




























































































TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

 

Būvobjekta nosaukums: Sporta infrastruktūras uzlabošana Praulienas pagastā 

Adrese: „Pilsdārzi”, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads 

 

 

1. IEVADS 

Būvdarbus veikt atbilstoši šai būvniecības ieceres dokumentācijai, tehniskajām 

specifikācijām, "Ceļu specifikācijas 2017" (turpmāk tekstā – CS 2017), Latvijas 

būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju 

pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā 

veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru 

attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē būvprojekta detalizācijas pakāpe un jāievērtē nepieciešamo 

papildus aprēķinu un projektēšanas darbu izmaksas. Būvuzņēmējam jāpiedāvā risinājumi un 

jāizstrādā nepieciešamie detaļu darba zīmējumi, ja viņš uzskata, ka tas ir nepieciešams. 

Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, 

būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama būvprojektā paredzēto darbu 

tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darba izpilde 

pilnā apjomā. 

2. UZMĒRĪŠANA UN NOSPRAUŠANA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 3.1. – „Uzmērīšana un nospraušana”. 

Laukumu nospraušanai izmantot rasējumu ĢP-1. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Uzmērīšana un nospraušana – m2  
o Futbola laukuma  drenāžas trases uzmērīšana un nospraušana - m 

3. INFORMATĪVĀ STENDA IZGATAVOŠANA UN UZSTĀDĪŠANA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 7.3. – „Ceļa un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”. 

Informatīvo stendu izgatavot un uzstādīt atbilstoši Eiropas Savienības publicitātes 

vadlīnijām. 
4.  KOKU ZĀĢĒŠANA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 3.5. „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”.  

Koku zāģēšana veicama ar celmu izraušanu un transportu uz atbērtni 

5. KONSTRUKCIJU NOJAUKŠANA, DEMONTĀŽA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 3.2. – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

Demontējamie un pārvietojamie objekti uzrādīti rasējumā ĢP-1. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Esošo futbola vārtu demontāža un transports uz atbērtni – gab. 
o Esošās tāllēkšanas bedres demontāža, ieskaitot apmales 
o Asfaltbetona segas konstrukcijas nojaukšana – m3 
o Esošo apgaismojuma balstu ar lampām demontāža, transports uz atbērtni – gab.  

6. DRENĀŽAS IZBŪVE  

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Darba apraksts 

Perforētas drenāžas caurules 92/80 ar ģeotekstila filtru iebūve tranšejā h līdz 1m, oļu 

apbērumā h 30cm. Tranšeju virs oļiem paredzēts aizbēŗt ar drenējošu smilti.  

Drenāžas izvada nostiprināšana ar laukakmeņu bruģējumu uz betona pamatnes. 

Materiāli 

Perforētas drenāžas caurules ar ģeotekstila filtru  – polimērmateriāla cauruļvads ar 

ūdenscaurlaidīgām sieniņām, kas kalpo ūdens savākšanai no grunts un drenējošiem slāņiem un tā 

novadīšanai tālāk. Grants oļi  (ar max.frakciju 16) un drenējoša smilts, laukakmeņu bruģējums uz 

betona C30/37pamatnes. 

 

 



Kvalitātes novērtējums 

Perforētas drenāžas un drenāžas kolektora caurules jāizbūvē grants oļu apbērumā, 

atbilstoši šo specifikāciju 5.1. punktam. Drenāžas tranšejas aizbēršanai izmantojama smilts ar 

filtrācijas koeficientu > 2 m/dnn, testējot atbilstoši Ceļu specifikāciju 2017 12.3 punktam.   

Drenāžas caurulei jāatbilst:  Stiprības klase ≥SN8 saskaņā ar ISO 9969; Perforācija 360*; Ūdens 

uztveršanas laukums ≥50 cm²/m, saskaņā ar DIN 4262-1; Izmantot ģeotekstilu ar ūdens 

caurlaidību ne mazāku kā 100l/s, saskaņā ar LVS EN ISO 11058; Bruģējumam izmantojams 

betons, kura minimālā stiprības klase ir C 30/37, atbilstoši LVS EN 206-1. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Izbūvētās drenāžas daudzums uzmērāms metros – m. 

7. AUGU ZEMES NOŅEMŠANA 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Augu zemes noņemšana vidēji 10 cm, transportējot uz Pasūtītāja atbērtni līdz 5km – 

m3 

Definīcijas 

Augu zemes noņemšana – augsnes materiāla, kas noņemama apgabalos, kur plānota 

grunts izstrāde, konstrukciju izbūve. 

Darba apraksts 

Augu zemes noņemšana veicama visā paredzētajā apjomā, un tā ietver visus 

nepieciešamos darbus, materiālus un iekārtas, lai savāktu, aizvestu uz Būvuzņēmēja atbērtni un, 

turpmāk neizmantojamo augu zemi, izlīdzinātu. 

Darba izpilde 

Augu zeme ir jānovāc pirms citu darbu uzsākšanas un jāaizved uz Būvuzņēmēja atbērtni.  

Augu zeme jānoņem līdz minerālai gruntij. Ja tā netiks izmantota tālāk būvniecībā, 

jāizlīdzina, vietu iepriekš saskaņojot ar zemes īpašnieku, kur tiek paredzēta šī izlīdzināšana. 

Nedrīkst sabojāt ceļa konstruktīvos elementus. Skartajām teritorijām pēc liekās grunts 

novākšanas vai izlīdzināšanas jābūt noplanētām. Izlīdzinot lieko grunti, nedrīkst pasliktināt ceļa 

un pieguļošo teritoriju hidroģeoloģisko stāvokli. 

Jākontrolē aizvestās grunts daudzums būvobjektā katrā automašīnā vai saskaņā ar 

ģeodēziskiem mērījumiem. 

Kvalitātes novērtējums 
Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā, neatbilstību gadījumā veicot nepieciešamos 

pasākumus prasību nodrošināšanai. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Noņemtās augu zemes daudzums jāmēra kubikmetros – m³. 

8. ZEMES KLĀTNES BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 4.4. „Zemes klātnes būvniecība”. 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Zemes klātnes ierakuma būvniecība, transportējot grunti uz Pasūtītāja atbērtni līdz 

5km attālumā – m3 
o Tranšejas rakšana un liekās grunts transports uz Pasūtītāja atbērtni līdz 5km attālumā 

m3  

Izlīdzinot lieko grunti vai ierīkojot atbērtnes, darbības vietas jāsaskaņo ar attiecīgā īpašuma 

īpašnieku. Izlīdzinot lieko grunti, nedrīkst pasliktināt pieguļošo teritoriju hidroģeoloģisko 

stāvokli. 

9. SALIZTURĪGĀS KĀRTAS BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 5.1. „Salizturīgās kārtas būvniecība”. 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Smilts slāņa izbūve ar filtrācijas koeficientu >1m/dnn, h=50cm – m3 
o Tranšeju aizbēršana ar drenējošu smilti 



 

10. NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU PAMATA NESOŠĀS KĀRTAS VAI SEGUMA BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 5.2. „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”. 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Grants – oļu pabēruma, h= 10cm un kopējā apbēruma  h=30cm (max frakc. 16mm) 

izbūve – m3 
o Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma 0/45 (N-III klase), h=15cm - m2 
o Pamata izbūve no minerālmateriālu maisījuma 16/32, h=12cm - m2 

11. ASFALTBETONA KĀRTAS BŪVNIECĪBA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 6.2. „Asfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta kārtas 

būvniecība”. 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Seguma dilumkārtas izbūve no a/bet AC8surf h=5cm (S-III klase,) – m2 

12. APZAĻUMOŠANA UN NOGĀŽU NOSTIPRINĀŠANA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 4.6. „Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”. 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Futbola laukuma seguma izbūve ar augu zemi, apsētu ar īpaši izturīgām futbola 

laukumiem paredzētām zālāja sēklām, h=15cm – m2 
o Teritorijas apzaļumošana ar augu zemi apsētu ar zālāja sēklām, h=10cm – m2 

Darbu daudzumos ietverta zāliena seguma atjaunošana arī virs elektrības kabeļa izbūves 

tranšejas. 

13. BETONA APMALES UZSTĀDĪŠANA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 7.2. „Betona apmales uzstādīšana vai nojaukšana”. 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1 „Ģenerālplāns”. Būvdarbu apjomus skatīt 

„Darbu daudzumu saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Ietves betona apmaļu 100*20*8 uzstādīšana uz betona C30/37  un šķembu mais. 0/45 

pamata - m2 

 Visa veida apmaļu šķembu maisījuma pamats, tā izbūve un nostiprināšana ar betonu ar 

minimālo stiprības klasi C 30/37 jāiekļauj apmaļu izbūves izmaksās.  

Precīzus apmales akmeņu augstumus un novietni skatīt rasējumos. No projektētāja ir 

saņemams rasējums ar objekta plānu dwg formātā, precīzai elementu nospraušanai. 

Šuves starp apmales akmeņiem nedrīkst pārsniegt 3mm.  

Ja rādiusa izbūvei nepieciešama apmaļu zāgēšana, tad šie izdevumi būvuzņēmējam 

jāiekļauj pozīcijas izmaksās.  

14. HORIZONTĀLIE APZĪMĒJUMI 

Ievērot CS 2017 sadaļu 7.8. „Ceļa horizontālie apzīmējumi”. 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Horizontālo apzīmējumu uzklāšana ar termoplasta materiālu, baltā krāsā, līnijas 

platums 5cm – m2 

Darba apraksts 

Ieskriešanās celiņa platums tāllēkšanas sektorā ir 1.22 m (±0.01 m). 

Tas ir jāapzīmē ar baltām 5 cm platām līnijām. 

Skrejceļš ir 1.22 m (±0.01 m) plats un apzīmēts ar 5 cm platām līnijām. Visiem celiņiem 

jābūt vienādā platumā. Skrejceļa platumā tiek ietverta 5cm līnija labajā pusē 

Starta un finiša līnija jāapzīmē ar baltu 5 cm platu līniju 

Celiņi visās distancēs jāapzīmē no kreisās uz labo pusi skrējiena virzienā. 

 



 

15. TĀLLĒKŠANAS SEKTORS 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Tāllēkšanas bedres apmaļu izbūve, izmantojot impregnētus koka dēļus (50*250mm)  
o Impregnēta koka atspēriena dēlīša ( 20*122cm) montāža  

Darba apraksts 
Atspēriena dēlītis 

Atspēriena vieta jāatzīmē ar dēlīti, kas atrodas vienā līmenī ar ieskriešanās celiņu un 

piezemēšanās zonas virsmu. Dēlīša malu, kura atrodas tuvāk piezemēšanās zonai, sauc par 

atspēriena līniju.  

 Atspēriena dēlītim jābūt no 1,5 m attālumā no piezemēšanās zonas tuvākās malas. 

Atspēriena dēlītis jāizgatavo taisnstūra formā no impregnēta koka vai cita piemērota cieta 

materiāla, un tam jābūt 1.22 m (±0.01 m) garam, 20 cm platam un 10 cm dziļumā. Tam jābūt 

baltā krāsā. Atspēriena dēlītis montējams pirms asfaltbetona seguma izbūves ar montāžas līmi uz 

betona C30/37 pamatnes.  

Piezemēšanās zonas platumam jābūt 2.8 m.  

To jāizvieto tā, lai ieskriešanās celiņa vidus sakristu ar piezemēšanās zonas vidu.  

Piezemēšanās bedre jāaizpilda ar smalkām mitrām smiltīm, tās virsmai jābūt vienā līmenī 

ar atspēriena dēlīti. 
Tāllēkšanas bedres apmales 

Tāllēkšanas bedres apmales izbūvējamas no impregnēta koka dēļiem ( 50*250mm), kuri 

jānostiprina ar 90°stūra leņķiem un uzstāda uz betona C30/37 pamatnes. Apmales salaiduma 

šuves ar asfaltbetona segumu jāaizpilda ar bitumena mastiku.  

 

16. PANEĻU ŽOGA IZBŪVE 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Paneļa žoga izbūve h=2.5m – m. 

Darba apraksts 

Paneļu žoga izbūve ietver darba zonas sagatavošanu, betona pamata izbūvi stabiem, stabu 

uzstādīšanu, žoga paneļu uzstādīšanu pie stabiem, izmantojot stiprinājumus, kā arī teritorijas 

sakārtošanu pēc darba beigām. 

Materiāli 

3D nožogojuma panelis izgatavots no horizontālām un vertikālām metāla stieplēm, 

abpusēji metināts. Paneļa garums – 2.5m, paneļa augstums – 2.5m, paneļa krāsa – zaļa. Žoga 

kvadrātstabs 40x60mm, garums virszemes – 2.5m, iestiprināts gruntī vismaz 70cm dziļumā ar 

betona pamatu 0.3m x 0.3m, staba sieniņas biezums – 1.3mm, staba krāsa – zaļa, stiprinājumi U-

veida skavas 40 x 60mm. 

Darba izpilde 

Paneļu žoga izbūve saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju. Žoga stabi tiek 

nostiprināti gruntī 70cm dziļumā betona pamatā (0.3m x 0.3m) ar soli 2.5m. Pie žoga stabiem ar 

U-veida stiprinājumiem tiek piestiprināti žoga paneļi. Paneļu žoga izbūve atbilstoši ražotāja 

instrukcijām. 

Kvalitātes novērtējums 

Izbūvētajam paneļu žoga veidam, ģeometrijai, novietojumam plānā jāatbilst būvniecības 

ieceres dokumentācijai. Žoga paneļiem jābūt stingri nostiprinātiem pie stabiem. Stabiem jābūt 

vertikāliem, nav pieļaujama to pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās, jābūt nodrošinātai 

to stabilitātei pašsvara, vēja slodžu un klimatisko apstākļu ietekmē. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Uzstādītos žoga paneļus jāuzmēra metros – m. 

17. SOLIŅA UZSTĀDĪŠANA 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 



o Soliņa uzstādīšana – gab. 

Darba apraksts 

Soliņa uzstādīšana ietver darba zonas sagatavošanu, betona pamata izbūvi un soliņa 

nostiprināšanu betona pamatā, kā arī teritorijas sakārtošanu pēc darba beigām. 

Materiāli 

Soliņš paredzēts lietošanai ārā. Izgatavots no karsti cinkota metāla kājām. Sēžamā daļa 

izgatavota no impregnēta koka. Soliņam nav paredzēta atzveltne. Nostiprināšanai zemē paredzēts 

izbūvēt betona pamatu. Soliņa garums – 180cm, platums – 40cm, augstums – 40cm.  

Darba izpilde 

Soliņš jāuzstāda saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju. Uzstādīšana atbilstoši 

ražotāja instrukcijām. 

Kvalitātes novērtējums 

Uzstādītajam soliņa veidam, ģeometrijai, novietojumam plānā jāatbilst būvniecības 

ieceres dokumentācijai. Soliņam jābūt stingri nostiprinātam zemē, nav pieļaujama tā kustēšanās 

vai pagriešanās ap asi, izraušana vai noliekšanās, jābūt nodrošinātai tā stabilitātei cilvēku 

pieliktās slodzes, pašsvara, vēja slodžu un klimatisko apstākļu ietekmē. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Uzstādītie soliņi jāuzmēra gabalos – gab. 

18. ATKRITUMU URNAS UZSTĀDĪŠANA 

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Atkritumu urnas uzstādīšana – gab.  

Definīcijas 

Atkritumu urna – teritorijas labiekārtojuma elements, kurā paredzēts novietot atkritumus.  

Darba apraksts 

Atkritumu urnas uzstādīšana ietver darba zonas sagatavošanu, betona pamata izbūvi un 

atkritumu urnas nostiprināšanu betona pamatā, kā arī teritorijas sakārtošanu pēc darba beigām. 

Materiāli 

Cilindriskas formas atkritumu urna no metāla (karsti cinkots, krāsots melnais metāls) 

fiksēta statīvā, viegli iztukšojama, pagāžot uz sāniem, paredzēta lietošanai ārā. Nostiprināšanai 

zemē paredzēts izbūvēt betona pamatu. Atkritumu urnas krāsa paredzēta pelēka, matēta, tilpums 

vismaz 28 litri. Uzstādīšana atbilstoši ražotāja instrukcijām. 
Darba izpilde 

Atkritumu urnas jāuzstāda saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju. Uzstādīšana 

atbilstoši ražotāja instrukcijām. 

Kvalitātes novērtējums 

Uzstādīto atkritumu urnu veidam, ģeometrijai, novietojumam plānā jāatbilst būvniecības 

ieceres dokumentācijai. Atkritumu urnai jābūt vertikālai, nav pieļaujama tās pagriešanās ap asi, 

izraušana vai noliekšanās, jābūt nodrošinātai tās stabilitātei pašsvara, vēja slodžu un klimatisko 

apstākļu ietekmē. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Uzstādītās atkritumu urnas jāuzmēra gabalos – gab. 

19. FUTBOLA VĀRTU UZSTĀDĪŠANA  

Darbus veikt atbilstoši rasējumam ĢP-1. Būvdarbu apjomus skatīt „Darbu daudzumu 

saraksts”. 

Būvprojektā paredzēta: 

Futbola vārtu (5*2m) ar tīklu uzstādīšana 

vārtu izmērs – 5 m x 2m, vārtu priekšējais profils apaļš, diametrs 80 mm. – kompl.  

Definīcijas 

Futbola vārti – futbola spēles aprīkojums. 

Materiāli 

Vārtu priekšējais profils izgatavoti no alumīnija, vārtu atbalsta rāmis izgatavots no rūdīta 

tērauda. Komplektā ietilpst vārtu tīkls un ritentiņi vārtu ērtākai pārvietošanai 

Darba izpilde 



Futbola vārti jāuzstāda saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju. Uzstādīšana 

atbilstoši ražotāja instrukcijām. 

Darba daudzuma uzmērīšana 

Uzstādītie vārti jāuzmēra komplektos – kompl. 

 

20. DIGITĀLĀ UZMĒRĪŠANA 

Ievērot CS 2017 sadaļu 2.9. – „Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana”. 

Būvprojektā paredzēta: 
o Izpildīto darbu digitālais uzmērījums atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2017"     

prasībām – kompl. 

 

 

 

 

Sastādīja:         /I. Šahno/ 

 



SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 

Būvobjekta nosaukums: Sporta infrastruktūras uzlabošana Praulienas pagastā 

Sporta laukuma atjaunošana Praulienā 

Adrese: “Pilsdārzi”, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov. 

 

1. IEVADS 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

3. BŪVNIECĪBAS IECERES GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 

4. BŪVNIECĪBAS IECERES RISINĀJUMU APRAKSTS 

  

IEVADS 

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēta esošo segumu atjaunošana un jaunas 

apgaismojuma elektroapgādes līnijas ar apgaismojuma laternām izbūve Praulienas pamatskolas 

sporta laukumā uz Praulienas  pagasta pašvaldībai piekritīgā zemes gabala ar kadastra numuru 

70860100246 “Pilsdārzos”, Praulienas pagastā, Madonas novadā (skat. 1.att.). Piekļūšana sporta 

laukumam paredzēta no Dārza ielas puses.  

 

 

 

1. att. Sporta laukuma atrašanās vieta 

 



  

Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēts:  

• Veikt esošo segumu demontāžu; 

• Nozāģēt atsevišķus kokus, likvidēt celmus; 

• Atjaunot  esošo asfaltbetona segumu; 

• Atjaunot futbola laukuma segumu, uzstādīt jaunus futbola vārtus ;  

• Izbūvēt futbola laukuma drenāžu; 

• Izbūvēt jaunu apgaismojuma kabeļlīniju, uzstādīt jaunas apgaismojuma laternas ar 

balstiem; 

• Atjaunot sporta laukuma tāllēkšanas sektoru; 

• Ceļa pusē veikt teritorijas norobežošanu ar paneļu žogu; 

• Veikt teritorijas labiekārtošanu ar soliņiem un atkritumu urnām; 

• Veikt teritorijas apzaļumošanu. 

Būvniecības ieceres dokumentācijas izejas materiāli: 

• Projektēšanas uzdevums; 

• AS „Madonas ūdens” 22.09.2017. tehniskie noteikumi Nr.14i/2017; 

• SIA „Lattelecom” 11.10.2017. tehniskie noteikumi Nr.LTN-7453  

• AS „Sadales tīkls” 16.10.2017.tehniskie noteikumi  Nr. 30EF60-06.06/1414 

• SIA „GeoSIJA” 2017. gada 7. maijā uzmērītais topogrāfiskais plāns; 

• SIA “Arhajs” ģeotehniskās izpētes pārskats 

• Apsekošanas materiāli dabā. 

 

Būvniecības ieceres dokumentācija „Sporta infrastruktūras uzlabošana Praulienas pagastā” 

izstrādāta pamatojoties uz 28.08.2017. līgumu Nr.2.4.6./90-17, kas noslēgts starp Pasūtītāju – 

Madonas novada pašvaldību, un Izpildītāju – SIA “MadAqua”, saskaņā ar Madonas novada 

pašvaldības izsniegto Projektēšanas uzdevumu, kā arī pamatojoties uz institūciju izsniegtajiem 

tehniskajiem noteikumiem. 

Būvniecības ieceres dokumentācija izstrādāta balstoties uz šādiem spēkā esošiem Latvijas Valsts 

standartiem un noteikumiem: 

• LVS 190-5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 5. daļa: Zemes klātne”; 

• LVS 190-6 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 6. daļa: Autoceļu un tiltu būvprojektu saturs un 

noformēšana”; 

• LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”; 

• Ceļu specifikācijas 2017; 

• Ceļa segu tipveida konstrukciju katalogs; 

• 2017. gada 9. maija MK noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 

• LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. 

 

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāja ceļu būvinženieris Ilze Šahno (sertifikāts ceļu 

projektēšanā Nr.3-01168). 



ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Esošā sporta laukuma teritorija, kurā paredzēts atjaunot asfaltbetona un futbola laukuma 

zāliena segumus ir 4400 m2 (sk. 2.attēlu).. 

 

2. att. Teritorija, kur paredzēts atjaunot sporta laukumu 

Šobrīd šajā teritorijā atrodas divi sliktā stāvoklī esoši futbola vārti. (sk. 3., 4.attēlu). 

 

 

 

 

3., 4.att. Esošais aprīkojums  

 

 

Esošajā skrejceļa segumā ir izveidojušās plaisas, to ir bojājušas blakus augošo koku saknes. 



Gar vienu stadiona malu esošajam asfaltbetona segumam savienojumu vieta nav vienā 

līmenī. (5.,6.,7.att.)  

      

 

5., 6., 7. att. Esošais asfaltbetona segums 

Futbola laukumā un uz skrejceļa izveidojušās peļķes (skat. 8.att.) 

               

8. att.  

 

 



Gar stadiona malu atrodas veci betona balsti ar apgaismojuma laternām. (9.att.) 

                                     

                                                             9.att. 

BŪVNIECĪBAS IECERES GALVENIE TEHNISKIE RĀDĪTĀJI 

Futbola laukums 

Laukuma platums 31.0 m 

Laukuma garums 54.0 m 

Laukuma platība 2069 m2 

Laukuma seguma veids augu zeme apsēta ar īpaši izturīgām futbola 

laukumiem paredzētām zālāja sēklām 

Aprīkojums Futbola vārti 5x2 ar tīklu un riteņiem 

Lietus ūdens novades sistēma Drenāža 

Šķērskritums 0.6 % 

Stadiona asfaltbetona segums 

Laukuma platība 2324 m2 

Laukuma seguma veids Asfaltbetons 

Lietus ūdens novades sistēma Atklāta tipa 

Šķērskritums 0.8 % 

Apgaismojums 

Elektrības kabeļa garums Kabelis AXMK 4x16 - 240m 

Apgaismojuma laternu skaits 6 

Teritorijas labiekārtošana 

Žogs Paneļu žogs 48m 

Aprīkojums Soliņi, atkritumu urnas 



 

BŪVNIECĪBAS IECERES RISINĀJUMU APRAKSTS 

 

Vispārīgā daļa 

Pirms būvdarbu uzsākšanas paredzēta 7 esošo koku, kuru saknes bojā asfaltbetona segumu, 

nozāģēšana un celmu izraušana.  

Tālāk jāveic visi Darbu daudzumu sarakstā minētie demontāžas darbi – esošo betona 

apgaismojuma balstu ar lampām un tāllēkšanas bedres ar apmalēm demontāža, futbola vārtu 

demontāža un asfaltbetona seguma konstrukcijas nojaukšana. 

Asfaltbetona segums skrejceļu daļā tiek izbūvēts ar šķērskritumu 0.8% virzienā uz futbola 

laukumu. Viena celiņa platums ir 1.22 m, ieskaitot 5cm plato horizontālā apzīmējuma līniju, celiņa 

labajā pusē. Taisnē paredzēti 6 celiņi, pa apli – 3 celiņi. 

Asfaltbetona segums no futbola laukuma tiek norobežots ar betona ietves apmalēm 

100x20x8. 

Futbola laukumā paredzēts atjaunot zālāja segumu, izbūvējot nesaistītu minerālmateriālu  

maisījuma 16/32 pamatni un augu zemes slāni, apsējot to ar īpaši izturīgu, futbola laukumam 

paredzētu zālāju.  

Ģenplānā norādītajās vietās izbūvēt 6 LED apgaismes ķermeņus, kuri uzstādāmi uz 8m 

balstiem un 1.5x1.5m konsolēm. Izbūvēt jaunu elektrības kabeli AXMK 4x16, kurš pieslēdzams 

skolas galvenajā elektrības sadalnē, uzstādot aizsardzības aparātu 3C25 un laika releju ar konektoru. 

No papildus aprīkojuma paredzēts atjaunot tāllēkšanas sektoru, uztādīt 2 futbola vārtus, 3 

soliņus, 2 atkritumu tvertnes un 2.5m augstu paneļu žogu. 

Pēc būvdarbu veikšanas atjaunojams zāliens, ar kritumu virzienā no asfaltbetona seguma. 

 

Virszemes ūdens novade, drenāžas izbūve 

 Stadiona skrejceļu paredzēts izbūvēt ar šķērskritumu 0,8% virzienā uz futbola laukumu ar 

zāliena segumu, zem kura tiks izbūvēta drenāža no PVC drenāžas caurulēm 92/80 ar ģeotekstila 

filtru.  

Pirms drenāžas izbūves precizēt, futbola laukumu šķērsojošās siltumtrases, iebūves dziļumu. 

Drenāžas caurules jāizbūvē ar minimālo kritumu 0.3%. Caurules jāizbūvē uz 10cm bieza grants oļu 

slāņa ar max frakciju 16mm, pēc cauruļu montāžas tās jāapber ar 20 cm biezu grants oļu slāni. 

Tālāk tranšeja jāaizber ar drenējošu smilti, blietējot ik pēc 30cm. Nomainīto grunti transportēt uz 

atbērtni. 

Drenāžas iztece nostiprināma ar laukakmeņu bruģējumu betona C30/37 pamatnē. 

 

 

 

 



 

 

 

Ceļa segas konstrukcija 

STADIONA ASFALTBETONA SEGAS KONSTRUKCIJA

KARSTAIS ASFALTS AC8 surf (S-III klase, AADTj,pievestā < 500); h=5 cm

MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45 (N-III klase, AADTj,smagie < 100); h=15 cm
PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

SEGAS KONSTRUKCIJU TIPI

AUGU ZEME APSĒTA AR ĪPAŠI IZTURĪGĀM ZĀLĀJA SĒKLĀM h=15cm

FUTBOLA LAUKUMA SEGAS KONSTRUKCIJA

NESAISTĪTU MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 16/32, h=12cm
PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

TĀLLĒKŠANAS BEDRES KONSTRUKCIJA

SMILTS KĀRTA (skalota upes smilts,

Kf>1m/dnn); h=50 cm

PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

AUGU ZEME APSĒTA AR ZĀLĀJA SĒKLĀM h=10cm

ATJAUNOJAMAIS ZĀLIENS

PAMATNES GRUNTS (SABLĪVĒTA, NOPLANĒTA)

 

Laukumu segas konstrukciju tipi  

Laukumu segas konstrukcijas skatīt rasējumā ĢP – 1 „Ģenerālplāns sporta laukumam 

Praulienā”. 

 

Inženierkomunikācijas 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāpārliecinās par pazemes komunikāciju faktisko novietojumu 

un iebūves dziļumu.  

Sporta laukumu šķērso siltumtrase un nefunkcionējošs ūdensvads. Rakšanas darbus 

inženierkomunikāciju aizsargjoslā veikt bez mehānismu pielietošanas. Inženierkomunikācijas ir 

jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem, kā arī jānodrošina to nepārtraukta darbība. Būvniecības 

ieceres dokumentācijā nav plānota inženierkomunikāciju pārvietošana, iegremdēšana vai 

ievietošana aizsargcaurulēs. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju 

aizsardzības prasībām. 

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

Vispārīgā daļa 

Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visi komunikāciju īpašnieki, kuri ir saskaņojuši 

būvniecības ieceres dokumentāciju. Uzsākot būvdarbus, noteiktā kārtībā ir jāpieaicina visu 

ieinteresēto organizāciju pārstāvji, kā arī jāizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko noteikumu 



prasības. Jāinformē pieguļošo zemju īpašnieki par būvdarbu uzsākšanu un paredzētajiem 

demontāžas darbiem, kas varētu attiekties uz to īpašumu. 

No sākuma veicami demontāžas darbi. Tad veicama laukumu uzmērīšana un izspraušana. 

Pēc tam ir jāveic augu zemes noņemšana vidēji 10 cm biezumā. Zemes klātnes izbūve jāveic 

saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācijā norādītajām augstuma atzīmēm. Pirms laukumu segas 

konstrukcijas izbūves zemes klātnes pamatne tiek noplanēta un sablīvēta.  

Nākamajā būvdarbu etapā saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentācijas augstuma 

atzīmēm tiek izbūvēts šķembu pamats un segums no asfaltbetona, futbola laukuma drenāžas un 

seguma izbūve. 

 Pēc segas konstrukcijas izbūves, veic aprīkojuma uzstādīšanu, žoga izbūvi, soliņu un 

atkritumu urnu uzstādīšanu, kā arī teritorijas apzaļumošanu. 

 Būvniecības laikā pēc iespējas ievērtēt esošo situāciju, ievērojot komunikāciju turētāju 

noteikumus un aizsardzības prasības. 

Būvdarbi jāveic, ievērojot modernās tehnoloģijas un kompleksās mehanizācijas prasības 

būvdarbu un montāžas darbu veikšanai. Par izejas augstumiem izmantot atbalsta punktus.  

Veicot būvdarbus visos posmos ir nepieciešams veikt instrumentālu pārbaudi. Nepieciešamā 

augstuma mērījumu klase H 3 (pēc LBN 305-01 prasībām). 

Pabeidzot būvdarbus, jāveic izpildīto darbu digitālā uzmērīšana saskaņā ar „Ceļu 

specifikācijas 2017” prasībām. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




