„Jura Voicehoviča projektēšanas birojs„

SIA

Reģ. Nr. 43603064850
Adrese: Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004
A/S "Swedbank", Bankas konts: LV29HABA 0551038546810
t. 29472256, e-pasts: Juris.Voicehovics@gmail.com

PROJEKTĒTĀJS: SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs”
Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava,
LV-3004, tālr.: 29472256

PASŪTĪTĀJS:

Ķekavas novada pašvaldība, reģ.Nr.90000048491,
Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV2123

LĪGUMA NR.:

21-25/16/74

INŽENIERBŪVES
GRUPA:
II
OBJEKTS:

Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas
iela, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

ADRESE:

Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

STADIJA:

BP

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS: 22230103 (kanalizācijas tīklu cauruļvadi)

BŪVPROJEKTS
SĒJUMI:
SĒJUMS:
SASTĀVS:

2
1.
Vispārīgā daļa;
Inženierrisinājumu daļa (LKT sadaļa);
Ekonomikas daļa (IS, BA, DOP)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā
ietvertajiem nosacījumiem.
Būvprojekta vadītājs

J.Voicehovičs, sert. Nr. 3-00739
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Uzņēmuma vadītājs

J.Voicehovičs

Būvprojekta vadītājs:

J.Voicehovičs

Būvprojekta LKT daļas vadītāja:

L.Voitiška

Jelgava, 2016

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Būvprojekta sastāvs
1. sējums
1. daļa – Vispārīgā daļa
1.1

sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti

1.2

sadaļa – Topogrāfiskā izpēte ............................................................................................................................ TI

1.3

sadaļa – Ģeotehniskā izpēte .................................................................................

ĢI

2. daļa – Arhitektūras daļa
2.1

sadaļa – Būvprojekta ģenerālplāns .......................................................................

ĢP

3. daļa – Inženierrisinājumu daļa
3.1

sadaļa – Lietus ūdens kanalizācijas tīkli ...............................................................

LKT

4. daļa – Ekonomikas daļa
4.1

sadaļa – Darbu organizēšanas projekts

4.2

sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums ...................................... IS
Būvdarbu apjomu saraksts

.......................................................... DOP
.......................................................... BA

2. sējums
1. daļa – Inženierrisinājumu daļa
1.1

sadaļa – Elektroapgāde, ārējie tīkli.......................................................................

ELT

Sējuma saturs
Nosaukums
Titullapa
Būvprojekta sastāvs
Sējuma saturs
1. Vispārīgā daļa
1.1 sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti
LR Uzņēmuma reģistra funkciju izpildes departamenta Bauskas reģionālās
nodaļas lēmums Nr.12-10/91694 par komercsabiedrības ierakstīšanu
komercreģistrā
LR Ekonomikas ministrijas lēmums Nr. BIS/412-BK-2.11-2016-483
Profesionālās apdrošināšanas polises kopija
Būvprojekta vadītāja Jura Voicehoviča izraksts no Būvniecības informācijas
sistēmas par būvprojekta sertifikāta piešķiršanu
Būvprojekta LKT daļas vadītājas Lailas Voitiškas izraksts no Būvniecības
informācijas sistēmas par būvprojekta sertifikāta piešķiršanu
Ķekavas novada pašvaldības izsniegts Projektēšanas uzdevums
SIA “Ķekavas nami” Tehniskie noteikumi Nr.02-13/34, 27.01.2016
A/S “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI20-03.02/367 Par 0.4kV
kabeļu līnijas pārvietošanu (Tehnisko noteikumu Nr.30R2A0-03.02/2224 no
05.10.2012 pagarināšana), 03.02.2016
A/S “Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI20-03.02/356 Par tehniskajiem
noteikumiem (Tehnisko noteikumu Nr.30R2A0-03.02/2192 no 02.10.2012
pagarināšana), 03.02.2016
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi
Nr.Z-2016-85, 04.02.2016
Skaidrojošs apraksts
Inženierkomunikāciju būvprojektā skarto zemes īpašumu saraksts
Projekta lietus kanalizācijas tīklu saskaņošanas protokols ar zemes gabala
kadastra Nr.80700080641 (Avotu iela 15, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas
nov.) un Nr.80700080787 (Kārklu iela 18, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas
nov.) īpašnieku
1.2 sadaļa – Topogrāfiskā izpēte
Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām
1.3 sadaļa – Ģeotehniskā izpēte
Ģeotehniskās izpētes pārskats
2. Arhitektūras daļa
2.1 sadaļa – Būvprojekta ģenerālplāns (ĢP)
LKT ģenerālplāns
3. Inženierrisinājumu daļa
3.1 sadaļa – Lietu ūdens kanalizācijas tīkli (LKT)
Skaidrojošs apraksts
Vispārīgie rādītāji
Plāns ar LKT tīkliem
Garenprofili K2 sistēmai
Tipveida risinājumi. Aku shēmas
Tipveida risinājumi. Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Esošo inženierkomunikāciju
aizsardzība
Tipveida risinājumi. Segumu atjaunošana

Lpp
1
2
3–4
5
6
7–8
9
10–11
12
13
14–15
16
17–19
20–22
23–24
25–26
27
28–29

30
31
32
33–71
72
72
73
74
75
76–84
85
86
87–89
90
91
92

4. Ekonomikas daļa
4.1 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts
Darbu organizēšanas projekts
4.2 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju, materiālu un būvdarbu apjomu saraksts (IS, BA)
Iekārtu, konstrukciju, materiālu un būvdarbu apjomu saraksts

93
94
95–102
103
104–107

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

1. daļa – Vispārīgā daļa
1.1 sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti
1.2 sadaļa – Topogrāfiskā izpēte .............................................................................. TI
1.3 sadaļa – Ģeotehniskā izpēte ............................................................................... ĢI

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

1. daļa – Vispārīgā daļa
1.1 sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti
Sadaļas saturs
 SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” LR Uzņēmuma reģistra funkciju izpildes departamenta
Bauskas reģionālās nodaļas lēmums Nr. 12-10/91694 par komercsabiedrības ierakstīšanu komercreģistrā;
 LR Ekonomikas ministrijas lēmums Nr. BIS/412-BK-2.11-2016-483;
 Profesionālās apdrošināšanas polises kopija;
 Būvprojekta vadītāja Jura Voicehoviča izraksts no Būvniecības informācijas sistēmas par būvprojekta
sertifikāta piešķiršanu;
 Būvprojekta LKT daļas vadītājas Lailas Voitiškas izraksts no Būvniecības informācijas sistēmas par
būvprojekta sertifikāta piešķiršanu;
 Ķekavas novada pašvaldības izsniegts Projektēšanas uzdevums;
 SIA „Ķekavas nami” Tehniskie noteikumi Nr.02-13/34, 27.01.2016;
 A/S „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI20-03.02/367 Par 0.4kV kabeļu līnijas pārvietošanu
(Tehnisko noteikumu Nr.30R2A0-03.02/2224 no 05.10.2012 pagarināšana), 03.02.2016;
 A/S „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI20-03.02/356 Par tehniskajiem noteikumiem (Tehnisko
noteikumu Nr.30R2A0-03.02/2192 no 02.10.2012 pagarināšana), 03.02.2016;
 VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi Nr.Z-2016-85, 04.02.2016;
 Skaidrojošs apraksts;
 Inženierkominikāciju būvprojektā skarto zemes īpašumu saraksts;
 Projekta lietus kanalizācijas tīklu saskaņošanas protokols ar zemes gabala kadastra Nr.80700080641
(Avotu iela 15, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.) un Nr.80700080787 (Kārklu iela 18, Odukalns,
Ķekavas pag., Ķekavas nov.) īpašnieku

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

1. daļa – Vispārīgā daļa
1.2 sadaļa – Topogrāfiskā izpēte
Sadaļas saturs
 Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

1. daļa – Vispārīgā daļa
1.3 sadaļa – Ģeotehniskā izpēte
Sadaļas saturs
 Ģeotehniskās izpētes pārskats

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

2. daļa – Arhitektūras daļa
2.1 sadaļa – Būvprojekta ģenerālplāns
Sadaļas saturs
 LKT ģenerālplāns

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

3. daļa – Inženierrisinājumu daļa
3.1 sadaļa – Lietus ūdens kanalizācijas tīkli ............................................................ LKT

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

3. daļa – Inženierrisinājumu daļa
3.1 sadaļa – Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
Sadaļas saturs
 Skaidrojošs apraksts;
 Vispārīgie rādītāji, LKT-1;
 Plāns ar LKT tīkliem, LKT-2;
 Garenprofili K2 sistēmai, LKT-3….LKT-5;
 Tipveida risinājumi. Aku shēmas, LKT-6;
 Tipveida risinājumi. Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Esošo inženierkomunikāciju aizsardzība, LKT-7;
 Tipveida risinājumi. Segumu atjaunošana, LKT-8

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

4. daļa – Ekonomikas daļa
4.1 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts .............................................................. DOP
4.2 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju, materiālu un būvdarbu apjomu
saraksts.................................................................................... .............. IS/BA

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

4. daļa – Ekonomikas daļa
4.1 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts
Sadaļas saturs
 Darbu organizēšanas projekts

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1,
Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

4. daļa – Ekonomikas daļa
4.2 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu saraksts
Sadaļas saturs
 Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.
Būvdarbu apjomu saraksts.

SKAIDROJOŠS APRAKSTS
Vispārējie dati
Objektā „Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads”, paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas tīklus,
radot iespēju šo ielu robežās savākt virszemes noteces notekūdeņus, tādējādi samazinot pašvaldības
un privāto teritoriju applūšanas risku Vidus, Avotu, Kārklu un Lejas ielu rajonā. Savākto lietus
ūdeņu izplūdes vieta paredzēta esošajā novadgrāvī, kas ir virzīts gar Niedru ielu. Projekta pasūtītājs
Ķekavas novada pašvaldība.
Projekts izstrādāts pēc pasūtītāja dotās programmas, pamatojoties uz:
• Projektēšanas uzdevumu;
Topogrāfisko plānu.
Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu projekta
atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas
Republikas likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta
•

dokumentācijā ir iekļauts no pašvaldības iegūts projektēšanas uzdevums.
Būvprojektā paredzēts:
 izbūvēt maģistrālos lietus ūdens kanalizācijas kolektorus Ø250 (78 m), Ø315 (174
m) Vidus ielā, Avotu ielā, Kārklu ielā un caur īpašumu Kārklu iela 18 ar izlaidi
grāvī, kas atrodas pie Niedru ielas;
 pieslēgt esošo Lejas ielas lietus ūdens novadgrāvi, izbūvējot lietus ūdens
kanalizācijas cauruļvadu Ø315 (21 m);
 izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas atzarus Ø200 (45 m) un lietus ūdens uztveršanas
akas, filtrācijas akas;
 pieslēgt esošos, individuālos lietus ūdens uztveršanas un novadīšanas no privātmāju
teritorijām;
 veikt esošas 0.4kV kabeļu līnijas pārvietošanu, saskaņā ar A/S „Sadales tīkls”
tehniskajiem noteikumiem par 0.4kV kabeļu līnijas pārvietošanu Nr.30KI2003.02/367, no 03.02.2016.
Objekta reljefs ar robežās ar atzīmēm ~7.63÷15.25 m Latvijas normālo augstumu sistēmā
epohā 2000,5 (LAS-2000,5).
Projektēšana
Projektēšanas stadija – Būvprojekts. Inženierbūves paredzētais lietošanas veids (kods)
22230103 - kanalizācijas tīklu cauruļvadi. Saglabājams esošs – grants/šķembu, zālāja segums –
esošajās augstuma atzīmēs, kas pēc plānoto būvdarbu veikšanas atjaunojams.
Dabas aizsardzība
Vispārējas prasības vides aizsardzībai

Būvuzņēmējam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un
noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu
blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības
pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas
atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.c.
Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.
Būvgružu glabāšana un izvešana
Objektā demontētos būvmateriālus jānovieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir
saskaņots ar pašvaldību, vai arī tos uzreiz jāaizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā
gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.
Būvmateriāli
Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām
būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu
protokolus. Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt
normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu
un MK noteikumiem Nr.239.

Būvprojekta vadītājs: J.Voicehovičs
Sertifikāts Nr.LSGŪTIS 3-00739
Izstrādāja: L.Voitiška

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV–2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Inženierkomunikāciju būvprojektā skartie zemes īpašumi
Nr. p. k.

Kadastra Nr.

Īpašums (Odukalns, Ķekavas
pag., Ķekavas novads)

Zemes īpašnieks

1.

80700080787

Kārklu iela 18

Teodors Erdbergs

2.

80700081338

Lejas iela

Ķekavas novada pašvaldība

3.

80700081336

Kārklu iela

Ķekavas novada pašvaldība

4.

80700081339

Avotu iela

Ķekavas novada pašvaldība

5.

80700081683

Vidus iela

Ķekavas novada pašvaldība

6.

80700081757

Avotu iela 4A

a/s „Latvenergo”

7.

80700080641

Avotu iela 15

Staņislava Krasovska

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Skaidrojošais apraksts
Projekta teritorija
Būvprojektā lietus ūdens kanalizācijas tīkls paredzēts Ķekavas novada, Ķekavas pagasta, Odukalna
ciema Vidus ielā, Avotu ielā, Kārklu ielā, Lejas ielā.
Darbu mērķis
Būvprojektā paredzēto darbu mērķis ir nodrošināt lietus ūdens savākšanu un novadīšanu no projekta
teritorijas.
Vispārīgi dati
Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām, elektroietaišu
un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst dabas aizsardzības prasībām. Mērķis - izbūvēt lietus ūdens
kanalizācijas tīklus, radot iespēju savākt virszemes noteces notekūdeņus, tādējādi samazinot pašvaldības un
privāto teritoriju applūšanas risku Vidus, Avotu, Kārklu un Lejas ielu rajonā.
Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu projekta
atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas Republikas
likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentācijā ir iekļauti
visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar likumu noteiktās prasības, kas iegūtas
no valsts institūcijām.
Būvprojekta izstrādē izmantota topogrāfiskā izpēte (skat. projekta 1. daļas 1.2 sadaļu), ģeotehniskā
izpēte, kas veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība ĶEKAVĀ, (II. fāze), projektēšana”
ietvaros (skat. projekta 1. daļas 1.3 sadaļu).
Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un Reģionālās attīstības
ministrijas būvniecības departamenta izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 222-15 (Ūdensapgādes
būves) un LBN 223-15 (Kanalizācijas būves) un tehniskajiem noteikumiem, kā arī LBN 224-05
„Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”, LR likumu „Aizsargjoslu likums”, Ministru kabineta
Noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku
teritorijās” prasībām, kā arī citiem normatīvajiem dokumentiem un standartiem.
Projekta pasūtītājs – Ķekavas novada pašvaldība, pasūtījuma Nr.21-25/16/74.
Projekts „Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns,
Ķekavas pag., Ķekavas nov.” izstrādāts pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
 Ķekavas novada pašvaldības izsniegtu Projektēšanas uzdevumu;
 SIA „Ķekavas nami” tehniskie noteikumi Nr.02-13/34, 27.01.2016;
 A/S „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI20-03.02/367, 03.02.2016.;
 A/S „Sadales tīkls” tehniskie noteikumi Nr.30KI20-03.02/356, 03.02.2016.;
 Valsts SIA Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi Zemgales reģiona meliorācijas nodaļas
tehniskie noteikumi Nr.Z-2016-85, 04.02.2016.
Būvprojektā augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā. Informāciju par koordinātu
sistēmu, augstumu sistēmu un poligonometrijas punktiem skatīt topogrāfiskajā plānā, projekta vispārīgajā
daļā. Objekta topogrāfisko uzmērīšanu veica SIA „Topo plus”.
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Projektā izmantota ģeotehniskā izpēte, kas veikta projekta „Ūdensapgādes un kanalizācijas attīstība
Ķekavā (II fāze), projektēšana” ietvaros. Ģeotehnisko izpēti veica SIA „Vides un Ģeo projekti” 2011.gadā.
Esošā situācija
Projekta teritorijā, Lejas un Kārklu ielās, lietus ūdens uztveršanai un novadīšanai tiek izmantoti
grāvji, kā arī lietus kanalizācijas, drenāžas tīkli, kas ir sliktā tehniskā stāvoklī un to darbība ir neapmierinoša,
ir nepieciešama esošās sistēmas pārkārtošana.
Lai gan projekta teritorijas reljefa kritums ir orientēts uz koplietošanas ūdensnoteku (grāvi), kas
atrodas gar Niedru ielu, Vidus ielā ir beznoteces reljefa ieplaka, kur nav izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas
tīkli vai grāvji.
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
Lai uzlabotu lietus ūdens uztveršanu un novadīšanu Vidus ielā, Avotu ielā, Kārklu ielā un Lejas ielā,
projektā paredzēts izbūvēt jaunu lietus kanalizācijas tīklu.
Būvprojektā paredzēts:
 izbūvēt maģistrālos lietus ūdens kanalizācijas kolektorus Ø250 (78 m), Ø315 (174 m) Vidus
ielā, Avotu ielā, Kārklu ielā un caur īpašumu Kārklu iela 18 ar izlaidi grāvī, kas atrodas pie
Niedru ielas;
 pieslēgt esošo Lejas ielas lietus ūdens novadgrāvi, izbūvējot lietus ūdens kanalizācijas
cauruļvadu Ø315 (21 m);
 izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas atzarus Ø200 (45 m) un lietus ūdens uztveršanas akas,
filtrācijas akas;
 pieslēgt esošos, individuālos lietus ūdens uztveršanas un novadīšanas no privātmāju
teritorijām.
Jaunizbūvējamie lietus ūdens kanalizācijas tīkli tiek projektēti saskaņā ar LR Ministru kabineta
Noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, LR MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un LBN 223-15
„Kanalizācijas būves”, LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”.
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu būvprojekta risinājums sevī ietver – projektējamo tīklu trasējuma
vietas, materiāla, diametra, iebūves slīpuma, dziļuma noteikšanu, kā arī caurules teknes atzīmju norādīšanu.
Tīklu trasējums
Projektēto lietus ūdens kanalizācijas tīklu novietojumu skatīt lapā – Plāns ar LKT. Trasējuma vietas
noteiktas vadoties pēc LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”, kuros noteikti attālumi
inženierkomunikāciju izvietošanai no esošām būvēm, ietaisēm un esošajām, kā arī projektētajām
komunikācijām.
Ņemot vērā esošo tīklu izvietojumu Avotu ielā, lai izbūvētu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru,
nepieciešams pārvietot esošo 0.4kV kabeļu līniju. Esošās 0.4kV kabeļu līnijas pārvietošanas projektu skatīt
projekta ELT daļā.
Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
Projektēto lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvei Vidus ielā, Avotu ielā, Kārklu ielā un Lejas ielā
paredzēts izmantot polipropilēna (PP) lietus ūdens kanalizācijas caurules ar diametru Ø315, Ø250 un Ø200
mm. Caurules paredzētas ar ieguldes klasi SN8.
Projektētais lietus ūdens kanalizācijas kolektors Ø315 mm Vidus ielā un Avotu ielā paredzēts ar
perforāciju 180o, kas, ņemot vērā augsto gruntsūdens līmeni, kalpos arī kā drenāžas vads. Vidus ielā, ielas
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zemākajās vietās, paredzēts izbūvēt divas lietus ūdens kanalizācijas filtrakas Ø560/500 mm. Avotu ielā
paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas atzarus Ø200 mm un lietus ūdens uztveršanas akas
Ø560/500mm. Projektā paredzēts, ka pie projektētajām akām varēs pieslēgt lietus ūdens kanalizācijas,
drenāžas individuālos risinājumus no privātajām teritorijām.
Kārklu ielā paredzēts rekonstruēt esošo lietus ūdens kanalizācijas, drenāžas sistēmu, izbūvējot jaunu
lietus ūdens kanalizācijas kolektoru Ø250 un Ø315 mm. Izbūvējot jaunus lietus ūdens kanalizācijas
kolektorus, esošos lietus kanalizācijas, drenāžas tīklus no privātajām teritorijām, paredzēts pieslēgt
projektētajai sistēmai, izbūvējot atzarus Ø200 mm un lietus ūdens kanalizācijas akas Ø560/500mm.
Esošo lietus kanalizācijas aku K2-14.1 projektētajai sistēmai pieslēgt tikai pēc sadzīves kanalizācijas
pieslēgšanas izbūvētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem. Nav pieļaujama sadzīves notekūdeņu ievadīšana
projektētajos lietus ūdens kanalizācijas tīklos.
Projektētajiem tīkliem paredzēts pieslēgt esošo Lejas ielas lietus ūdens novadgrāvi, izbūvējot jaunu
lietus kanalizācijas cauruļvadu Ø315 mm. Pirms ieplūdes projektētajā sistēmā, paredzēts uzstādīt aku
Ø1000/625 mm ar nosēddaļu H=0.50m.
No Vidus ielas, Avotu ielas, Kārklu ielas un Lejas ielas savākos notekūdeņus, caur nekustamo
īpašumu „Kārklu iela 18” (Kad.Nr.:80700080787), paredzēts novadīt uz esošo koplietošanas ūdensnoteku
(Niedru ielas grāvis), izbūvējot Ø315 mm cauruļvadu. Projektētais lietus ūdens kanalizācijas kolektors,
paredzēts gar īpašuma robežu, pa esošā grāvja trasi. Ņemot vērā, ka esošais grāvis caur īpašumu kalpo arī kā
kontūrgrāvis starp īpašumiem „Kārklu iela 18” un „Kārklu iela 16”, nepieciešams virs projektētā cauruļvada
izveidot ievalku.
Projektētā lietus ūdens kanalizācijas tīklu izlaides vietā paredzēts izbūvēt aku Ø1000/625 mm ar
nosēddaļu H=0.50m. Uz izplūdes caurules paredzēts uzstādīt polietilēna (HDPE) pretvārstu Ø315 mm. Aiz
akas grāvja gultni ~2.5 m2 paredzēts izklāt ar laukakmeņiem tos sacementējot.
Hidrauliskie aprēķini
Projektējot un plānojot lietus ūdens kanalizācijas tīkla cauruļvadu diametrus, tika veikti lietus ūdeņu
kanalizācijas sistēmas provizoriski hidrauliskie aprēķini. Lietus ūdens kanalizācijas diametri izvēlēti
atbilstoši caurplūdumam, lai kustības ātrums cauruļvados būtu tāds, pie kura neizgulsnētos suspendētās
vielas.
Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla akas
Projektā paredzēts izmantot plastmasas lietus ūdens kanalizācijas akas.
Projektā paredzētas lietus ūdens kanalizācijas maģistrālo tīklu akas ar diametru Ø1000 un Ø560 mm.
Vidus ielā un Avotu ielā lietus ūdens kanalizācijas kolektora akas Ø560 mm paredzētas ar nosēddaļu
0.20 m, smilšu izgulsnēšanai, jo kolektors Ø315 mm paredzēts ar perforāciju, kā drenāžas tīkls. Akas Kārklu
ielā paredzētas bez nosēddaļas.
Projektētā lietus kanalizācijas aka Ø1000 mm Kārklu ielas krustojumā ar Vidus ielu paredzēta ar
nosēddaļu 0.50 m, kas kalpotu kā smilšu uztvērējs.
Lejas ielā, esošā grāvja pievienojuma vietā projektētajai lietus ūdens kanalizācijas sistēmai, paredzēts
izbūvēt aku Ø1000 ar perforētu ieplūdes zonu un nosēddaļu 0.50 m.
Projektētās lietus ūdens uztveršanas akas Ø560 mm paredzētas ar nosēddaļu 0.65 m (170 l). Akām
paredzēts uzstādīt čuguna vāku ar resti, 40t, virsūdeņu ātrai uztveršanai un novadīšanai no ielas. Ap akas
vāku paredzēts ieklāt laukakmeņus ~2.0 m2, tos sacementējot.
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Vidus ielā, ielas zemākajās vietās, paredzēts izbūvēt divas lietus ūdens kanalizācijas filtrakas
Ø560/500 mm. Akas paredzētas ar perforāciju 360o. Akas perforēto daļu, paredzēts noklāt ar ģeotekstila
filtru. Akas shēmu skatīt projekta lapā – Tipveida risinājumi. Aku shēmas.
Projektēto aku dziļumus, tekņu atzīmes, leņķus starp ienākošajiem un izejošajiem lietus ūdeņu
kanalizācijas cauruļvadiem akās skatīt projekta lapās – Garenprofili K2 sistēmai.
Pasākumi lietus ūdens attīrīšanai
Projektā lietus ūdens notekūdeņu attīrīšanai no suspendētām vielām, paredzēts izbūvēt aku –
nostādinātāju (aka K2-5) ar diametru Ø1500, no dzelzsbetona grodiem, ar pamatni, pārseguma plātni,
slēdzamu čuguna vāku ar korpusu, slodze 40t. Aka paredzēta ar hidroizolāciju.
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve
Būvuzņēmēja darbībai jāaptver apgāde ar visu nepieciešamo darbaspēku, iekārtām, aprīkojumu un
materiāliem, paredzēto būvdarbu izpildei paredzētajā termiņā (rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa
pazemināšanas darbus, aizbēršanas darbus; visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana
un transportēšana; profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšana un uzstādīšana kopā ar visiem
veidgabaliem un atbilstošiem piederumiem; savienojumiem ar akām, savienojumiem ar esošajiem pazemes
cauruļvadiem, cauruļvadu pārbaude, blīvēšana zem ielām, ceļu un ietvju segumu atjaunošana, visu
nepiemēroto materiālu un tamlīdzīgu lietu iznīcināšana, būvlaukuma notīrīšana, personāla apmācīšana u.c.,
viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai arī pēc Autoruzrauga norādījumiem). Būvuzņēmējam
jānodrošina iekārtu un aprīkojumu apkalpojošā personāla apmācība.
Prasības lietus ūdens kanalizācijas tīklu caurulēm
Caurulēm un to savienojošiem elementiem jāatbilst projekta prasībām un starptautisko standartu
prasībām, kādas ir izvirzītas lietus ūdens kanalizācijas caurulēm.
Caurulēm jābūt izgatavotām saskaņā ar starptautiskiem standartiem. Caurulēm un to aprīkojumam
jāatbilst projekta dokumentācijā norādītajai ieguldes klasei. Caurulēm jābūt korozijas izturīgām, kā arī
izturīgām pret dažādu šķīdinātāju, skābju un eļļu iedarbību.
Būvniecības laikā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par:
 materiālu piegādi, iekraušanu transportā un transportēšanu uz būvobjektu, izkraušanu, kaudzēs
sakraušanu un uzglabāšanu atbilstoši ražotāja prasībām;
 pārbaudēm, kas jāveic, lai noteiktu, vai piegādāto materiālu daudzums ir pietiekams, lai pabeigtu
darbus;
 to, ka pēc materiālu nepieciešamā daudzuma noteikšanas, liekos materiālus nogādās pasūtītāja
noteiktajā uzglabāšanas vietā.
Prasības lietus ūdens kanalizācijas tīklu aku izbūvei
Projektēto dzelzsbetona aku apstrādāt ar dubulto hidroizolāciju un uzstādīt peldošā tipa aku lūku. Akas
dzelzsbetona elementiem jābūt izgatavotiem no hidrotehniskā dzelzsbetona. Elementu savienojumu vietas
jāizolē no ūdens ieplūdes. Cauruļvadu izbūvei caur dzelzsbetona grodiem ir jāparedz aizsargčaulas.
Gatavo aku un metāla vāku materiāliem jābūt no pasūtītāja apstiprināta piegādātāja, un tiem jābūt
vislabākās kvalitātes un saskaņā ar projektu.
Ir jāievēro tādi cauruļu pievienojumu leņķi pie akām, kādi ir norādīti projektā.
Precīzs akas dziļums ir jānosaka, balstoties pēc caurules iebūves dziļuma.
Aku vākiem un karkasam uz ielām un brauktuvēm jāatbilst projektam un tiem jābūt piemērotiem ielu

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

satiksmes noslodzei 40T.
Visām akām un kamerām jābūt hermētiskām un ūdensnecaurlaidīgām atbilstoši standartiem.
Būvuzņēmējam rūpīgi jāiztīra un ar ūdeni jāizskalo akas.
Tīklu izbūvei nepieciešamie darbi
 trases nospraušana un tās fiksācija dabā;
 esošo segumu uzlaušana, kur tas ir nepieciešams;
 būvgrāvja atrakšana, nostiprināšana;
 gruntsūdens līmeņa pazemināšana, ja nepieciešams;
 lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve;
 aku izbūve;
 cauruļvadu TV inspekcija;
 būvgrāvja aizbēršanas darbi;
 esošo segumu atjaunošana.
Projektētos lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves darbus Avotu ielā veikt pēc esošās 0.4kV kabeļu
līnijas pārcelšanas.
Tranšeju rakšanas darbi
Tranšejas jārok, pielietojot roku darba rīkus un noteiktās mehāniskās iekārtas tā, lai maksimāli
samazinātu iedarbību uz tranšejas sānu malām un pamatu.
Tranšejas, kurās paredzēts ieguldīt caurules, jārok līdz nepieciešamajam dziļumam un platumam, lai
tajās varētu izbūvēt cauruļvadu ar attiecīgajiem savienojuma elementiem un pārējo nepieciešamo
aprīkojumu.
Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi, ievērojot drošības pasākumus tā, lai tranšeju malas tiktu
attiecīgi nostiprinātas un būtu stabilas.
Būvuzņēmējam jāatstāj pietiekami brīva vieta starp tranšejas malu un izraktās zemes uzbēruma
iekšējo malu.
Visu tranšeju apakšmalas jānolīdzina līdz nepieciešamajam līmenim un, pirms pamatnes ieklāšanas
un cauruļu ielikšanas tās rūpīgi jānoblietē ar mehānisko blieti.
Būvuzņēmējam jānodrošina tranšejas ar pārsedzēm un attiecīgi jānostiprina visas tranšejas.
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai, rokot tranšeju, netiktu bojātas esošās komunikācijas.
Cauruļu ielikšana un savienošana
Visi cauruļvadi jāiegulda savienošanai pareizi sagatavotās tranšejās līdz robežlīnijām un
robežlīmeņiem, kas noteikti tehniskajos zīmējumos.
Caurules ieguldīt tranšejā uz noblietētas 100 mm izlīdzinošās kārtas no sausas smilts. Kārtas iegūtajam
blīvumam jābūt 95% no maksimālā sausā blīvuma.
Ieguldīšanas laikā un līdz līguma realizācijas beigām uz caurulēm nedrīkst būt dubļi, būvgruži un citi
netīrumi, kā arī jāizmanto attiecīgu izmēru aizbāžņi, lai nobloķētu cauruļu galus, savienojumus, u.t.t., kamēr
tiek sagatavota tranšeja nākamajai caurulei, vai darba dienas beigās.
Ja ir paaugstināts gruntsūdens līmenis, cauruļu savienošanas laikā tā līmenim jābūt zemākam par
uzmavu līmeni, kas tiek sasniegts, ūdeni atsūknējot. Pirms ieguldīšanas katra caurule ir jāiztīra un
jāpārbauda.
Katra caurule uzmanīgi jānoliek uz speciāli sagatavota pamata – guļvietas, izmantojot nepieciešamās
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virves un instrumentus. Ja sagatavotā guļvieta ir sabojāta un tranšejās sakrituši akmeņi, caurule ir jāizņem,
guļvieta jāatjauno, un pirms caurules ieguldīšanas jāizņem akmeņi.
Ja ir nepieciešams saīsināt kādu cauruli, tā precīzi un kārtīgi jāsagriež, pielietojot apstiprinātās
metodes, nenodarot bojājumus caurulei vai tās aptinumam, ja tāds ir. Gludie gali jāsagatavo otrreizējai
izmantošanai atbilstoši ražotāja rekomendācijām.
Ja standarta garuma caurule jāsaīsina līdz nepieciešamajam garumam, caurules pārpalikusī daļa
jāizmanto darbos pēc iespējas ātrāk, caurules galu apstrādājot atbilstoši ražotāja noteikumiem.
Tranšeju aizbēršanas noteikumi
Pēc caurules ielikšanas, pārbaudes un apstiprinājuma saņemšanas, veicot tranšeju aizbēršanu,
būvuzņēmējam jāievēro zemāk minētās prasības, ja vien cauruļu ražotājs nav noteicis savādāk.
Materiāli, kurus paredzēts izmantot cauruļu apbēršanai un tranšeju aizbēršanai nedrīkst saturēt augus
un citas trūdošas vielas un tiem ir jābūt apstiprinātiem no pasūtītāja puses. Tos var bērt sausās no akmeņiem
tīrās tranšejās.
Aizbēršanas laikā tranšejā nedrīkst būt ūdens.
Ja ir nepieciešams, būvuzņēmējam šķērsām tranšejai ir jāuzceļ ūdens aizsprosts, ja apbēruma un
“guļvietas” materiāli var pastāvīgi kalpot kā grunts ūdens novadītāji.
Virs caurulēm jāveido apbērums no sausas smilts, aptuveni 200 mm biezā slānī, tālāk turpina
tranšeju aizbēršanu ar attiecīgu materiālu, kā tas noteikts tehniskajos zīmējumos, un kārtīgi jānoblietē.
Veicot materiālu blietēšanu ar rokām, jāizmanto ne vieglāku par 4,50 kg dzelzs blieti, rūpīgi
jānoblietē kārtās, kuru noblietētais biezums nepārsniedz 100 mm. Tranšeju blīvēšanas koeficentam jābūt ne
mazākam kā 0,95.
Apbēršanas vai iebērtā materiāla blietēšanas laikā būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie
pasākumi, lai nepieļautu cauruļu kustēšanos vai peldēšanu.
Nedrīkst pieļaut materiāla krišanu no augstuma. Ja nepieciešams, blietēšanas sekmēšanai jāpievieno
ūdens.
Sānu bērums pēc cauruļu ielikšanas un pārbaudes jāpieber un jānoblietē pēc iespējas ātrāk, vai arī
līdzko to varēs droši darīt, nesabojājot aizklājumus.
Turpinot apbēršanu, jāizņem koka vai cita veida stiprinājumus, lai nepieļautu tukšumus bērumā.
Lietus ūdens kanalizācijas tīklu pārbaudes
Izbūvētajiem pašteces lietusūdeņu kanalizācijas un meliorācijas sistēmas tīkliem nepieciešams veikt
TV inspekciju, lai izbūvētie tīkli atbilstu būvniecības standartu prasībām. Ja veicot TV inspekciju ir atklāti
kādi defekti, vai kurus būvuzraugs pārbaudes rezultātā atzinis par nederīgiem ekspluatācijai, būvuzņēmējam
tie nekavējoties ir jānovērš uz būvuzņēmēja rēķina. Pēc defektu novēršanas pārbaude jāveic atkārtoti.
Ja cauruļvada bojājumi izraisījuši blakus esošā ceļa, ietves, konstrukcijas vai esošo komunikāciju
bojājumus, būvuzņēmējam jāatjauno sabojātā vieta.
Ikvienas darbu daļas minētie izmēģinājumi vai pārbaudes neatbrīvo būvuzņēmēju no pienākuma nodot
visus darbus bez bojājumiem un ideālā kārtībā.
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Esošo segumu atjaunošana
Projektā ir paredzēta esošo segumu (grants, zālājs) atjaunošana projektēto tīklu būvdarbu zonā.
Segumu atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm, atjaunojot esošo brauktuves šķērsprofilu.
Segumu atjaunošanu veikt saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2015".
Segumu atjaunošanas zonas platumu nosaka būvuzņēmējs. Nosakot atjaunojamo cietā seguma zonas
platumu jāpieņem papildus 0,5 m seguma nogruvuma zona no tranšejas malas augšas uz katru pusi.
Atjaunojamā seguma zona ir jāpaplašina un tajā jāietver arī esošā seguma mala, ja tā ir mazāka par 0,5 m.
Zaļo zonu atjaunot, uzberot melnzemi 0,1 m biezā slānī un iesējot zālāju.
Esošo komunikāciju aizsardzība
Veicot LKT tīklu izbūvi, būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai netiktu bojātas
esošās komunikācijas. Ikviens nodarītais bojājums, saņemot attiecīgās amatpersonas apstiprinājumu,
būvuzņēmējam ir jāsalabo par saviem līdzekļiem.
Rakšanas darbus, šķērsošanas vietās ar esošajām komunikācijām, veikt ar rokām, lai netiktu bojātas
esošās komunikācijas.
Ar LKT tīkliem šķērsojot elektrības kabeļus, uz tiem uzmontēt aizsargcaurules.
Būvdarbu organizācija
1. Lietus kanalizācijas izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus (caurules, kontrolakas,
savienojumu detaļas u.c.);
2. Izsaukt ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust K2 un būves asis;
3. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām;
4. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus;
5. Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas Republikas
Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000.gada 19.septembrī (prot. Nr.44 9.§) “Noteikumi par
darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām
būvlaukumos”;
6. Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Tīklus guldīt uz smilts pamatnes b ~
0.2 – 0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz lietus kanalizācijas nedrīkst atrasties akmeņi u.c.
7. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu;
8. Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās kanalizācijas topogrāfisko
uzmērīšanu;
9. Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.);
10. Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas sastādīšanu;
11. Saņemt jaunuzbūvētās lietus kanalizācijas digitālo izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu
dokumentāciju nodot pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamām prasībām.
Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar ceļu
(ielu) īpašnieku un Latvijas Valsts ceļiem.
Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām,
aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt:
• Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,
• Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus,
• Aizbēršanas darbus;
• Drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem;
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Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšanu un transportēšanu;
Profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšanu un uzstādīšanu kopā ar visiem veidgabaliem
(ieskaitot aizbīdņus u.c.) un piederumiem;
• Savienojumu ar kanalizācijas skataku, savienojumu ar esošo pazemes cauruļvadu;
• Cauruļvadu hidraulisko pārbaudi;
• Blīvēšanu zem pamatiem, būvlaukuma nolīdzināšanu;
• Būvlaukuma notīrīšanu, personāla apmācīšanu u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai arī
pēc autoruzrauga norādījumiem.
Izbūvējot lietus kanalizācijas tīklus, vietās, kur parādās plūstoša grunts, dūņas, māls vai kūdra, tā
jānomaina uz smilti!
•
•

Vides aizsardzības pasākumi
Vides aizsardzības pasākumu mērķis - nepasliktināt vides kvalitāti un nekaitēt cilvēka veselībai. Vides
aizsardzības politika ir sekojošu pasākumu veikšana:
•
videi draudzīguu tehnoloģiju izmantošana;
•
enerģijas patēriņa samazināšana;
•
atkritumu apjoma samazināšana;
•
ūdens patēriņa samazināšana;
•
izmešu darba vides gaisā un atmosfērā samazināšana.
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus
teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas
ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī
blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem.
Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens novadīšanu,
nekaitējot apkārtējai videi.
Objektā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.
Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā
noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstīgi Valsts vides dienesta
Reģionālās vides pārvaldes izsniegtajai A vai B kategorijas atļaujai piesārņojošai darbībai vai
apliecinājumam C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja atbilstīgi normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām
un citām ūdeni piesārņojošām darbībām ir izsniegta attiecīgā atļauja vai apliecinājums.
Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs.
Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā.
Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un
pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un
lietotājiem.
Vispārējas prasības vides aizsardzībai
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un
noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā
Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus
teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā arī
blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t.
Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu
ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas
pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki.
Būvgružu glabāšana un izvešana.
Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar
būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai
atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes
pārstāvjiem.
Būvmateriāli.
Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. paredzēts
piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu
sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.
Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos
noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem Nr.
239.
Būvmateriālu transportēšana
Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās.
Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas
Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un
pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un
lietotājiem.
Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. Pielietotie
materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai – būvdarbu veikšanas
laikā un ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām
īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi.
Drošības tehnika un darba aizsardzība
Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms
būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu.
Veicot būvdarbus, ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm.
Pirms darbu veikšanas Būvniekam, kopā ar Pasūtītāju, precizēt tehniskos risinājumus un darbu apjomus,
vajadzības gadījumā pieaicinot arī projektētāju. Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt
autoruzraudzības kārtībā. Sīkāku informāciju par būvprojektu skatīt LKT un ELT daļas paskaidrojuma
rakstā, rasējumos un galveno darbu apjomu un materiālu specifikāciju tabulās.
Sagatavoja : L.Voitiška

Sertifikāts: 3-00959
05.06.2016.
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Darbu organizēšanas projekts
Būvdarbu organizēšanas kārtība
Projektu „Lietus ūdens kanalizācijas tīkls Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns,
Ķekavas pag., Ķekavas nov.” paredzēts organizēt vienā kārtā.
Pirms lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūves Avotu ielā, ir jārealizē 0.4kV kabeļu līnijas pārcelšanas
projekts.
Būvdarbu veikšana
Detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizācijas shēma ir jāizstrādā darbu veicējam
(Būvniekam) Darbu veikšanas projektā. Vienīgi konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem
mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.
Orientējoša būvdarbu organizācijas shēma un transporta organizācijas shēmas būvdarbu laikā skatīt
lapā DOP-1 aiz DOP paskaidrojuma raksta.
Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs, par
atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji.
Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši DVP būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā
paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.
Līdz rakšanas darbu uzsākšanai jebkurā trases posmā ar atšurfēšanu atsegt visas tur esošās
inženierkomunikācijas vietās, kur tās krustojas ar būvējamajām un novietotas augstāk par rokamā ierakuma
dibenu, kā arī paralēlas un trasei tuvu esošās inženierkomunikācijas.
Minētās komunikācijas norādītas izbūvējamo trašu plānos un garenprofilos – skat. projekta LKT daļu.
Atšurfēšanu jāveic tiešā būvdarbu vadītāja un ekspluatējošās organizācijas pārstāvja klātbūtnē,
pasargājot inženierkomunikācijas no bojājumiem. Cauruļvadi piekarami ierakumam pārliktām izturīgām
koka vai metāla konstrukcijām.
Izbūvējot LKT tīklu trases iespēju robežās darbus veikt atstājot vismaz 3,5m platu brauktuves joslu
transportam. Iespēju robežās būvdarbus veikt pa nelieliem posmiem. Pēc LKT tīklu izbūves ierakumu aizbērt
un brauktuvi sagatavot braukšanai, veicot visus nepieciešamos darbus.
Būvniecības laikā veicot grunts darbus, ievērot piesardzības pasākumus augošo koku tuvumā, grunts
darbus veikt vismaz 2 m attālumā no koka stumbra, koka vainaga robežās neskart tā pamatsaknes.
Būvniecības laikā nedemontēt esošās ceļa zīmes. Ja nav iespējams veikt būvdarbus nedemontējot
esošās ceļa zīmes, tad nodrošināt ceļa zīmju uzstādīšanu iepriekšējās atrašanās vietās.
Būvniecības laikā radušos būvgružus nogādāt uz novada izgāztuvi vai uz citu vietu, kuru būs norādījis
Pasūtītājs.
Darbu kalendārais plāns
Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā Būvniekam darbu veikšanas projektā. Būvniekam ir
zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā
etapā.
Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēmas par konkrētu ielu vai ielu
posmu slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību.
Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns pievienojams pie būvuzņēmēja būvdarbu līguma.
Būvlaukuma norobežošanas sistēma
Būvuzņēmējam jānosaka norobežošanas sistēma vietai, kur paredzēti darbi.
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Pirms jebkuru pastāvīgu darbu uzsākšanas, būvuzņēmējam jānorobežo būvlaukums dažādās vietās,
kurās paredzēts uzsākt darbus.
Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka barjeras vai norobežojošās lentes var tikt sabojātas (piem. no laika
apstākļiem, huligānisma, vandālisma u.c.). Lai pastāvīgi nodrošinātu minēto norobežojumu uzturēšanu
sākotnējā kārtībā, tie regulāri jāpārbauda.
Būvuzņēmējam laicīgi ir jāinformē būvdarbu zonai pieguļošo zemesgabalu īpašnieki, iedzīvotāji un
uzņēmumi par gaidāmajiem satiksmes ierobežojumiem un tās slēgšanu.
Būvdarbu laikā jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana saviem zemesgabaliem.
Virsmas līmeņi
Būvuzņēmējam pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes.
Ja nepieciešams, būvuzņēmējam jāsagatavo jauni tehniskie zīmējumi ar koriģētiem virsmas līmeņiem.
Līmeņi jāmēra ar noteiktiem attālumiem, ievērojot grunts līdzenumu, lai tiktu iegūta patiesa virsmas
aina. Attālums starp apsekojamiem punktiem nedrīkst pārsniegt 25 m. Cauruļvadiem līmeņi jāmēra trases
garumā ar attālumu 10 m no viena punkta līdz otram.
Informācija par būvprojektu
Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus, būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām
virszemes un pazemes konstrukcijām un komunikācijām. Darba projektā sniegtā informācija neatbrīvo
būvuzņēmēju no minētā pienākuma.
Uzmērīšanas darbi
Visi uzmērīšanas darbi jāveic pieredzējušiem strādniekiem ar ierīcēm labā stāvoklī. Ierīces un
mērinstrumenti, jāpārbauda pirms darbu uzsākšanas, sevišķi, ja ir iemesls aizdomām par instrumenta
stāvokļa izmaiņām.
Projektēto inženiertīklu trasējums ir jāiezīmē tā, lai marķējums būtu labi saredzams visu būvniecības
laiku. Visiem uzstādītajiem piketiem un citām speciālām atzīmēm ir jābūt skaidri marķētām atbilstoši to
uzdevumiem.
Būvniecības gaitā jāveic nepieciešamie uzmērīšanas darbi izpildzīmējumu izstrādei.
Būvuzņēmējam jānofiksē speciālo atzīmju un citu atskaites punktu, ko viņš nodomājis izmantot,
atrašanās vieta un apzīmējums.
Projektēto inženiertīklu trasējums ir jānosprauž dabā, pamatojoties uz projekta tehniskajos zīmējumos
dotajiem izmēriem. Gadījumos, kad tieši skaitļi nav pieejami, būvuzņēmējam jāizdara papildus aprēķini,
izmantojot tehniskajos zīmējumos dotos datus.
Projektētie inženiertīkli un ar to saistītās būves ir jāiezīmē tādā veidā, lai būvuzraugs var droši noteikt
darbu atbilstību zīmējumiem. Būves laikā mietiņu vieta regulāri jāpārbauda, lai pārliecinātos, ka tie atrodas
savās vietās.
Darbu uzsākšana būvobjektā
Būvuzņēmējam jāveic pieraksti par darbu sākšanu un beigšanu katra atsevišķa īpašnieka vai lietotāja
īpašumā vai teritorijā, kopā ar datiem par iežogojumu uzstādīšanu un nojaukšanu.
Būvobjekts
Privātu zemju šķērsošanas gadījumā ar projektētajiem inženiertīkliem būvobjekts uz šīm zemēm
nozīmē tik, cik ir nepieciešams būvdarbu veikšanai, saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju
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dabā.
Attiecībā par zemi, ko lieto Pasūtītājs, būvobjekts nozīmē tādu šīs zemes apjomu vai mazāko laukumu,
ko uzskata par nepieciešamu saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā.
Visos citos gadījumos būvobjekts nozīmē tādu laukumu vai laukumus kāds ir nepieciešams saskaņā ar
spēkā esošiem standartiem un reālo situāciju dabā, dažādu veidu darbu veikšanai.
Standarti
Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāvadās no attiecīgajiem Latvijas Republikā spēkā esošiem un
piemērojamiem standartiem.
Ja materiāli, kurus izmanto pamatdarbos, ir aprakstīti specifikācijās, tiem jāatbilst specifikāciju
noteikumiem, materiāliem jāatbilst noteiktā standarta specifikāciju pēdējam izdevumam.
Ja materiāli nav atsevišķi minēti specifikācijās, būvuzņēmēja sagādātiem materiāliem jābūt tādas
kvalitātes, kas nav zemāka par to, kas noteikta attiecīgā standarta specifikācijās.
Materiālu un iekārtu uzglabāšana
Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu un iekārtu aizsardzību un
uzglabāšanu darbu izpildes laikā.
Būvuzņēmējam jāierīko un jāuztur kārtībā attiecīgas noliktavas, un visi būvlaukumā esošie materiāli
un iekārtas jāuzglabā attiecīgā veidā, kas samazina bojāšanas vai zādzības iespējas.
Materiālu, u.t.t. uzglabāšanas vietas izmantošanai jāsaņem pasūtītāja, zemes īpašnieka un/vai citu
attiecīgo amatpersonu rakstiska atļauja.
Būvuzņēmējam jāpievērš īpaša uzmanība gumijas gredzenu un citu gumijas materiālu un ātri bojājošos
preču uzglabāšanai, lai nepieļautu saules staru tiešu iedarbību uz minētajiem materiāliem.
Visi materiāli un iekārtas jāuzglabā saskaņā ar ražotāju izdotām instrukcijām par attiecīgo materiālu
un iekārtu uzglabāšanu.
Pirms jebkuru būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizpēta vieta un jāpārbauda rasējumi, esošo
virszemes un pazemes konstrukciju atrašanās vietas, namu pieslēgumu cauruļvadiem u.t.t.
Pagaidu darbi
Būvuzņēmējam jāuzceļ nožogojums vai citas līdzīgas pagaidu konstrukcijas, kas varētu būt
nepieciešamas, lai nodrošinātu blakus esošo īpašumu drošību, kā arī lai aizsargātu cilvēkus un dzīvniekus.
Bez tam būvuzņēmējam, jārūpējas par visu iekārtu uzstādīšanu, visiem darbiem, kas saistīti ar drenāžas
kanālu pagaidu novirzīšanu un citiem līdzīgiem darbiem, sūknēšanu, papildus tranšeju izrakšanu un
nostiprināšanas darbiem, materiālu uzglabāšanu u.c.
Bojājumu novēršana
Būvuzņēmējam jāatjauno visas teritorijas un īpašumi, ko ietekmējuši darbi, pagaidu darbi, iekārtas,
materiāli vai transports tā, lai tie būtu pilnīgā kārtībā vai vismaz tādi, kādi tie bija pirms būvdarbu
uzsākšanas.
Gadījumā, ja sabojāta kāda esošā caurule, kabelis, izolācija vai kāda cita gaisa vai pazemes
komunikācija, būvuzņēmējam nekavējoties jāinformē pasūtītājs un sabojātās komunikācijas īpašnieks.
Būvuzņēmējam jāveic visi remontdarbi, kurus pieprasa īpašnieks, kā arī jāsadarbojas ar īpašnieka
darbiniekiem vai citu būvuzņēmēju darbiniekiem, kurus īpašnieks var nozīmēt remontdarbu veikšanai, kā arī
jāsniedz viņiem palīdzība. Būvuzņēmējam jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar bojāto objektu
remontdarbiem.
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Ja būvuzņēmējs nespēj savlaicīgi veikt nepieciešamos remontdarbus, pasūtītājs rakstiski informē
būvuzņēmēju par to, kādos gadījumos pasūtītājs saglabā savas tiesības samazināt būvuzņēmējam pienākošos
samaksu par summu, kas ir līdzvērtīga nodarītajiem bojājumiem.
Ceļu attīrīšana
Būvuzņēmējam rūpīgi jāseko tam, lai ceļi un ejas, kuras viņš izmanto vai nu būvdarbiem, vai iekārtu,
materiālu un darbaspēka transportēšanai, netiktu piegružotas būvdarbu vai transportēšanas rezultātā.
Gadījumā, ja pasūtītājs konstatē tos piegružotus minēto iemeslu dēļ, būvuzņēmējam uz sava rēķina
nekavējoties jāveic visi nepieciešamie darbi to attīrīšanai.
Materiāli, kuri atrodas būvobjektā
Būvuzņēmējs visos gadījumos ir pilnīgi atbildīgs par visu materiālu uzglabāšanu un aizsardzību
būvobjektā līguma darbu izpildes laikā.
Visas smiltis, kūdra, akmeņi, kokmateriāli, caurules, kabeļi, iekārtas vai citi materiāli, kas iegūti
rakšanas darbos, tīrot būvobjektu un noņemot augsnes virsējo kārtu, kā arī citi materiāli pieder pasūtītājam.
Tos nedrīkst izvest no būvlaukuma bez pasūtītāja piekrišanas. Būvuzņēmējs darbu veikšanai drīkst izmantot
ikvienu no minētajiem materiāliem, kas iegūti rakšanas darbos līguma ietvaros un kurus pasūtītājs atzinis par
derīgiem izmantošanai darbos.
Izdevumi par visu materiālu izvešanu, kas netiek izmantoti darbos, jāiekļauj būvuzņēmēja likmēs.
Būvobjekta sakārtošana
Beidzot darbus vai ikvienu darbu daļu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, kurās notikusi
iejaukšanās, rūpīgi jāatjauno līdz to sākotnējam izskatam. Visi liekie gruži, kas radušies no rakšanas
darbiem, atkritumiem, instrumentiem, darba rīkiem, iekārtām un materiāliem, nekavējoties jāizvāc, līdzko
pabeigta attiecīgā darba daļa. Pēc ikviena pabeigta darba, būvobjekts jāatstāj pilnīgā kārtībā.
Apsardze, apgaismojums, nožogojums
Būvuzņēmējam jānodrošina apsardze, apgaismojums un nožogojums, kas nepieciešami, lai pasargātu
cilvēkus, dzīvniekus un transporta līdzekļus no savainojumiem un bojājumiem darbu izpildes laikā.
Būvuzņēmējam jānodrošina brīdinājuma zīmes latviešu valodā, kā arī norobežojošās lentas apkārt vaļējām
tranšejām, materiālu kaudzēm, izraktiem materiāliem, un būvgružiem, lai nodrošinātu nepieciešamo drošību.

Darba aizsardzības plāns
Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un
ugunsdrošības plānam. Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot MK noteikumus Nr.379
„Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” no 01.01.2002., LR „Darba aizsardzības
likumu”, MK noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” no 25.02.2003. un
MK noteikumus Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” no 21.02.2004.
Prasības:
1) Būvlaukumā galvenajam būvuzņēmējam ir jāizstrādā:
a) Iekšējās kārtības noteikumus,
b) Darba drošības noteikumus,
c) Ugunsdrošības un apsardzes noteikumus;
2) Ar izstrādātajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visas
būvniecības procesā iesaistītās personas;
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3) Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” no
10.03.2009;
4) Katrai būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta ievadinstruktāža, par ko
atbildīgs būvdarbu vadītājs, nozīmēts saskaņā ar MK noteikumu Nr.323 „Noteikumi par
apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukuma birojā jābūt pieejamām
visām instruktāžām;
5) Būvlaukumā jāiekārto pirmās palīdzības sniegšanas vieta, atkarībā no
strādājošo skaita;
6) Jāievēro MK noteikumi Nr.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”;
7) Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, būvlaukumā
jābūt uzstādītām ugunsdzēsības ierīcēm, norādītiem evakuācijas ceļiem;
8) Stingri jāievēro MK noteikumu Nr.74 „Prasības individuālajiem aizsardzības
līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” prasības, sevišķa
uzmanība pievēršama galvas aizsardzības līdzekļiem (ķiverei);
9) Stingri jāievēro MK noteikumu Nr.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot
darba aprīkojumu un strādājot augstumā” prasības;
10) Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumi Nr.44 „Noteikumi par
minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma
lietošanā”;
11) Visām iekārtām, aprīkojumam, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt
ar CE marķējumu un lietošanas instrukcijām;
12) Jānodrošina MK noteikumu Nr.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto
aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” no 08.02.2003. ievērošanu;
13) Bīstamās iekārtas pēc MK noteikumu Nr.384 „Noteikumi par bīstamajām
iekārtām” jāizmanto saskaņā ar LR likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”;
14) Būvuzņēmējs instruē darbiniekus par smagumu drošu pārvietošanu saskaņā
ar MK noteikumiem Nr.344 no 10.08.2002;
15) Ja nepieciešams izmantot propānu, skābekli u.c. gāzes balonus, jābūt
iekārtotai un atbilstoši marķētai to noliktavai ārpus ēkas;
16) Bīstamām ķīmiskām vielām jābūt aizpildītiem drošības datiem, atbilstoši
„Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumam”, un tiem jāatrodas būvlaukuma birojā.
Visi pieminētie darba drošības pasākumi ir maināmi argumentētos apstākļos (likumdošanas,
projekta izmaiņu gadījumos).
Darba aizsardzības un drošības tehnikas pasākumi
Būvniecības objektā jābūt zināmai personai, kura atbild par darba drošību. Atbildīgais par
darba drošību instruē darbiniekus, kuri tiek pielaisti darbam objektā. Ja nepieciešams, tiek
noformētas instrukcijas katram atsevišķam darbu veidam.
Zemes darbos stingri jāievēro noteikumi. Ja zemes darbus veic vietās, kur atrodas pazemes
komunikācijas, darbus drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad saņemta komunikāciju ekspluatējošo
organizāciju atļauja un tehniskie noteikumi darbu veikšanai. Pirms darbu uzsākšanas jānosaka esošo
apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas, jānovieto atbilstošas norādījuma zīmes. Ierakumu

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

nogāžu slīpumi jāierīko atbilstoši celtniecības normām un noteikumiem, jānostiprina vertikālās
nogāzes. Zemes darbu norise jāuzrauga būvdarbu vadītājiem vai meistariem. Ekspluatējamo
komunikāciju tuvumā drīkst rakt tikai ar lāpstām, izvairoties no asiem triecieniem. Aizliegts lietot
trieciena instrumentus. Ja, veicot zemes darbus, atklājas darba rasējumos neparedzētas pazemes
būves vai priekšmeti, tad darbi nekavējoties jāpārtrauc līdz brīdim, kamēr nav noteikts, kas tie par
priekšmetiem, un saņemta atļauja darbu turpināt.
Darba aizsardzība
Darba aizsardzības pasākumiem jānodrošina strādājošo veselībai droši darba apstākļi.
Objektā jābūt norīkotam atbildīgajam par darba aizsardzību, kuram jāorganizē strādājošo
instruktāžas darba drošībā. Jālikvidē ražošanas traumu cēloņus, jākontrolē celtniecības organizāciju
ražošanas un tehnisko dienestu darbību ražošanas apstākļu uzlabošanā, pilnveidojot drošības
tehniku un aizsardzības līdzekļus, kā arī izstrādāt un realizēt organizatoriski tehniskos un sanitāri
higiēniskos pasākumus ražošanas traumu un arodslimību novēršanai un ražošanas kultūras
paaugstināšanai.
Galvenā uzmanība jāpievērš mašīnu, mehānismu un instrumentu bojājumiem, nedrīkst tos
nepareizi ekspluatēt. Nedrīkst būt bojāti bīstamo vietu nožogojumi, vai to vispārējs iztrūkums. Nav
pieļaujama nekārtība darba vietās, vai pieblīvētas ejas, nepietiekams apgaismojums, signalizācijas
trūkums. Nepieļaujama strādnieku nosūtīšana darbā, ja nav veikta darba drošības instruktāža.
Nedrīkst būt nepietiekami kvalificēta darbu inženiertehniskā sagatavošana un vadīšana.
Darbu veikšanas projektos jāparedz un būvlaukumos jāveic noteikti ugunsdrošības pasākumi:
jāiekārto pagaidu vai pastāvīga ugunsdzēšanas ūdensapgāde. Atbilstoši ugunsdrošības prasībām
jāizvieto pagaidu ēkas, ražošanas iekārtas un pievadceļi, jāierīko telefona sakari, būvlaukumos
jāizvieto ugunsdzēsības piederumu stendi, ja nepieciešams, jāveic vēl citi pasākumi.
Darbu veikšanas projektā jābūt iekļautam:
1. Darbu veikšanas kalendāra grafikam,
2. Būvdarbu ģenerālplānam,
3. Sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstam,
4. Netradicionālu un sarežģītu būvdarbu veidu tehnoloģiskās shēmas un norādi par izpildes
zonām,
5. Galveno būvmašīnu darbu grafikam,
6. Nepieciešamo speciālistu sarakstam darbu veikšanai būvobjektā,
7. Nepieciešamo būvju nospraušanas darbiem,
8. Pagaidu tehnoloģisko konstrukciju pamatotiem risinājumiem,
9. Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu
tehniskiem risinājumiem,
10. Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstam,
11. Skaidrojošam aprakstam,
12. Darbaspēka kustības grafikam,
13. Būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumiem un to novietošanas vietas būvlaukumā.
Darbu veikšanas projektam jāatbilst LBN 310-14 noteiktajām prasībām.

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90000048491, Gaismas iela 19 k-9-1, Ķekava,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123
Objekts: Lietus ūdens kanalizācijas tīkli Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela,
Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Materiāli un iekārtas
Standarti
Būvuzņēmējam jāpiemēro tādi standarti, kādi ir prasīti specifikācijā, tehniskajā projektā un jebkurā
līguma papildinājumā par attiecīgo darbu izpildi.
Līguma darbu izpildes laikā būvuzņēmējs var piedāvāt līdzvērtīgā Latvijas Republikā spēkā esošus
standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti nekā prasītie standarti, iepriekš iesniedzot tos
pasūtītājam izskatīšanai un rakstiskai apstiprināšanai. Gadījumā, ja pasūtītājs izlems, ka piedāvātās atkāpes
nenodrošina līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, būvuzņēmējam jāievēro dokumentos norādītie standarti.
Ražotāju instrukcijas
Būvuzņēmējam visi materiāli un iekārtas jāizmanto, jāpielieto un jāuzglabā, saskaņā ar ražotāju
instrukcijām, ja vien nav citu prasību.
Materiālu piegāde
Būvuzņēmējam jāievēro to piegādātāju saraksts, no kuriem viņš iegādāsies darbam nepieciešamos
materiālus un iekārtas. Minētam sarakstam jābūt papildinātam ar materiālu un iekārtu specifikāciju,
standartiem un ražotāju prasībām attiecībā uz materiālu izmantošanu, pielietošanu, transportēšanu,
uzglabāšanu un darba metodēm.
Materiālu un iekārtu iegādes avotus un piegādātājus nedrīkst mainīt bez iepriekšēja pasūtītāja rakstiska
apstiprinājuma.
Būvuzņēmējam ir jānorāda smilts karjers, no kura tas plāno piegādāt cauruļvadu ieguldīšanai un
tranšeju aizbēršanai nepieciešamo materiālu.
Materiālu paraugus jāņem un jāizmēģina saskaņā ar attiecīgajiem standartiem, kur tas piemērojams.
Vides aizsardzības pasākumi
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu un
noteikumu izpildi. Nav pieļaujamā apkārtējās vides piesārņošana.
Pirms komunikāciju iebūves zaļajā zonā ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu
būvobjektā, kā arī blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic
piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas
atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. Būvuzņēmējam ir
jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. novadīšanu, nekaitējot
apkārtējai videi.
Birstošo būvmateriālu un būvgružu transportēšanu veikt tikai segtās automašīnās.
Pēc darbu beigšanas jāsakārto būvlaukums, jāattīra no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām.
Šī projekta sadaļa satur tikai vispārīgus norādījumus būvdarbiem. Konkrētu darba organizācijas
projektu izstrādā būvuzņēmējs vadoties no viņa rīcībā esošajiem tehniskajiem resursiem.
Veicot būvdarbus, ievērot Latvijā noteikto būvniecības kārtību un normatīvos aktus.
Objekts ir nododams ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
Sagatavoja : L.Voitiška

Sertifikāts: 3-00959
05.06.2016.

Lietus ūdens kanalizācijas tīkls
Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

MATERIĀLU KOPSAVILKUMS
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVEI
Nr.p.k.

Mērvienība

Skaits

1.1

Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø315 mm, ieguldes klase SN8

Materiāli un to tehniskais raksturojums

m

195,0

1.2

Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø315 mm ar perforāciju 180o, ieguldes
klase SN8

m

175,0

1.3

Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø250 mm, ieguldes klase SN8

m

78,0

1.4

Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø200 mm, ieguldes klase SN8

m

42,0

1.5

Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu PP Ø110 mm, ieguldes klase SN8

m

4,0

1.6

Individuāla pasūtījuma plastmasas aka Ø1000/625, ar gofrētu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, polietilēna (PEHD) vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=0,91 m (ar 0,5 m nosēddaļu)

kompl.

1

gab.

1

kompl.

1

gab

3

kompl.

1

Aka K2-10

kompl.

1

Aka K2-6

kompl.

1

Akas K2-2

kompl.

3

Akas K2-13.1; K2-7; K2-4

kompl.

5

Akas K2-12; K2-11; K2-9; K2-8; K2-3

kompl.

2

Akas K2-13; K2-14

1.7

Polietilēna (HDPE) pretvārsts Ø315

1.8

Aka Ø1500 no saliekamiem dz/bet elementiem, komplektā ar 40t čuguna rāmi un
vāku, atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,29 m (ar 1,0 m
nosēddaļu), hidroizolācija

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

Aizsargčaula DN315 montāžai akas sienā
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø1000/625, ar gofrētu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,84 m
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø1000/625, ar gofrētu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, polietilēna (PEHD) vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,50 m, (ar 0,5 m nosēddaļu)
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,50-2,00 m
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,50 m
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,50-3,00 m
Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=3,00-3,50 m

Piezīme

Izlaides aka K2-1

Nosēdaka K2-5

1.16

Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m nosēddaļu)

kompl.

2

Akas K2-21; K2-22

1.17

Individuāla pasūtījuma plastmasas skataka Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,50-3,00 m (ar 0,2 m nosēddaļu)

kompl.

6

Akas K2-15; K2-16; K2-17; K2-18; K219; K2-20

1.18

Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlija Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, Ø200 mm
pievienojumiem, atbilstošā leņķī, H÷2,00 (ar 0,65 m nosēddaļu)

kompl.

5

Akas K2-19.1; K2-18.1; K2-16.1; K28.1; K2-12.1 Uzstādīšana zaļajā zonā

1.19

Aizsargčaula DN200, caurules Ø250 iebūvei dz./b. akas sienā

gab.

1

1.20

Individuāla pasūtījuma plastmasas filtrācijas aka Ø560/500 ar perforāciju 360o, ar
monolītsienu akas korpusu, blīvslēgu, teleskopisko cauruli, polietilēna (PEHD)
vāku, Ø200 mm pievienojumu, H=1,00-1,50

kompl.

1

Aka K2-22.1 Uzstādīšana zaļajā zonā

1.21

Individuāla pasūtījuma plastmasas filtrācijas aka Ø560/500 ar perforāciju 360o, ar
monolītsienu akas korpusu, blīvslēgu, teleskopisko cauruli, polietilēna (PEHD)
vāku, Ø200 mm pievienojumu, H=1,50-2,00

kompl.

1

Aka K2-21.1 Uzstādīšana zaļajā zonā

1.22

Ģeotekstils (ieklāšanai ap filtrācijas akām un caurulēm ar perforāciju)

m2

180,0

1.23

Ģeorežģis (grāvja nogāžu nostiprināšanai K2 izlaides vietā)

m2

15,0

1.24

Savienojošā termouzmava d100

kompl.

1

Esošo cauruļvadu skaitu, diametru,
iebūves dziļumu, precizēt būvdarbu
laikā

1.25

Materiāli esoša LK vada d100 pievienošana projektētajai K2 akai

kompl.

6

Esošo cauruļvadu skaitu, diametru,
iebūves dziļumu, precizēt būvdarbu
laikā

1.26

Šķelta, divdaļīga kabeļu apvalkcaurule Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai)

m

12,0

1.27

Citi neuzskaitītie materiāli

kompl.

1

Piezīmes:
1. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
2. Materiālu specifikācijā norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs;
3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus;
4. Būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un
darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
5. Šos materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju

Sagatavoja:

Laila Voitiška

Lietus ūdens kanalizācijas tīkls
Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

GALVENO DARBU APJOMI
LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVEI
Nr.p.k.

Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums

1.1

Būvlaukuma sagatavošana: informācijas stenda montāža, pagaidu žoga montāža,
pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, konteineru transportēšana
u.c.

2.1

Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP Ø315 mm izbūve, ieguldes klase SN8

Mērvienība

Skaits

kompl.

1

Piezīme

1. Sagatavošanas darbi

2. Lietus ūdens kanalizācijas K2 tīklu izbūve
o

m

195,0

2.2

Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP Ø315 mm ar perforāciju 180 izbūve,
ieguldes klase SN8

m

175,0

2.3

Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP Ø250 mm izbūve, ieguldes klase SN8

m

78,0

2.4

Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP Ø200 mm izbūve, ieguldes klase SN8

m

42,0

2.5

Lietus kanalizācijas caurules ar uzmavu PP Ø110 mm izbūve, ieguldes klase SN8

m

4,0

2.6

Individuāla pasūtījuma plastmasas akas Ø1000/625, ar gofrētu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, polietilēna (PEHD) vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=0,91 m (ar 0,5 m nosēddaļu) izbūve,
polietilēna (HDPE) pretvārsta Ø315 montāža izlaides vietā, perforācijas veidošana
ievalkas ieplūdes zonā

kompl.

1

Izlaides aka K2-1

2.7

Akas Ø1500 no saliekamiem dz/bet elementiem, komplektā ar 40t čuguna rāmi un
vāku, atbilstoša diametra, augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,29 m (ar 1,0 m
nosēddaļu), izbūve un apstrāde ar hidroizolāciju

kompl.

1

Nosēdaka K2-5

2.8

Aizsargčaulas DN315 montāža akas sienā

gab

3

2.9

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø1000/625, ar gofrētu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,84 m, izbūve

kompl.

1

Aka K2-10

2.10

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø1000/625, ar gofrētu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, polietilēna (PEHD) vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,50 m, (ar 0,5 m nosēddaļu), izbūve un
perforācijas veidošana ieplūdes zonā

kompl.

1

Aka K2-6

kompl.

1

Akas K2-2

kompl.

3

Akas K2-13.1; K2-7; K2-4

kompl.

5

Akas K2-12; K2-11; K2-9; K2-8;
K2-3

kompl.

2

Akas K2-13; K2-14

2.11

2.12

2.13

2.14

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=1,50-2,00 m, izbūve
Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,50 m, izbūve
Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,50-3,00 m, izbūve
Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=3,00-3,50 m, izbūve

2.15

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,50 m (ar 0,2 m nosēddaļu), izbūve

kompl.

2

Akas K2-21; K2-22

2.16

Individuāla pasūtījuma plastmasas skatakas Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, atbilstoša diametra,
augstuma un leņķa pievienojumiem, H=2,50-3,00 m (ar 0,2 m nosēddaļu), izbūve

kompl.

6

Akas K2-15; K2-16; K2-17; K2-18;
K2-19; K2-20

2.17

Individuāla pasūtījuma plastmasas gūlijas Ø560/500, ar monolītsienu akas korpusu,
blīvslēgu, teleskopisko cauruli, 40t čuguna rāmi un vāku ar resti, Ø200 mm
pievienojumiem, atbilstošā leņķī, H÷2,00 (ar 0,65 m nosēddaļu), izbūve

kompl.

5

Akas K2-19.1; K2-18.1; K2-16.1;
K2-8.1; K2-12.1 Uzstādīšana
zaļajā zonā

2.18

Laukakmeņu ieklāšana ~2m2, un sacementēšana, ap gūlijas vāku

vietas

5

2.19

Pievienošanās esošai akai, t.sk. aizsargčaulas akas sienā DN250 montāža

vieta

1

2.20

Individuāla pasūtījuma plastmasas filtrācijas akas Ø560/500 ar perforāciju 360o, ar
monolītsienu akas korpusu, blīvslēgu, teleskopisko cauruli, polietilēna (PEHD) vāku,
Ø200 mm pievienojumu, H=1,00-1,50, izbūve

kompl.

1

Aka K2-22.1 Uzstādīšana zaļajā
zonā

2.21

Individuāla pasūtījuma plastmasas filtrācijas akas Ø560/500 ar perforāciju 360o, ar
monolītsienu akas korpusu, blīvslēgu, teleskopisko cauruli, polietilēna (PEHD) vāku,
Ø200 mm pievienojumu, H=1,50-2,00, izbūve

kompl.

1

Aka K2-21.1 Uzstādīšana zaļajā
zonā

2.22

Ģeotekstila uzklāšana, ap filtrācijas akām un caurulēm ar perforāciju

m2

180,0

Ģeorežģa ieklāšana, grāvja nogāžu nostiprināšanai K2 izlaides vietā

2

2.23

m

15,0

Lietus ūdens kanalizācijas tīkls
Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Nr.p.k.

Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums

Mērvienība

2.24

Laukakmeņu ieklāšana, un sacementēšana, grāvja gultnes nostiprināšanai izlaides vietā

m

2,5

2.25

Savienojošā termouzmava d100

kompl.

1

Esošo cauruļvadu skaitu, diametru,
iebūves dziļumu, precizēt būvdarbu
laikā

2.26

Esoša LK vada d100 pievienošana projektētajai K2 akai

vieta

6

Esošo cauruļvadu skaitu, diametru,
iebūves dziļumu, precizēt būvdarbu
laikā

2.27

Esošo komunikāciju atšurfēšana

vietas

80

2.28

Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu ūdensvadu d100, d50, d25

vietas

10

2.29

Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu pašteces sadzīves
kanalizācijas cauruļvadu d200, d160

vietas

14

2.30

Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu vidēja spiediena gāzes vadu
d125, d63, d40

vietas

12

2.31

Šķērsojumi ar esošām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām kabeļu komunikācijām
(zemsprieguma elektrības kabeļi)

vietas

4

2.32

Šķērsojumi ar esošām, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamām kabeļu komunikācijām
(zemsprieguma elektrības kabeļi)

vietas

3

2.33

Šķērsojumi ar esošām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām kabeļu komunikācijām
(apgaismes elektrības kabeļi)

vietas

1

2.34

Šķērsojumi ar esošām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām kabeļu komunikācijām
(telekomunikāciju kabeļi)

vietas

10

2.35

Šķērsojumi ar esošām kabeļu komunikācijām (telekomunikāciju kabeļi, nedarbojas)

vietas

20

2.36

Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamu lietus ūdens kanalizācijas
cauruļvadu d150, d100

vietas

5

2.37

Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā neizmantojamu caurteku d200

vietas

1

2.38

Šķeltās, divdaļīgās kabeļu apvalkcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) montāža

m

12,0

2.39

Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku,
šķērsošanās vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār būvbedri
pārliktā sijā

kompl.

1

2.40

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana

m

494,0

2.41

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu TV inspekcija

m

494,0

2.42

Iekārtu un materiālu piegāde, un ar to saistītie darbi

kompl.

1

kompl.

4

m

24,0

precizēt uz vietas būvobjektā

vietas

17

precizēt uz vietas būvobjektā

2

Skaits

Piezīme

ja pieprasa pasūtītājs

3. Esošo tīklu demontāža
3.1

Esošo, turpmāk neizmantojamo lietus ūdens kanalizācijas aku demontāža

3.2

Esošo, turpmāk neizmantojamo lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadu d150, d100
demontāža

3.3

Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu galu aizcementēšana

4. Zemes darbi K2 tīklu izbūves zonā
4.1

Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to
saistītie darbi

m3

1790,0

4.2

Liekās izraktās grunts transportēšana uz atbērtni (ja liekās izraktās grunts sastāvs
atbilst nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var atkārtoti izmantot,
piemēram, grunts uzbēruma veidošanai vietās, kur tas nepieciešams projekta ietvaros)

m3

483,0

atbērtnes vieta un attālums ir
izpildītāja ziņā

4.3

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā

kompl.

1

ja nepieciešams (precizēt būvdarbu
gaitā)

4.4

Hidraulisko vairogu montāža tanšeju un būvbedru sienu nostiprināšanai

kompl.

1

4.5

Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf>1m/dn), pamatnes ierīkošana zem K2
cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot noblīvēšanu
pa kārtām

m3

255,0

4.6

Drenējoša apbēruma h~15cm ierīkošana virs K2 PP cauruļvadiem Ø315 (perforācija
180o), no skalotām dolomīta šķembām (fr.15-40 mm)

m3

65,0

4.7

Drenējoša apbēruma h~15cm ierīkošana virs šķembām no rupjgraudainas smilts ar
filtrācijas K>10m/dn

m3

125,0

4.8

Smilts vai grants apbērums ap projektētajām filtrācijas akām Ø560/500 mm

m

3

8,0

Lietus ūdens kanalizācijas tīkls
Vidus iela, Avotu iela, Kārklu iela, Lejas iela, Odukalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Nr.p.k.

Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums

Mērvienība

4.9

No jauna pievedamā grunts tranšeju, būvbedru un grāvju aizbēršana (smilts, mālsmilts;
drenējoša Kf>1 m/dn; sablīvējama, bez organikas piejaukumiem), ietverot grunts
noblīvēšanu pa slāņiem un visi ar to saistītie darbi tranšejas platumā 1,5 m

m

3

Skaits

Piezīme

1410,0

2

350,0

2

5,0

2

8,0

2

550,0

4.10

Grants ceļa seguma atjaunošana

m

4.11

Šķembu iebrauktuves seguma atjaunošana

m

4.12

Asfaltbetona iebrauktuves seguma atjaunošana

m

4.13

Zāliena atjaunošana / ierīkošana (izmantojot daudzgadīgā zāliena sēklu maisījumu)

m

4.14

Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums 10cm)

m3

55,0

4.15

Ievalkas izbūve H~0,3-0,5m

m

70,4

4.16

Citi neuzskaitītie darbi

kompl.

1

Visiem segumu atjaunošanā
pielietotajiem materiāliem, iebūves
tehnoloģijām, kvalitātes prasībām
jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015"
prasībām

Piezīmes:
1. Būvdarbu un materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
2. Būvdarbu apjomos norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs;
3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus;
4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā, un tie var tikt precizēti būvdarbu laikā;
5. Grunts darbi un to apjomi aprēķināti, pieņemot, ka caurulvadus tranšejā izbūvēs ar stiprinājumiem (skat. lapu LKT-7 - Tipveida risinājumi), pieņemot tranšejas platumu - 1,5m, pabēruma
slāņa biezumu - 0,15m un apbēruma slāņa biezumu - 0,20m. Tranšejas aizbēršanai paredzēts izmantot izstrādāto grunti, kas atbilst tranšeju aizbēršanas prasībām (grunti, kas nav piemērota ir
jānomaina). Segumu atjaunošanas darbi veicami saskaņā ar projekta lapā LKT-8 - Tipveida risinājumi dotajām norādēm;
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju;
7. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
8. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja
pielietotajai tehnoloģijai, un darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša veikšana pilnā apjomā;
9. Darbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju.

Sagatavoja:

Laila Voitiška

