
BŪVPROJEKTS  
 „Ūdenssaimniecības attīstība Jēkabpilī, IV kārta”  
ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas inžniertīklu 
paplašināšana 
 

 

 

 

 1 

Tehniskā specifikācija 

Vispārējās tehniskās prasības 

Ūdensvada caurules OD32mm, OD63 mm, OD110mm un veidgabalus piegādā Pasūtītājs, 

tāmju  (materiālu)  izmaksās nav iekļaujamas. 

Darbi veicami saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. Darbu 

vadītājs ir atbildīgs par darbu kvalitatīvu, precīzu izpildi objektā. Darbu vadītājs atbild par darba 

aizsardzības noteikumu ievērošanu, kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem 

zaudējumiem trešajām personām. Darbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju. Darbu vadītājs atbild par 

darba vietas aprīkošanu darbu izpildes laikā. Izpildot darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos 

normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības. 

Darbi jāveic tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Darbu vadītājs ir 

atbildīgs par materiālu ieguvi un transportēšanu, kā arī izpildes laikā nodarītajiem zaudējumiem 

apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu vai šo 

specifikāciju prasības. Garantijas termiņš Darbam  – 2 gadi no darbu pieņemšanas akta abpusējas 

parakstīšanas. 

Ūdensapgādes tīklu izbūves darbi 

Ūdensapgādes tīklu izbūve plānota pamatā ar atklāto tranšejas metodi, bet nav izslēgta 

caurdūruma metodes pielietošana.  Tīklu izbūves galvenie  posmi: 

• Tranšejas rakšana Projektā norādīta dziļumā, ieskaitot ja nepieciešams liekās grunts 

izvešanu uz atbērtni; 

• Tranšejas atbalstsienu uzstādīšana, ja nepieciešams; 

• Gruntsūdens novadīšana vai atsūknēšana ja nepieciešams; 

• Caurules montāža atbilstošā slīpumā;     

• Smilts pamatnes un apbēruma ierīkošana un blietēšana; 

• Esošo šķērsojamo komunikāciju un blakus esošo koku aizsardzība un saglabāšana; 

• Kontrolaku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu.  

• Pievadu izbūve līdz zemes gabala robežai; 

• Tranšejas aizbēršana ar vietējo vai pievestu grunti, ieskaitot blietēšanu; 

• Būvgružu izvešana un bojāta ielas seguma un nomaļu atjaunošana saskaņā ar Pasūtītāja 

prasībām; 

• Pieslēgumu izveide esošām komunikācijām. 

Prasības izbūvējamiem cauruļvadiem, akām, veidgabaliem  

Projekta ūdensapgādes komponentes ietver ūdensvadu paplašināšanu, kas paredz ūdensvada 

jaunu posmu izbūvi, ieskaitot ūdensvada aku izbūvi.  Vienlaicīgi ar ielu cauruļvadiem, 

izbūvējami atzari individuālā pieslēguma ierīkošanai, vidēji 5-10 m attālumā no ielas 

cauruļvada līdz ielas sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai. Projektā paredzēt ūdensvada OD63 

un OD110  maģistrālo tīklu izbūve. 

Projektā paredzēt jauno pieslēgumu izbūvi OD32 līdz zemes gabala robežai vai ielu sarkanajai 

līnijai. Pie robežas uzstādīt gala noslēgu.  

Maģistrālos  ūdensvadu un pievadus  paredzēt  izbūvēt no  PE, PN10, SDR17.  Ūdensvads 

jāizbūvē ne mazāk kā 1,80 m dziļumā no zemes virsmas līdz caurules virsai. Saskaņojot ar 
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Pasūtītāju un citām ieinteresētajām organizācijām iespējama ūdensvada izbūve ar beztranšejas 

metodi.  

Būvuzņēmējam ir jāaprēķina visi ūdensvada izbūves ar atklātās tranšejas metodi nepieciešamie 

darbu apjomi, t.sk., seguma uzlaušanas, tranšejas rakšanas un pamatnes sagatavošanas, tranšejas 

aizbēršanas, blietēšana, grunts ūdeņu līmeņu pazemināšana, grunts nomaiņas (nepieciešamības 

gadījumā) un pastāvīgā seguma atjaunošanas apjomi. 

Ūdensvada apkalpes akas paredzētas no saliekamiem dzelzsbetona elementiem. Dzelzsbetona 

elementu konstrukcija atbilstoši LVS EN 1917:2008, betonam – LVS EN 206-1 prasībām. 

Dzelzsbetona aku iekšējais diametrs – 1000mm, 1500 mm  un 2000 mm. Dzelzsbetona aku 

dziļumi ~ 2,5 m. Precīzs apkalpes akas dziļums ir jānosaka balstoties uz caurules iebūvēs 

dziļumu. Attālumam starp akas pamatni un caurules apakšu jābūt 250mm. Akas grodiem, 

pamatnēm un pārsegumam ir jābūt no rūpnieciski ražotiem betona elementiem ar hidroizolāciju. 

Rūpnieciski ražotie aku betona grodi ir jābalsta uz smilts pamatnes. Starp grodiem jāievieto 

blīvgumija, kura nodrošina savienojuma blīvumu un ūdensnecaurlaidību. Blīvgumijai jāatbilst 

standartam LVS EN681-1. 

Prasības dzelzsbetona aku grodiem: 

• sertificēti atbilstoši standartam LVS EN1917; 

• ražoti no betona markas ne zemākas par C35/45, ūdensnecaurlaidība W10 un salizturība             

F200; 

• grodos ir jābūt ražošanas procesā iemontētiem dībeļiem pakāpienu ievietošanai un 

izveidotiem caurumiem cauruļvadu pievienošanai; 

• nepieciešams, lai būtu Higiēnas novērtējums uz aku grodiem un to elementiem, kas 

apliecina, ka produktu var pielietot sanitāri-tehnisko ierīču, t.sk., dzeramā ūdens apgādes 

sistēmu būvniecībai. 

• Kāpšļi atbilstoši LVS EN 13101 prasībām. 

Ūdensvada aku lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta, jāatbilst standartam LVS EN124. 

Braucamās daļās aku vāku nestspēja jābūt min 40 tonnas. Uz ielu braucamās daļas lūkas rāmim 

jābūt ,,peldoša" tipa ar diametru ne mazāku par 700mm, vienā līmeni ar ceļa segumu. Zem vāka 

jābūt gumijas starplikai.  

Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=50cm), pie akas vāka pamatnes ar 

vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas uzkopšanas laikā.   

Atkritumu apsaimniekošana un vides pieejamība 

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem 

bojājumiem. Celmu bedres ir jānolīdzina. Rokot būvgrāvī, virsējo grunts kārta ir jānoņem un 

jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto 

grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. 

Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekļūšana savai dzīvesvietai, kā arī neatliekamās 

palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana kur tas nepieciešams. Rakšana katrā posmā jāveic pēc to 

zemes īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā. Grunts atbērtņu 

izvietojums darbuzņēmējam jāsaskaņo ar zemes īpašniekiem un pašvaldību.  Informāciju par 

tuvumā esošām grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzņēmējam jāizvēlas 
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saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm 

būvuzņēmējam jāizvēlas saskaņā ar pašvaldības rekomendācijām. Būvlaukumu nepieciešams 

norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu 

veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu nepiederošas personas. Būvdarbu 

veikšana jāveic pa etapiem. 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides 

aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. 

Vides aizsardzības pasākumu plāns pievienojams būvuzņēmēja būvdarbu līgumam. Rakšanas 

darbu zonas tiešā tuvumā esošo koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar stiprinātu dēļu 

aizsargbarjeru. Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās 

tualetes ar notekūdeņu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla 

pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, lai neveidotos grunts 

izskalojumi.  Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas 

poligonu vai būvgružu pārstrādes vietu. Frēzētais asfalts jānodod Pašvaldībai.   

 Transporta un gājēju kustības organizācija 

Ielas segums ir – grants, asfalts un frēzēts asfalts. Īpaša uzmanība jāpievērš drošības pasākumiem 

būvlaukumā. Visi būvdarbi jāorganizē tā, lai pēc iespējas netraucētu ierasto dienas ritmu. 

Būvprojekta izstrādes laikā izstrādātas vēlamās satiksmes organizācijas shēmas. 

Būvdarbu vieta rakšanas laikā aprīkojama ar brīdinājuma zīmēm atbilstoši MK noteikumu Nr. 

421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu prasībām”. Transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai 

vairākos ceļa posmos darbu veikšanas vietas savlaicīgi ir jāuzstāda ātruma ierobežojuma zīme 

Nr.323 un brīdinājuma zīme Nr.118.  Ielas ir šauras, jāorganizē apbraukšana pa blakus ielām. 

Jebkurā gadījumā pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu organizēšanas plāns (atkarībā no 

plānota būvdarbu grafika) un transporta kustības plānotie traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām 

institūcijām. Kopumā tiek paredzēta garu ūdensapgādes posmu izbūve, tādēļ darbu organizēšana 

jāveic pa posmiem. Piekļūšanai pie esošām ēkām, pāri tranšejām nepieciešamības gadījumā 

jāierīko gājēju tiltiņi. Tranšeju aizbēršana zem brauktuvēm tiek veikta uzreiz pēc cauruļu 

montāžas. Tīklu izbūves darbi ir jāveic ar vislielāko piesardzību un akurātību, pieaicinot rakšanas 

darbu laikā esošo komunikāciju ekspluatācijas speciālistus un precīzi izpildot viņu norādījumus. 

 Labiekārtošanas risinājumu plāns  

Veicot izrakumus brauktuvēs vai ietvēs ar cieto virsmas segumu, Uzņēmējam vispirms jāveic 

rakums ar taisnu precīzu malu cauri asfalta vai citu cieto segumu virsmai. Tad jāizrok cietie 

materiāli un jāuzglabā tos atsevišķi no pārējiem būvgrāvī izraktajiem materiāliem atkārtotai 

izmantošanai atjaunošanā vai arī aizvākšanai, vadoties pēc Pasūtītāja  norādījumiem. 

Nekādā gadījumā nedrīkst veikt izrakumus pārāk garos ielas (braucamās daļas) posmos Darbu 

izpildes vietā. Kad cauruļvads tiek izbūvēts šādās vietās, pēc iespējas ātrāk jāveic būvgrāvja 

aizbēršanas un atjaunošanas darbi un viss izraktais materiāls, kas, saskaņā ar Līgumu, ir lieks, 

jāaizvāc no Darbu izpildes vietas, kā arī visi būvmateriāli jāpārvieto līdz ar darba vietu, ar 

nolūku pēc iespējas ātrāk atgriežot skarto autoceļa posmu lietošanā. 
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Jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai novērstu būvgrāvja malu iebrukšanu, lietojot 

būvgrāvja stiprinājumus vai, tur kur tas ir pieļaujams, būvgrāvja sienu slīpumu nosakot attiecīgās 

grunts dabiskās nogāzes slīpuma leņķī. 

Seguma atjaunošanas darbi ir jāsaskaņo ar Pašvaldību un atjaunošanas rezultātā ceļa stāvoklim 

jābūt tādam pašam vai labākam, nekā sākotnēji. Jāparedz atjaunot demontēto asfalta, akmens un 

grants segumu. Jāveic bojāto zālāja teritoriju auglīgā slāņa atjaunošanu 15 cm kārtā, ieskaitot 

materiālu, transportēšanu, zāles iesēšanu. 

Būvuzņēmējam ir jāpārliecinās, ka visi paralēli izpildāmie darbi tiks veikti tikai vienu reizi (ceļa 

seguma griešana, seguma atjaunošana, rakšanas darbi u.t.t.) nozīmētajā rajonā. 

Aukstā laikā nedrīkst izmantot sasalušu granti, kas satur ledu. Grantētā slāņa pacēlumi un 

pazeminājumi nedrīkst būt lielāki par 10mm.  Klājot asfalta kārtu, salaidumiem ar esošo asfalta 

segumu un aku ķeta lūkām ir jābūt piegulošiem un glītiem. Lūku vākus ir jānotīra no asfalta, ja 

tas uz tiem ir nokļuvis. Nedrīkst klāt asfaltu, ja pārklājamās vietas temperatūra ir zem 5°C (vai 

gaisa temperatūra ir zem 0°C). Satiksmi pa jauno segumu jāatļauj tikai tad, kad tas ir atdzisis līdz 

āra gaisa temperatūrai. Pabeigta seguma virsmai jābūt ar viscaur līdzenu faktūru. Tranšeju vietās 

atjaunotajai asfaltbetona virskārtai uz katru pusi ir jābūt par 15 cm platākai par apakškārtu. Šuvju 

monolitizēšanās nodrošināšanai asfaltbetona kārtu apstrādes malas 10-15 cm platumā tieši pirms 

jaunā asfaltbetona ieklāšanas jāuzkarsē un jānogruntē ar bitumena emulsiju;  

Vides aizsardzības pasākumi 

 Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides 

aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem.  

Jāievēro vides aizsardzības pasākumi saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu: 

-  Likums “Atkritumu apsaimniekošanas” 4.pants otrā daļa, 15.panta pirmās daļas 2.punkts; 

-  MK noteikumi Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža zemes”;  

-  Likums „Par piesārņojumu” 4.pants, 12.panta otrā daļa, 22.panta otrā daļa, 34.panta piektā 

daļa; 

-  Likums „Par zemes dzīlēm” 10.pants; 

-  Vides aizsardzības likums 3.panta pirmās daļas 3.punkts; 

-  MK noteikumi Nr.16 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikums. 

Nav pieļaujamā apkārtējās vides piesārņošana ar naftas produktiem no tehnikas, būvmateriāliem 

un būvgružiem. 

Būvuzņēmējam jānodrošina būvniecības atkritumu uzskaite atbilstoši Ministru Kabineta 2014. 

gada 15. aprīļa noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites 

kārtība” 3. punkta un 1. pielikuma prasībām; 

Būvuzņēmējam radušos sadzīves un bīstamos atkritumus jāsavāc īpaši tam paredzētās vietās un 

apsaimniekošana jāveic atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. 

un 2. punktiem un 17. panta pirmās daļas 1. – 4. punktiem, atkritumus nodot atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. 

Aizliegts sajaukt radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 19. pantam. 
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Ja nepieciešams, koku ciršana jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku 

ciršanu ārpus meža zemes” prasībām. Nav pieļaujama aizsargājamo koku ciršana. Nedrīkst bojāt 

saglabājamo koku sakņu sistēmu un stumbrus. 

Pirms komunikāciju iebūves zaļajā zonā ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. Rakšanas darbu 

zonas tiešā tuvumā esošo koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar stiprinātu dēļu 

aizsargbarjeru. 

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. Birstošo būvmateriālu un būvgružu transportēšanu veikt tikai segtās 

automašīnās. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina dažāda ūdens plūsma: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ūdeņi novadāmi tā, 

lai neveidotos grunts izskalojumi. Pirms tālākas gruntsūdeņu novadīšanas, lietojamas smilšu 

nostādināšanas teknes.  

Būvuzņēmējam jāveic būvlaukuma un citu skarto teritoriju ikdienas uzkopšana. 

Būvlaukumā Būvuzņēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar 

notekūdeņu savākšanu konteineros, ja nav iespējams lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas 

tualetes. 

Būvdarbi veicami, nenodarot kaitējumu apkārtējai videi, un pēc būvdarbu pabeigšanas jāsakārto 

būvlaukums, jāattīra no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām un jāatjauno zālāji. 

       


