
1.1 GĀJĒJU DROŠĪBAS BARJERAS UZSTĀDĪŠANA, TAI SKAITĀ PAMATU IZBŪVE 

1.1.1 DARBA NOSAUKUMS 

� Gājēju drošības barjeru uzstādīšana, tai skaitā pamatu izbūve - m 

1.1.2 DEFINĪCIJAS 

Gājēju drošības barjera – norobežojoša sistēma, kas paredzēta gājēju novirzīšanai uz drošāku ceļa 

šķērsošanas vietu (barjeras augstums virs zemes –min 1.3m). 

1.1.3 DARBA APRAKSTS 

Gājēju drošības barjeras uzstādīšana ietver darba zonas sagatavošanu, barjeru un to elementu 

dislokācijas vietu precizēšanu, vertikālo kolonnu uzstādīšanu, betona pamatu izbūvi, primāro detaļu 

uzstādīšanu, papildelementu uzstādīšanu, barjeru ģeometrijas koriģēšanu visās dimensijās, galīgo 

nostiprināšanu. 

1.1.4 MATERIĀLI 

Gājēju drošības barjerām kā konstrukcijas pamatelementam jābūt cinkotām tērauda caurulēm ar 

diametru ne mazāku par 60 mm, ar sieniņas biezumu caurulei ne mazāku par 2,5 mm. Horizontālos 

elementus ar skrūvju savienojumu stiprina pie stabiņiem. Gājēju barjeras konstrukcija atbilstoši attēliem 

Nr. 1 un 2. Būvuzņēmējs var pielietot citu gājēju drošības barjeru tipu, iepriekš to saskaņojot ar 

Pasūtītāju, Būvinženieri un Autoruzraugu. 

 

 

Attēls Nr. 1 "Gājēju drošības barjera" 



 

Attēls 2 "Gājēju drošības barjeru konstrukcija (izmēri doti milimetros)" 

1.1.5 IEKĀRTAS 

Darbu izpildei nepieciešamās iekārtas vai mehānismus, kas nodrošina kvalitatīvu darba izpildi, izvēlas 

Būvdarbu veicējs. 

1.1.6 DARBA IZPILDE 

Gājēju barjeru augstumam ir jābūt ne mazākam par 1,3 m. 

Betona pamatu izbūve atbilstoši attēlam Nr. 3 "Betona pamatu izbūves shēma". 

Attēls Nr. 3 "Betona pamatu izbūves shēma" 



Gājēju drošības barjeras uzstādāmas atbilstoši tehniskā projekta rasējumiem un ievērojot standartu LVS 

94 un LVS EN 12899-1 prasības attiecībā pret tērauda konstrukcijām kā analoģiskām stacionāro ceļa 

zīmju balstiem. 

1.1.7 KVALITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

Uzstādīto gājēju drošības barjeru veidam, ģeometrijai, papildaprīkojumam, novietojumam plānā u.c. 

jāatbilst paredzētajam. 

Barjeras statnim jābūt vertikālam, nav pieļaujama tā viegla pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās 

no vertikālā stāvokļa, jābūt nodrošinātai balsta stabilitātei pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu 

ietekmē. Lai nepieļautu ūdens iekļūšanu metāla caurulē, tai jābūt noslēgtai.  

Izpildītais darbs jākontrolē visā posma garumā, kur uzstādītas barjeras. Neatbilstības gadījumā jāveic 

pasākumi prasību nodrošināšanai. 

1.1.8 DARBA DAUDZUMA UZMĒRĪŠANA 

Gājēju drošības barjeru uzstādīšana, tai skaitā pamatu izbūves darbu daudzums jāuzmēra metros, mērot 

uzstādītās barjeras garumu. 


