2 98,70

41 Drenējošā kārta no smilts materiāla 20 cm biezumā m3 23,69
42 Apmaļu uzstādīšanas darbi

43 Betona apmales (stiprības klase III) 100x30x15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata m 192,00

44 Betona apmales (stiprības klase III) 100x22x15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata m 244,00

45 Betona apmales (stiprības klase III) 100x30/22x15 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata gab. 14,00

46 Betona apmales 100x20x8 uzstādīšana uz betona C16/20 pamata m 245,00
47 Ar aprīkojumu un labiekārtošanu saistītie darbi

48 Ceļa zīmju / plakāta / norādes balsta ar vairogu pārcelšana, izmantojot esošos balstus gab. 5,00

49 Cauruļveida ceļa zīmju balsta Ø60 mm uzstādīšana gab. 13,00
50 Ceļa zīmes Nr. 133 uzstādīšana gab. 1,00
51 Ceļa zīmes Nr. 201 uzstādīšana gab. 2,00

Darba 
daudzums

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Tāme Nr. 3
Posms Nr. 3

Liepājas ostas autotransporta pievadceļa pārbūve un atjaunošana
LSEZ 2018/30ES/K
Liepājas ostas autotransporta pievedceļa pārbūve un atjaunošana

Izmaksu pozīcija Būvdarbu nosaukums Mērvienība



laika 
norma 
(c/h)

darba 
samaksas 

likme 
(EUR/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi kopā darbietilpība 
(c/h)

darba alga būvizstrādājumi mehānismi summa

Darba 
daudzums

Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Izmaksu pozīcija Būvdarbu nosaukums Mērvienība

52 Ceļa zīmes Nr. 206 uzstādīšana gab. 2,00
53 Ceļa zīmes Nr. 537 uzstādīšana gab. 2,00
54 Ceļa zīmes Nr. 833 uzstādīšana gab. 2,00
55 Ceļa zīmes Nr. 847 uzstādīšana gab. 4,00
56 Ceļa zīmes Nr. 849 uzstādīšana gab. 2,00
57 Nogāžu un teritoriju nostiprināšana ar augu zemi 10 cm biezum m2 540,00
58 Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar mehānismiem m2 25,00
59 Pārējie darbi
60 Siltumtrases caurules ievietošana dalītajā tērauda čaulā d1000 m 45,00
61 Gāzesvada armatūras kapes līmeņošana un nomaiņa uz "peldošā" tip gab. 1,00

62 Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas
 (Ū1 ūdensvads)

63 Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā 

64 Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana 
caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā)

kompl. 1,00

65 Iekārtu, materiālu un izbūves darbi
66 Ūdensvads Ū1

67

Esošā ūdensvada akas vāku noregulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam
nepieciešamības gadījumā aku vertikālā regulēšana, grodu piezāģēšana, jaunas pārsedzes 
izbūve, esošu vai jaunu gredzenu, vadīklas regulēšana un peldošā tipa akas vāka 40t 
izbūve seguma līmenī, precizēt būvniecības laik

vietas 2,00

68 Ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšana esošiem ūdensvada pievadiem kompl. 1,00

69 Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas
 (K1 sadzīves kanalizācija)

70 Demontāžas darbi ŪKT tīklu darbu zonā 

71 Esošās kanalizācijas cauruļvada D229mm demontāža  un aizvešana, iekļaujot tranšejas 
rakšanas un aizbēršanas apjomus.

m 39,00

72 Esošās kanalizācijas dz/d akas demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un 
aizbēršanas apjomus.

gab. 2,00

73 Demontētā kanalizācijas D229mm pievada vietas aizmūrēšana(aizbetonēšana vietas 2,00
74 Grunts darbi projektēto ŪKT tīklu darbu zonā 

75
Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu 
montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtn

m3 850,00

76 Smilts pamatnes ierīkošana zem  cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvad
h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem

m3 160,00

77

Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti,  no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz
grunts virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne 
mazāk kā 98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši aktuālām "Ceļu specifikāciju" 
prasībām.
Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai

m3 690,00

78 Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana 
caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā)

kompl. 1,00

79 Iekārtu, materiālu un izbūves darbi
80 Sadzīves kanalizācija K1 

81
PVC SN8 monolītsienu caurules(gludsienu) ar uzmavu OD315mm,  izbūve ar dziļumu
H=2,0-3,0m,  tranšejas nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  
Blīvuma pārbaude un CCTV inspekcijas veikšan

m 238,00

82

Aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm atbilstoši LVS EN 1917 a
iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, blīvējums atbilstoši LVS EN 681-
1:2000+A1+A2+ACL, lietojamā betona klase  C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, 
salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, 
teknes betonēšana un aprīkota ar kāpšliem. Dziļums >3,0m

kompl. 7,00

83  "Peldošā" smagā tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124:2000 Group 2, 3 un 4 
prasībām,  slēdzama un ar blīvgumiju. Ar SIA"Liepājas ūdens" logo

kompl. 7,00

84 Apvalkcaurules CC-GRP DN500mm, PN1, SN10000 caurules  izbūve ar beztranšejas 
metodi

m 83,00

85 FWC uzmavas DN500 izbūve gab. 14,00

86 Centrējošie gredzeni DN300mm caurulei(sliedes augstums 35mm un 6 segmenti, 
PSI),(kanalizācijas ievilkšana apvalkcaurulē)

gab. 54,00

87 Paliknis caurulei DN300mm, (PSI), (kanalizācijas ievilkšana apvalkcaurulē gab. 4,00
88 Termonosēdošā uzmava DN500/300mm(kanalizācijas ievilkšana apvalkcaurulē gab. 4,00
89 Aizbāznis OD315mm gab. 2,00
90 Aizsargcaurule PP caurulei OD315mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skatak gab. 16,00

91 Tranšejas pildmateriāls(smilts) ap caurules zonu atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta 
prasībām

m3 130,00
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92 Tranšejas pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām m3 670,00
93 Akas lūkas apbetonējums 0,25m3  ar betonu C25/30 (skatīt pielikumu) m3 1,75

94 Neprofilēta tērauda loksne 0,5mm ar PVC pārklājumu 0,6m2, akas lūkas 
apbetonējumam(skatīt pielikumu)

m2 4,20

95 Precizēt esošo inženiertīklu(gāzesvadu, siltumtrases, kabeļu, apvalkcauruļu utt.) 
novietojumu šķēršošanas vietās, atrokot(atšurfējot) pirms būvdarbu uzsākšana

vietas 18,00

96 Sadzīves kanalizācijas nepārtrauktības nodrošināšana esošiem kanalizācijas izvadiem kompl. 1,00

97 Galveno darbu apjomi un materiālu specifikācijas
 (K2 lietus ūdens kanalizācija)

98 Demontāžas darbi LKT tīklu darbu zonā 

99 Esošās kanalizācijas cauruļvada D160-200mm demontāža  un aizvešana, iekļaujot 
tranšejas rakšanas un aizbēršanas apjomus

m 7,00

100 Esošās dz/b gūlijas demontāža un aizvešana, iekļaujot tranšejas rakšanas un aizbēršanas 
apjomus.

gab. 1,00

101 Demontētā kanalizācijas D160-200mm pievada vietas aizmūrēšana(aizbetonēšana vietas 1,00
102 Grunts darbi projektēto LKT tīklu darbu zonā 

103
Tranšejas rakšana un nederīgās grunts izņemšana (hvid=2,00m) projektēto cauruļvadu 
montāžai. Izraktās grunts transportēšana uz atbērtn

m3 30,00

104 Smilts pamatnes ierīkošana zem  cauruļvadiem h=0,15m, smilts apbērums virs cauruļvad
h=0,30m. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem

m3 13,00

105

Tranšejas aizbēršana ar smilšu grunti,  no smilšu pamatnes (cauruļu apbērums) līdz
grunts virsmai. Atbilstoši cauruļvadu ražotājfirmas norādījumiem. Grunti sablīvēt ne 
mazāk kā 98% pēc Proktora blīvuma metodes, atbilstoši aktuālām "Ceļu specifikāciju" 
prasībām.
Piezīme: Tranšejas aizbēršana līdz seguma konstrukcijai

m3 17,00

106 Grunts ūdens līmeņa pazemināšanas iekārta ar adatfiltriem un gruntsūdens pazemināšana 
caurules rakšanas zonā (precizēt būvniecības laikā)

kompl. 1,00

107 Iekārtu, materiālu un izbūves darbi
108 Lietus ūdens kanalizācija K2

109
PP  SN8 caurules OD200mm ar uzmavu,  izbūve ar dziļumu H=1,0-2,0m.   tranšejas
nostiprināšana ar vairogiem un grunts pamatnes stiprināšana.  Blīvuma pārbaude un 
CCTV inspekcijas veikšana

m 13,00

110
Plastmasas gūlija ar nosēddaļu 70(l)un "četrstūra" ķeta rāmi 40(t) un taisnstūra resti ar 
enģēm, diam. 400/315mm, hvid =1.20m kompl. 3,00

111
Infiltrācijas aka no saliekamiem dz/b elementiem DN 1500mm, lietojamā betona klase  
C25/30, ūdens caurlaidības marka W10, salizturība F200 un ķīmiskā noturība pret 
hlorīdu iedarbību, hidroizolācija divās kārtās, aprīkota ar kāpšliem. Dziļums līdz 2,0m.

kompl. 1,00

112  "Peldošā" smagā tipa 40 tn ķeta lūka, atbilstoši LVS EN 124 prasībām,  ar enģi un 
blīvgumiju.

gab. 1,00

113 Aizsargcaurule PP caurulei OD200mm  L=0,24m šķērsojot dzelzsbetona skatak gab. 3,00

114 Tranšejas pildmateriāls(smilts) ap caurules zonu atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta 
prasībām

m3 13,00

115 Tranšejas pildmateriāls(smilts) atbilstoši LVS EN 1610 5.3.punkta prasībām m3 17,00
116 Akas lūkas apbetonējums 0,25m3  ar betonu C25/30 (skatīt pielikumu) m3 0,25

117 Neprofilēta tērauda loksne 0,5mm ar PVC pārklājumu 0,6m2, akas lūkas 
apbetonējumam(skatīt pielikumu)

m2 0,60

118 Ģeotekstils 100g/m2 (infiltrācijas akas ietīšanai) m2 10,00
119 Skaloti grants oļi (fr.15-25mm)  h=0,12m m2 2,00
120 Šķembas fr.40-70mm h=0,20m m2 2,00

121

Esošās kanalizācijas akas vāku noregulēšana atbilstoši vertikālajam plānojumam
nepieciešamības gadījumā aku vertikālā regulēšana, grodu piezāģēšana, jaunas pārsedzes 
izbūve, esošu vai jaunu gredzenu, vadīklas regulēšana un peldošā tipa akas vāka 40t 
izbūve seguma līmenī, precizēt būvniecības laik

vietas 3,00

122 Akas lūkas uzstādīšana, zaļajā zonā, apbetonējot gab. 1,00

123 Lietus ūdens kanalizācijas nepārtrauktības nodrošināšana esošiem kanalizācijas izvadiem kompl. 1,00

124 Atsledznieku ielas caurlaide-Raiņa iela
125 Pārbrauktuve Nr.6
126 Pārbrauktuves ierīkošana
127 Plātnes DzP-4 gab. 19,00
128 Plātnes DzP-5 gab. 38,00
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129 Granīta šķembas m3 6,00
130 Koka dēlis 33.x120 m 25,60
131 Koka dēlis 30.x170 m 25,60
132 Pretsliede t 3,43
133 Betons C35/45 m3 5,00
134 Caurteka PVH Dn240 m 2,00
135 Aukstais asfalts (caurumu aizpildīšanai) kg 300,00
136 Asfaltbetons ABT 11 m3 3,00
137 Dzelzsbetona bloks 200x200mm L=1500mm gab. 38,00
138 Atsitējs gab. 2,00
139 Brauktuves horizontālo apzīmējumu ierīkošan m2 1,00
140 Pārbrauktuve Nr.7
141 Pārbrauktuves ierīkošana
142 Granīta sīkšķemba fr.8-11 m3 4,00
143 Pretsliede t 1,68
144 Koka dēlis 33.x120 m 32,40
145 Koka dēlis 30.x170 m 32,40
146 Iekšējā atsitēja izbūve gab. 2,00
147 Caurteka PVH Dn240 m 2,00
148 Gājēju ietves pieslēguma izveidošana dzelzceļa pārbrauktuve kompl. 2,00
149 Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 2,00
150 Brauktuves signālstabiņu ierīkošana gab. 32,00
151 Dzelzceļa gājeju pāreja Nr.3
152 Gājēju ietves labirinta ierīkošana m 70,25
153 Ceļa zīmju uzstādīšana gab. 2,00
154 Plātnes DzP-8 gab. 2,00
155 Plātnes DzP-9 gab. 4,00
156 Granīta šķembas m3 0,50
157  Gumijas profils iekšējais m 7,60
158 Gumijas profils ārējais m 7,60
159 Koka skrūves gab. 16,00
160 Paplāksne D25/D44/4.01.019 m 16,00
161 Caurteka PVH Dn240 m 2,00
162 Aukstais asfalts (caurumu aizpildīšanai) kg 50,00

163 ELT – ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI – ESOŠO A/S “SADALES TĪKLS” 
ELEKTROAPGĀDES TĪKLU PĀRCELŠANA UN AIZSARDZĪBA

164 10kV KL SP-14 - SP-1 (ELT-3,5; ELT-4) - 3. kārta
165 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšanai gab. 3,00
166 Tranšeja - bedre VS uzmavām gab. 1,00
167 Ekspluatācijā esoša kabeļa pārcelšana - bez sprieguma m 10,00
168 Grants seguma brauktuves ieklāšana m2 14,00
169 Ietves asfaltbetona seguma atjaunošana (dilumkārtas izbūve būvbedres platumā m2 5,00
170 Ietves asfaltbetona seguma demontāža (dilumkārtas demontāža būvbedres platumā m2 5,00
171 Materiālu izmaksas
172 Savienošanas uzmava 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu CJWH 11.2403C gab. 1,00
173 Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm m 10,00
174 10kV KL TP-1228 - SP-1 (ELT-3,6; ELT-4) - 3. kārta
175 Darbu izmaksas
176 Tranšeja - bedre kabeļa vai citu apakšzemes komunikāciju apsekošanai (šurfēšanai gab. 2,00
177 Tranšeja - bedre VS uzmavām gab. 2,00
178 Tranšejas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) guldīšanai 0.7m m 9,00
179 PEHD caurules d=110 līdz 160mm horizontāla urbšana-caurvilkšana m 47,00
180 VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240mm2 ieguldīšana gatavā tranšejā m 9,00
181 VS 3 dzīslu kabeļa 120 - 240mm2 montāža caurulē m 47,00
182 VS 3 dzīslu plastmasas izolācijas kabeļa no 120mm2 savienošanas uzmavas montāž gab. 2,00
183 Materiālu izmaksas
184 Kabelis 20kV viendzīslas ar lentas ekrānu (Wiski) AHXAMK-W-3x240/35 m 59,00
185 Savienošanas uzmava 20 kV viendzīslu kabelim ar lentas ekrānu CJWH 11.2403C gab. 2,00
186 Caurule, caurdures 1250N, d=160 m 47,00
187 Signāllenta kabeļlīnijai, platums 80 mm m 9,00
188 Citi darbi
189 EPL vai sarkanās līnijas nospraušana km 0,29
190 EPL digitālā uzmērīšana km 0,29
191 Rakšanas atļaujas saņemšana objekts 1,00

Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis:
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Piezīmes:

Sastādīja:

Pārbaudīja:

10. Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākām iekārtām un materiāliem.

*Pēc nepieciešamības

4. Specifikācijā minētos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes un veiktspējas cita ražotāja izstrādājumiem saskaņojot tos ar pasūtītāju un projektētāju. 
5. Visus darbus veikt atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017".
6. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā.
7. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.
8. Grunts darbu un seguma atjaunošanas apjomi aprēķināti pieņemot, ka ŪKT tīklu būvdarbi tiks veikti, izmantojot atklāto tranšeju rakšanas metodi. Izmantojot beztranšeju metodi grunts darbu un atjaunošanas seguma apjomi precizējami (samazināmi).
9. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

1. Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi unmateriāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 
pilnā apjomā.
2. Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātājam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu nosacījumiem.
3. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 


