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1. Vispārīgi 
 

1.1. Darbības sfēra 

Šajā specifikācijā ir noteiktas vispārīgās prasības minerālo materiālu maisījumu ražošanai 

AS “Latvijas valsts meži” (turpmāk – LVM) LVM karjeros. Šī specifikācija tiek pielietota, lai 

sagatavotu darba uzdevumu, lai veiktu minerālo materiālu maisījumu ražošanu LVM karjeros un lai 

veiktu saražoto minerālo materiālu maisījumu atbilstības pārbaudes darba uzdevumam un 

tehniskajai specifikācijai. 

 Katram karjeram (turpmāk – darbu izpildes vietai) pirms izstrādes tiek sagatavots 

individuāls darba uzdevums. Darba uzdevumā tiek norādīta informācija par darbu izpildes vietu 

(nosaukums, adrese), informācija par saražojamo minerālo materiālu maisījumu, veicamie darbi, to 

apraksts un apjoms, darbu izpildes termiņi, īpašie nosacījumi un norādījumi, piemēram, vides 

aizsardzības prasības vai atkāpes no tehniskās specifikācijas. Darba uzdevumam tiek pievienotas: 

darbu izpildes vietas izvietojuma shēma, shēma ar karjera teritoriju un ieguves laukumu, krautņu 

novietošanas vietu un vispārējā ražošana shēma (piemērs ir 2.pielikumā), tā var tik mainīta 

atbilstoši darba uzdevumam, iekļaujot vai izslēdzot kādu ražošanas posmu. Nepieciešamības 

gadījumā PASŪTĪTĀJS darba uzdevumā norāda nepieciešamību pēc darbu izpildes kalendārā 

grafika  un/vai pārstrādes (tehnoloģiskās) shēmas, ko sagatavo UZŅĒMĒJS. Pārstrādes shēmā 

jānorāda iekārtu izvietojums un materiālu plūsma. Shēma jānoformē brīvā formā, ievērojot LVM 

kontrolētas ražošanas procesa sistēmas prasības.  

 

1.2. Kontrole 

Par paveikto darbu un gatavās produkcijas atbilstību atbildīgs ir UZŅĒMĒJS. 

UZŅĒMĒJA pienākums ievērot LVS EN 13242+A1:2009 “Minerālmateriāli nesaistītajiem 

un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu konstrukcijām”, LVS EN 13043:2002 

“Minerālmateriāli bituminētajiem maisījumiem un virsmas apstrādēm ceļiem, lidlaukiem un citiem 

satiksmes laukumiem” un LVS EN 12620+A1:2009 “Minerālmateriāli betonam” standartos 

noteiktās prasības, nodrošinot kontrolētu ražošanas procesu saskaņā ar 2+ sistēmu.  

PASŪTĪTĀJS var ņemt paraugus no gatavās produkcijas krautnēm un veikt atbilstības 

kontroli, taču tas neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbilstības kontroles. 

 

1.3. Darbu nodošana - pieņemšana 

Pēc darbu pabeigšanas PASŪTĪTĀJS organizē saražotās produkcijas topogrāfisku 

uzmērīšanu, organizē paraugu ņemšanu un atbilstības pārbaudi, nosaka paveikto darbu apjomu un 

faktiskās darbu izmaksas. Ja darbi paveikti darba uzdevumā noteiktajā apjomā un atbilstošā 

kvalitātē, PASŪTĪTĀJS sagatavo ražošanas apspriedes protokolu par paveikto darbu apjomu un 

izmaksu aprēķinu u.c. saistītus dokumentus, ja tādi nepieciešami. UZŅĒMĒJS sagatavo 

pieņemšanas - nodošanas aktu. ,. Dokumentus paraksta PASŪTĪTĀJA un UZŅĒMĒJA pārstāvis. 

2. Prasības darbu izpildei 
 

2.1. Sagatavošanas darbi 

Pirms ieguves jāveic sagatavošanas darbi. Katrā  darbu izpildes vietā sagatavošanas darbu 

apjoms un sastāvs ir atšķirīgs. Darba uzdevumā tiek norādīts, kādi un cik daudz sagatavošanas darbi 

jāveic. 

Sagatavošanas darbi ir sekojoši: 

• Nederīgās grunts pārvietošana līdz 70m; 250m; 450m attālumam, mērvienība – m3 

• Laukakmeņu pārvietošana uz krautni līdz 250m attālumam, mērvienība – m3 

• Apauguma novākšana karjeros, mērvienība – ha 



 

 

 

• Krautņu vietu sagatavošana, mērvienība – ha. 

Nederīgās grunts pārvietošana var būt gadījumos, kad iegūstamos derīgos izrakteņus sedz 

pārstrādei neizmantojama grunts, vai arī nederīga grunts traucē veikt izstrādi. Nederīgā grunts var 

būt pārvietojama līdz 70; 250; 450m, novietojama kaudzē vai iestrādājama nogāzēs un noplanējam. 

Nederīgā grunts jānovieto darba uzdevumā norādītajā vietā un veidā, ievērojot darba uzdevumā 

norādītās specifiskās prasības, piemēram, nogāžu planēšana atbilstoši ieguves projektam. Attālums 

tiek noteikts no tālākā nederīgās grunts atrašanās punkta līdz tuvākajam krautnes punktam. Darbu 

apjomu nosaka mērot topogrāfiski, vizuāli vai uzskaitot novestās kravas. 

Ja agrākās karjera izstrādes laikā ir palikuši laukakmeņi, parasti >300mm, var būt 

nepieciešama to pārvietošana un novietošana krautnē. Laukakmeņu pārvietošana nav paredzēta 

tālāk par 250m. Darbu apjomu nosaka mērot topogrāfiski, vizuāli vai uzskaitot novestās kravas. 

Apauguma novākšana darbu izpildes vietā tiek paredzēta, ja koki un krūmi ir saauguši virs 

platībām, kur paredzēta ieguve vai kur jānovieto krautnes. Tie jāsavāc un jānovieto kaudzē karjera 

teritorijā. Saskaņojot ar pasūtītāju, nozāģēto apaugumu var sadedzināt. Darbu apjomu nosaka mērot 

topogrāfiski, vai arī dabā uzmērot platību. 

Krautņu vieta jāsagatavo darba uzdevumā norādītajā vietā un noteiktā platībā. Darbs ietver 

sevī virsmas planēšanu, ar buldozeru vai frontālo iekrāvēju. Uz sagatavotas krautņu vietas nedrīkst 

atrasties kaitīgi piemaisījumi – saknes, augsnes paliekas u.tml. Darbu apjomu nosaka mērot 

topogrāfiski, vai arī dabā izmērot platību. 

 

2.2. Smilts – grants ieguve un pārvietošana 

Darba veids ietver smilts – grants rakšanu no dabīgi sagūlušiem smilts – grants slāņiem vai 

kaudzē novietotas smilts – grants. Šī darba ietvaros visi darbi tiek veikti virs gruntsūdens līmeņa. 

Ieguve ietver sevī arī smilts – grants pārvietošanu līdz gatavās produkcijas krautnei (ja nav 

paredzēta šķirošana un drupināšana) vai pārvietošanu līdz pārstrādes iekārtām un sekojošu 

pārstrādātā materiāla pārvietošanu līdz gatavās produkcijas krautnei.  

Atkarībā no smilts – grants saguluma var būt divu veidu ieguves – vienlaidus un izlases. 

Vienlaidus ieguve tiek veikta, ja smilts – grants karjerā ir rokama visa pēc kārtas vai arī rakšana 

notiek no kaudzes. Izlases ieguve tiek veikta gadījumos, ja smilts – grants slāņi karjerā mijas ar 

pārstrādei nederīgiem grunts slāņiem, piemēram, smilts vai mālainas grunts starpslāņiem. Izlases 

ieguves gadījumā ir nepieciešams nederīgo grunti norakt,  pārvietot un novietot atsevišķās krautnēs 

atbilstoši darba uzdevumā norādītajām prasībām. Novedamās grunts apjoms paredzams ne vairāk kā 

30% no pārstrādei derīgā materiāla apjoma. Ieguves veidu norāda darba uzdevumā. Novedamās 

grunts apjoms netiek papildus uzmērīts un apmaksāts. Grunts novešanas izmaksas ir jāiekļauj 

ieguves un pārvietošanas izmaksās. 

Transports no rakšanas vietas līdz krautuvei tiek dalīts attālumu grupās – līdz 70m; līdz 

250m, līdz 450m. Attālums tiek noteikts no tālākā smilts – grants rakšanas punkta līdz krautnes 

tuvākajam punktam. Darba uzdevumā jāparedz tikai vienu no attāluma grupām. 

Ieguves laikā, pie smilts - grants nedrīkst piejaukt nederīgus piemaisījumus: koksnes 

paliekas, mālainu grunti, organisku grunti, putekļainu smilti u.c.  

Noraktajām nogāzēm gar licences laukuma robežām jāpaliek gludām (noraktām vai 

noplanētām) un tādā slīpumā, kā norādīts ieguves projektā vai darba uzdevumā.  

 Pieļaujams nedrupināt akmeņus >300mm. Ja tie netiek drupināti, tad tie jānovieto atsevišķā 

krautnē. (skatīt 2.1. punktu laukakmeņu pārvietošana). Šāda laukakmeņu pārvietošana tiek 

apmaksāta kā sagatavošanas darbu veids – laukakmeņu pārvietošana uz krautni. Novietošana 

jāsaskaņo ar pasūtītāju. 

Paveikto darbu apjomus nosaka uzmērot visas gatavās produkcijas krautnes (tajā skaitā 

smilts – grants izsijas).  

 

2.3. Smilts – grants rakšana zem gruntsūdens līmeņa 

Darbs ietver sevī izejmateriāla vienlaidus ieguvi rokot ar ekskavatora kausu zem 

gruntsūdens līmeņa (ūdenī) novietojot izrakto materiālu blakus ekskavatoram. Darba veidu 



 

 

 

piemēro, kad virs gruntsūdens līmeņa ir pietiekoši biezs materiāla slānis (vismaz 0,3m) pa kuru var 

pārvietoties un strādāt ekskavators un derīgais materiāls ir zem gruntsūdens. Jāiegūst viss derīgais 

materiāls, bet ne dziļāk kā 4m no virsmas uz kuras atrodas rakšanas iekārta un jānovieto kaudzē. 

Kaudzē novietotais materiāls, pēc ūdens aizplūšanas, tiek izmantots smilts – grants 

pārstrādei un pārvietošanai.  

Darbu apjomus uzmēra kubikmetros, topogrāfiski mērot izraktā materiāla kaudzi. Ja pēc 

izrakšanas seko pārstrāde, tad paveikto darbu apjomu nosaka uzmērot visas gatavās produkcijas 

krautnes pēc pārstrādes. 

 

2.4. Smilts – grants šķirošana (sijāšana) 

Veicot šo darbu smilti – granti sašķiro smalkajā daļā (smilts – grants izsijas) un rupjajā daļā, 

atsevišķos gadījumos, norādot to darba uzdevumā smilts – grants var tikt sašķirota trīs frakcijās, 

smalkajā daļā (smilts – grants izsijas), vidējā daļā (oļi) un rupjajā daļā (laukakmeņi). Smalkās daļas 

nominālais izmērs ir atkarīgs no māla/putekļu piejaukuma izejmateriālā un to norāda darba 

uzdevumā. 

Par vērtīgāko tiek uzskatīta rupjā smilts – grants daļa, tādēļ šķirošanu jāveic uz sieta ar pēc 

iespējas mazāku acs izmēru, ja vien darba uzdevumā nav norādīts citādi. Šķirošana jāveic periodā, 

kad nokrišņi ir maz. Nav pieļaujams šķirot slapju materiālu, jo izejmateriālā esošais māls/putekļi 

ievērojami samazina sijāšanas kvalitāti. Prasības smilts – grants izsijām ir noteiktas 1.pielikumā. 

Izsiju izmērs tiek norādīts darba uzdevumā. Rupjo daļu (oļus un  laukakmeņus) izmanto 

drupināšanai, lai iegūtu drupinātus akmeņus. Izsiju pārvietošana no šķirošanas iekārtas uz gatavās 

produkcijas krautni jāiekļauj smilts – grants ieguves un pārvietošanas izmaksās. 

Darbu apjomi tiek noteikti kubikmetros topogrāfiski uzmērot visas gatavās produkcijas 

krautnes un summējot to tilpumu. 

 

2.5. Drupināšana 

Drupināšanai izmanto smilts – grants šķirošanas procesā iegūto rupjo daļu (oļus un 

laukakmeņus). Īpaši akmeņainas smilts – grants gadījumā drupināšanai var tikt izmantota dabīga 

smilts – grants no ieguves vietas. Drupināšanas rezultātā tiek iegūti drupināti akmeņi ar noteiktu 

maksimālo nominālo izmēru, kas tiek norādīts darbu daudzumu sarakstā. Iespējamie drupinātu 

akmeņu izmēri var būt sekojoši – 0/16mm, 0/32mm, 0/45mm, 0/56mm un 0/63mm. Prasības 

drupinātiem akmeņiem ir 1.pielikumā. UZŅĒMĒJA piedāvājumā ir divas apmaksas grupas, kas 

atkarīgas no maksimālā nominālā izmēra (D) – 1.grupa, ja D ≤32 un 2.grupa, ja D>32. 

Drupināšanai jāizmanto drupināšanas iekārtas, kas nerada lielu smalkās un putekļainās 

frakcijas daudzumu. Uzreiz pēc drupināšanas ņemtā drupinātu akmeņu paraugā maksimālais daļiņu 

saturs <0,063mm ir noteikts 1.pielikumā. Šajā pielikumā ir noteiktas arī papildprasības  attiecībā uz 

formu un drupināto virsmu proporcijām.  

Jebkuras materiālu pārvietošanas izmaksas jāiekļauj smilts – grants ieguves un 

pārvietošanas izmaksās.  

 Darbu apjomus nosaka kubikmetros topogrāfiski uzmērot un summējot to materiālu 

kaudzes, kas izveidotas pēc drupināšanas un novietotas krautnē. 

 

2.6. Frakcionētu šķembu ražošana (šķirošana jeb sijāšana) 

Darba veids nepieciešams, lai sadrupinātos akmeņus sašķirotu pa izmēriem (frakcijām) t.i. 

iegūtu drupinātu akmeņu izsijas un frakcionētas šķembas. Darba uzdevumā tiek norādīts drupinātu 

akmeņu izsiju un frakcionētu šķembu frakciju veids un apjoms. Var tikt paredzētas dažādas 

drupinātu akmeņu izsijas (0/8, 0/16, 0/32, u.c.) un dažādas frakcionētas šķembas (8/16; 8/32; 8/45; 

16/32; 16/45; 16/56; 32/56; 32/63 u.c).  

Prasības gatavai produkcijai noteiktas 1.pielikumā. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par prasību 

nodrošināšanu. 



 

 

 

Darbu apjomu nosaka kubikmetros topogrāfiski uzmērot tikai frakcionētu šķembu krautņu 

apjomus pēc sadrupināto akmeņu šķirošanas. Drupinātu akmeņu izsiju ražošana netiek apmaksāta. 

Apjomu noteikšanā iekļaujamas tikai tās materiālu krautnes, kuru materiāls iegūts no drupinātāja.  

 

2.7. Minerālo materiālu maisījumu sagatavošana 

Maisījums jāsagatavo no pārstrādes rezultātā iegūtiem un krautnē novietotiem materiāliem, 

samaisot noteiktās proporcijās smilts – grants izsijas ar drupinātu akmeņu izsijām, drupinātiem 

akmeņiem,  frakcionētām šķembām. Nelielā apjomā (līdz 7% no kopējās masas) var būt 

nepieciešams piejaukt mālainu grunti. Grunti paredzēts iegūt karjera teritorijā vai pievedot, tās 

ieguves vieta tiek norādīta darba uzdevumā.  

Iegūstamā maisījuma veids tiek norādīts darba uzdevumā. Maisījuma proporcijas jānosaka, 

kad ir noteiktas maisījuma izejmateriāla īpašības. Sajaucamo materiāla proporcijas aprēķina tā, lai 

iegūtu nepieciešamo maisījumu.  

Samaisīšanu var veikt, piemēram, ar frontālo iekrāvēju berot vienā kaudzē pārmaiņus 

dažādus izejmateriālus ik pa laikam tos savā starpā pārmaisot. 

UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par samaisītā maisījuma atbilstību darba uzdevumā norādītajām 

prasībām, pierādot atbilstību ar darbu veikšanas laikā veiktām laboratoriskām pārbaudēm akreditētā 

laboratorijā, iesniedzot akreditētas laboratorijas sagatavotus testēšanas pārskatus, katriem 1000 m3 

gatavā maisījuma. Prasības minerālo materiālu maisījumiem tiek noteiktas darba uzdevumā. 

Darbu apjomi tiek noteikti kubikmetros topogrāfiski uzmērot sagatavotā maisījuma krautni.  

 

2.8. Izejmateriālu smilts – grants ražošanai piegāde 

Izejmateriālu piegāde tiek paredzēta, lai iekrautu un piegādātu  izejmateriālus minerālo 

materiālu pārstrādes vajadzībām no izejmateriālu iegādes vietas līdz pārstrādes vietai. Darba veids 

abām pusēm vienojoties, var tikt izmantots, lai iekrautu un piegādātu saražoto materiālu pircējam.  

Transportēšanai jāizmanto pašizgāzēji kravas automobiļi, kuru pilna masa ir vismaz 40 

tonnas, kuriem visas asis, izņemot stūrējamās, ir aprīkotas ar dubultriteņiem. Iekraušanai jāizmanto 

ekskavators vai frontālais traktors. 

Izejmateriālu smilts-grants ražošanai  transportēšanas darbu apjomu nosaka kilometros vienā 

virzienā no iekraušanas vietas līdz piegādes vietai, reizinot ar reisu skaitu. UZŅĒMĒJS darba veida 

izmaksās iekļauj ceļu abos virzienos. Izejmateriālu smilts-grants ražošanai iekraušana karjerā darbu 

apjomu nosaka m3 mērot topogrāfiski, vizuāli vai uzskaitot kravas. 

 

2.9. Pakalpojuma sniegšanā izmantojamā tehnika un personāls 

Pakalpojumu sniedz ar UZŅĒMĒJA īpašumā vai tiesiskajā turējumā esošu, normatīvajos 

tiesību aktos noteiktajām tehniskajām, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām atbilstošu 

un noteiktajā kārtībā apdrošinātu mobilai minerālo materiālu maisījumu ražošanai piemērotu 

tehniku, kura aprīkota ar darbu veikšanai visu nepieciešamo papildaprīkojumu, t.sk. uz iekārtas vai 

tehnikas skaidri saskatāms uzraksts par bīstamās zonas minimālo rādiusu ap iekārtu vai tehniku. 

Pakalpojuma sniegšanā tiek piesaistīts atbilstošas kvalifikācijas un normatīvajos tiesību 

aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls, kas atbildīgs par visu tehniskajā specifikācijā noteikto 

prasību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. 

Pakalpojumu sniegšanā iesaistītajām personām (sākotnēji uzsākot Līguma izpildi un Līguma 

darbības laikā, t.sk., personāla maiņas gadījumā) ir pienākums piedalīties LVM organizētās 

apmācībās un jānokārto LVM sagatavotu zināšanu pārbaudes testu par darbu izpildi, t.i., līguma 

nosacījumiem, ražošanas procesa kontroli, darba aizsardzības prasībām, vides aizsardzības prasībām 

u.c. kvalitatīvai darbu izpildei nepieciešamajām zināšanām. Darba uzdevuma minerālo materiālu 

maisījumu ražošanai izpildi var uzsākt tikai, kad darba uzdevumā iesaistītās personas ir 

nokārtojušas zināšanu pārbaudes testu. Par mācību un zināšanu pārbaudes testa norises kārtību 

PASŪTĪTĀJS iepriekš informē UZŅĒMĒJU, mācību norises laiku un vietu saskaņojot ar 

UZŅĒMĒJU. 

 



 

 

 

2.10. Prasības darbu izpildes dokumentācijai 

Pakalpojumu sniegšanas laikā UZŅĒMĒJAM ir jāievēro LVS EN 13242+A1:2009 

“Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu 

konstrukcijām” standartā noteiktās prasības dokumentācijai, tās aizpildīšanai, noformēšanai un 

tālākas nodošanas kārtībai. Katra darba uzdevuma izpildes laikā, veicot minerālo materiālu 

maisījumu ražošanu,  UZŅĒMĒJAM ir jāved LVM Karjeru darbības žurnāls, kuram darbu 

veikšanas brīdī ir jāatrodas darbu veikšanas vietā, kurā ietilpst sekojošas sadaļas: 

1. Vispārīgas ziņas par karjeru; 

2. Atbildīgo personu saraksts, tās kompetence; 

3. Darba tehnikas vienības saraksts, tās apkopes; 

4. Ikdienas ziņas par ražošanas apjomiem; 

5. Saņemto materiālu un izstrādājumu uzskaite karjera; 

6. Paraugu ņemšana,  reģistrācija, kvalitātes kontrole; 

7. Ziņas par neatbilstošu produkciju; 

8. Ziņas par avārijām, nelaimes gadījumiem; 

9. Ziņas par vides piesārņojumu, vides prasību neizpildi, un darba drošības neievērošanu; 

10. Kontrolējošo organizāciju pārbaudes piezīmes. 

Karjeru darbības žurnāls un tajā uzskaitītas reģistrācijas saraksti var tikt papildināti ar 

papildus dokumentāciju, piemēram, sanāksmju protokoli, darba uzdevuma izmaiņu akti u.c. Karjera 

darbības žurnāls tiek izdots saņemot darba uzdevumu. LVM organizē UZŅĒMĒJA darbiniekiem, 

kas iesaistīti minerālo  materiālu maisījumu ražošanas procesā sākotnējās apmācības, kuru laikā, 

detalizēti tiek izstāstīta žurnāla aizpildīšanas kārtība, biežums un atbildības, kas apkopotas žurnāla 

lietošanas instrukcijā. Pēc darbu izpildes žurnāls tiek nodots LVM tālākai uzglabāšanai.  

 

2.11. Prasības attiecībā uz vides aizsardzību un darba aizsardzību 

Pakalpojumu sniegšanas laikā UZŅĒMĒJAM jāievēro normatīvajos tiesību aktos un līgumā 

noteiktās PASŪTĪTĀJA prasības. 

 

2.12. Īpašie nosacījumi 

Konkrēta objekta darba uzdevumā var tikt iekļauts gan viens, gan vairāki, gan visi no 

augstāk norādītajiem darba veidiem. Darbu izpilde jāuzsāk ne vēlāk, kā 5 darba dienu laikā no 

darba uzdevuma saņemšanas dienas vai darba uzdevumā norādītajā termiņā. Darbu izpildes termiņš 

tiek norādīts darba uzdevumā. Pārstrādes darbu veikšanas vietas (karjeri) atrodas ārpus apdzīvotām 

vietām, tai skaitā dziļi mežu masīvos. Tie nav apgādāti ar elektroenerģiju, labierīcībām vai citām 

inženierkomunikācijām. 

Darbu laikā UZŅĒMĒJAM ir pienākums saglabāt un nebojāt robežzīmes, kā arī citu karjera 

aprīkojumu (piem. vārtus, informatīvās zīmes u.c.). Gadījumā, ja robežzīme vai aprīkojums traucē 

veikt darbus, UZŅĒMĒJAM jāinformē PASŪTĪTĀJA pārstāvis par vajadzību to noņemt. 

UZŅĒMĒJAM jāievērtē darbu veikšanai nepieciešami materiāli, tehnikas vienības un 

papildus darbi, kas nav minēti šajā specifikācijā, bet bez kuriem nav iespējama norādīto darbu 

veikšana. 

UZŅĒMĒJAM jāinformē PASŪTĪTĀJA pārstāvis par darbu uzsākšanu, ne vēlāk kā 3 

kalendārās dienas pirms darbu uzsākšanas karjerā, informāciju par darbu uzsākšanu rakstiski 

nosūtot uz līgumā vai darba uzdevumā norādīto e-pastu. 

Par visiem apstākļiem, kas ietekmē darbu izpildi, kā arī ja ir nepieciešams precizēt darbu 

veikšanas tehnoloģiju vai apjomus, nekavējoties jāinformē PASŪTĪTĀJA pārstāvis. 

UZŅĒMĒJAM patstāvīgi jāseko veikto darbu apjomam un kvalitātei, t.sk. UZŅĒMĒJAM 

jāorganizē paraugu ņemšanu un sagatavotā materiāla atbilstības pārbaude. 

Jebkuru darbu papildus apjomi ir jāsaskaņo ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi pirms to veikšanas. 

Rakstiski nesaskaņotus papildus darbu apjomus, kā arī darbu apjomus, kas tika 

uzdoti darba uzdevumā, bet faktiski netika veikti PASŪTĪTĀJS neapmaksā.  



 

 

 

1.pielikums  

 

Prasības minerālo materiālu maisījumiem 

 

Frakciju izmēru un prasību noteikšanas pamatā ir izmantots standarts LVS EN 13242+A1:2009 

“Minerālmateriāli nesaistītajiem un hidrauliski saistītajiem maisījumiem būvniecībai un ceļu 

konstrukcijām”. Testēšanā jālieto standartā norādītās testa metodes. 

Smilts - grants šķirošanas rezultātā tiek iegūtas smilts – grants izsijas un oļi (laukakmeņi). 

Prasības smilts – grants izsijām ir noteiktas 2.1. tabulā. Katram smilts – grants izsiju veidam ir 

noteikti kontrolsieti. Prasības attiecībā uz caursijāto daļiņu daudzumu norādītas pēdējā kolonnā. 

 

2.1. tabula 

 Prasības smilts - grants izsijām 

Materiāla izmērs un kontrolsieti Prasība 

0/8 0/11 0/16 0/22 

16 22,4 31,5 45 100% 

11,2 16 22,4 31,5 98-100% 

8 11,2 16 22,4 85-99% 

 

Sadrupinot oļus (laukakmeņus) iegūst drupinātus akmeņus. Prasības drupinātiem akmeņiem 

(uzreiz pēc drupinātāja) norādītas 2.2. tabulā un 2.3. tabulā. 

 

2.2. tabula 

Granulometrijas prasības drupinātiem akmeņiem 

Materiāla izmērs un kontrolsieti Prasība 

0/16 0/32 0/45 0/56 0/63 

31,5 63 90 90 125 100% 

22,4 45 63 63 90 98-100% 

16 31,5 45 56 63 85-99% 

8 16 22,4 31,5 31,5 20-70% 

 

2.3. tabula 

Pārējo parametru prasības drupinātiem akmeņiem 

Parametrs Prasība Metode 

Caur 0,063mm caursijāto daļiņu 

daudzums, ja 0/16mm 

<15% LVS EN 933-1 

Caur 0,063mm caursijāto daļiņu 

daudzums, ja 0/32mm 

<12% LVS EN 933-1 

Caur 0,063mm caursijāto daļiņu 

daudzums, ja 0/45mm 

<10% LVS EN 933-1 

Caur 0,063mm caursijāto daļiņu 

daudzums, ja 0/56mm 

<7% LVS EN 933-1 

Caur 0,063mm caursijāto daļiņu 

daudzums, ja 0/63mm 

<5% LVS EN 933-1 

Pilnīgi un daļēji drupināto un 

lauzto daļiņu daudzums (Cc) 

>65% LVS EN 933-5 

Pilnīgi apaļo daļiņu daudzums 

(Ctr) 

<20% LVS EN 933-5 

Formas indekss <20 LVS EN 933-3 

Losandželosas koeficients <40 LVS EN 1097-2 

 



 

 

 

Prasības drupinātu akmeņu  izsijām noteikts 2.4. tabulā. 

 

2.4. tabula 

Prasības drupinātu akmeņu izsijām 

Materiāla izmērs un kontrolsieti Prasība 

0/8 0/16 0/32 

16 31,5 63 100% 

11,2 22,4 45 98-100% 

8 16 31,5 85-99% 

 

 

Prasības frakcionētām šķembām noteiktas 2.5. tabulā. 

 

2.5 tabula 

Prasības frakcionētām šķembām 

Šķembu izmērs un kontrolsieti Prasība 

8/16 8/32 16/32 16/45 32/56 32/63 

31,5 63 63 90 90 125 100% 

22,4 45 45 63 63 90 98-100% 

16 31,5 31,5 45 56 63 85-99% 

11,2 16 22,4 22,4 45 45 30-70% 

8 8 16 16 31,5 31,5 0-20% 

4 4 8 8 16 16 0-5% 

0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0,063 0-3% 

  

 

Prasības drupinātas grants maisījumam, atbilstoši meža autoceļu būvniecības prasībām 

noteiktas 2.6. tabulā. Darba uzdevumā var tikt norādīts, ja LVM ir veiktas izmaiņas. 

 

2.6. tabula 

Prasības drupinātas grants maisījumam meža ceļiem 

Parametrs Prasība Metode 

Caur 0,063mm sietu caursijāto 

daļiņu daudzums 

5-15% LVS EN 933-1 

Caur 0,5mm sietu caursijāto daļiņu 

daudzums 

10-28% LVS EN 933-1 

Caur 5,6mm sietu caursijāto daļiņu 

daudzums 

30-50% LVS EN 933-1 

Caur 31,5mm sietu caursijāto 

daļiņu daudzums 

50-95% LVS EN 933-1 

Caur 63mm sietu caursijāto daļiņu 

daudzums  

85-100% LVS EN 933-1 

Pilnīgi un daļēji drupināto un 

lauzto daļiņu daudzums (Cc) 

>50% LVS EN 933-5 

Pilnīgi apaļo daļiņu daudzums (Ctr) <30% LVS EN 933-5 

 



 

 

 

2. pielikums 

Vispārējā ražošanas shēma (paraugs) 

 
Pielikuma shēma ir informatīva, darba uzdevuma ietvaros UZŅĒMĀJAM shēma jākoriģē atbilstoši ražošanas procesam 

konkrētajā karjerā. 

Papildus shēmā var tikt norādīti arī iegūstamo materiālu izmēri.  
 

 

 

Smilts - grants 

Smilts – grants 
izsijas 

Oļi (laukakmeņi) 

 

Drupināšana  

Frakcionētas 
šķembas  

Drupināti akmeņi 

Šķirošana 

Šķirošana 
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akmeņu 
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Sagatavots 

maisījums 
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