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Skaidrojošs apraksts  būvprojektam „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība 
Jēkabpilī, IV kārta”  “Ārējo kanalizācijas inženiertīklu paplašināšana Jēkabpilī” 
minimālā sastāvā 

Skaidrojošais apraksts būvprojektam minimālā sastāvā izstrādāts pamatojoties uz SIA 
„Jēkabpils ūdens” un  MK noteikumu Nr. 551  „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un 
citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi „ prasībām.    

1. Esošā situācija  

Jēkabpils pilsētas aglomerācijā ūdenssaimniecības pakalpojumus nodrošina SIA „Jēkabpils 
ūdens”. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa 
"Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanas iespējas" ietvaros ir iespējams paplašināt kanalizācijas sistēmu, lai nodrošinātu 
visu notekūdeņu savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEC 
Komunālo notekūdeņu attīrīšana, 76/464/EEC Atsevišķu bīstamu vielu izvadīšanas radītais 
ūdens vides piesārņojums prasībām Jēkabpils pilsētā.  

Projekts „Ārējo kanalizācijas inženiertīklu paplašināšana” sadalīts divās kārtas: 

 

-  I Kārta : Kanalizācijas tīklu paplašināšana plānota sekojošās ielās: Aizkraukles, Medņu, 
Rudens, Ļaudonas, Kuģu, Kraujas, Kurzemes, Režģu, Lakstīgalu, Tilta, Lazdu, Īves. 

 

-  II Kārta : Kanalizācijas tīklu paplašināšana plānota sekojošās ielās:, Tulpju, Dārznieku, 
Druvas, Andreja Pormaļa,  Atpūtas, Saules, Ražas, Aldaunas, Vēju, Sūnu, Kaļķu, Liliju, Radžu, 
Mēness, Imantas, Tīruma, Dzirnavu.  

2. Plānotie darbi  

Kopējais plānotais izbūvējamo tīklu apjoms ir norādīts  pievienotajā tabulā Nr.1 

Tabula Nr.1 Kanalizācijas tīklu paplašināšanas plānotie apjomi  

Objekti 

Pašteces, 
kanalizācija K1 , 

m 

Spiediena 
kanalizācija 

K1S, m 

Kanalizācijas 
sūkņu stacija, 

KSS 

1. Medņu ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 194     

2. Rudens ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 

70     

3.1. Ļaudonas ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 199 

    

3.2. Ļaudonas ielas spiedvada kanalizācija DN50 
mm   10   

3.3. KSS Ļaudonas ielā, Q~2 l/s     1 

4. Dārznieku ielas pašteces kanalizācija (līdz 
Pļaviņu ielai) DN200(OD250) mm 94 

    

5.Druvas ielas pašteces kanalizācija (pie Jaunās 
ielas) DN200(OD250) mm 83     

6. Ražas + Saules ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) m 359     

7. A. Pormaļa ielas pašteces kanalizācija (pie 
Akmeņu ielas) DN200(OD250) mm 75     

8.Tulpju ielas pašteces kanalizācija DN200(OD250) 
mm  423     

9. Atpūtas ielas pašteces kanalizācija (virzienā no 
Nameja ielas) 188     
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Objekti 

Pašteces, 
kanalizācija K1 , 

m 

Spiediena 
kanalizācija 

K1S, m 

Kanalizācijas 
sūkņu stacija, 

KSS 

10. Radžu ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm  563     

11. Sūnu ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm (pie Radžu ielas) 181     

12. Vēju ielas pašteces kanalizācijas 
DN200(OD250) mm (pie Radžu ielas) 166     

13.1. Liliju ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm  615     

13.2. Liliju ielas spiedvada kanalizācija DN65mm 
(līdz KSS)    92   

13.3. KSS Liliju ielā, Q~2 l/s     1 

14. Aldaunes ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 220     

15. Kaļķu ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 250     

16.   Mēness ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm (pie Arāju ielas) 

166     

17.   Lakstīgalu ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 173     

18. Lazdu ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 110     

19. Īves ielas pašteces kanalizācija DN200(OD250) 
mm 263     

20. Tilta ielas pašteces kanalizācija DN200(OD250) 
mm (pie Baļotes ielas) 247     

21.  Režģu ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 145     

22.1.  Aizkraukles ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 356     

22.2.  KSS Aizkraukles ielā  ~3 l/s     1 

22.3.  Spiedvads no Aizkraukles ielas KSS DN65 
mm (līdz Rīgas ielai)   86   

23.  Kraujas ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm (pie Kuģu un Palejas ielas) 

242     

24.  Kraujas ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm (pie Rīgas) 

256     

25. Imantas ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 464     

26. Dzirnavu ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 258     

27. Tīruma ielas pašteces kanalizācija 
DN200(OD250) mm 381     

28.1. Kaļķu ielas (pie Imantas) pašteces 
kanalizācija DN200(OD250) mm 285     

28.2. Kaļku ielas KSS, Q~6,5 l/s     1 

28.3. Kaļķu ielas spiediena kanalizācija 
DN100(OD110) mm   44   

Kopējais apjoms 7026,0 m 232,0 m 4 gab. 

Kanalizācijas tīklu paplašināšana radīs pieslēguma iespēju privātīpašniekiem un juridiskām 
personām, novēršot iespējamo piesārņojumu no lokālajiem kanalizācijas krājrezervuāriem.  

2.1.  Būvniecības ieceres veikšanas vietas un aptuvenie apjomi  
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Atbilstoši Pasūtītāja nosacījumiem inženierkomunikāciju izbūve paredzēta pamatā pa Jēkabpils 
pilsētas iepriekšminētajām ielām sarkano līniju robežās (u.c. teritorijas kur var būt nepieciešams 
šķērsot, lai pieslēgtos esošiem tīkliem vai pārslēgtu esošos patērētājus uz jauno kanalizāciju).  

Gadījumā, ja būs nepieciešams šķērsot privātos zemes gabalus projekta izstrādes laikā tiks 
nodrošināts saskaņojums ar zemes īpašnieku.     

Būvniecības ieceres veikšanas vietas norādītas turpmākajā tabulā, iekļaujot publiski pieejamo 
informāciju par zemes piederību   

Tabula 2. Zemesgabali kur plānots izbūvēt kanalizācijas tīklus  

Kadastra  Nr. Adrese Īpašnieks  

Aizkraukles  iela (ŪKT-2) 

56010017125 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010013458 Rīgas iela 253, Jēkabpils, LV-5202 Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010017129 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Medņu, Ļaudonas, Rudens ielas (ŪKT-3) 

56010017106 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010017111 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010017107 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Kraujas, Kuģu, Palejas ielas  (ŪKT-4) 

56010017091 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010017092 
- Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010017087 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Kurzemes, Rīgas ielas  (ŪKT-5) 

56010017066 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010017162 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Režģu, Lielā  ielas  (ŪKT-6) 

56010017015 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010017019 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Lazdu, Īves  ielas  (ŪKT-7) 

56010017028 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010017029 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Tilta iela  (ŪKT-8) 
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Kadastra  Nr. Adrese Īpašnieks  

56010017027 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Lakstīgalu iela  (ŪKT-9) 

56010017024 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Dārznieku iela  (ŪKT-10) 

56010027123 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Tulpju, Sakas ielas  (ŪKT-11) 

56010027164 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027114 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Druvas iela  (ŪKT-12) 

56010027088 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

A.Pormaļa iela  (ŪKT-13) 

56010027149 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Atpūtas iela  (ŪKT-14) 

56010027092 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Saules, Ražas, Nākotnes, Jaunā  ielas  (ŪKT-15) 

56010027071 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027072 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027073 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027078 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Aldaunas  iela  (ŪKT-16) 

56010027001 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010020724 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Radžu, Vēju, Sūnu ielas  (ŪKT-17) 

56010027039 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027036 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027037 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Kaļķu  iela  (ŪKT-18) 

56010027005 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 
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Kadastra  Nr. Adrese Īpašnieks  

56010020668 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Radžu, Liliju  ielas  (ŪKT-19) 

56010027211 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027038 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010020673 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010020967 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010020676 Liliju iela 20A, Jēkabpils, LV-5201 Valsts 

Mēness, Vārnu, Kaļķu  ielas  (ŪKT-20) 

56010027022 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027021 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027194 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Dzirnavu, Tīruma, Imantas 
ielas  (ŪKT-21)  

 

56010027015 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027008 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027004 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Imantas, Kaļķu ielas  
(ŪKT-22)  

 

56010027014 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027194 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

56010027006 - Jēkabpils pilsētas pašvaldība 

Daļa ielu ir šaura, projekta ietvaros var tikt skarti arī citi blakus esošie īpašumi, risinājumi tiks 
precizēti projektēšanas stadijā.  

2.2. Būvniecības veids un veikšanas metode 

Saskaņā ar darba uzdevumu būvniecības veids ir kanalizācijas tīklu būvniecība. Pamata 
būvdarbi notiks rokot atklātā tipa tranšejas dziļumā 1.5-4,0 m un izvietojot tajā plānotos 
kanalizācijas cauruļvadus, izbūvējot un montējot skatakas. Atsevišķos posmos, piemēram, 
šaurās  šķērsielās, vai, piemēram, asfaltētās ielās kur asfalts ierīkots citu projektu ietvaros, 
būvniecība var tikt paredzēta pielietojot beztranšeju metodi, pamata izmaiņas būvdarbu metodē 
sarežģītu vai ierobežojošu objektu apiešana un neskaršana.  

Izbūvējot tīklus tiks ievēroti sekojoši nosacījumi: 

- Tīklu izbūve  pamata tiks veikta ielas sarkano līniju robežās. Tiks paredzēta jaunu pievadu 
izbūve līdz sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai.  
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- Tiks paredzēta esošo patērētāju pārslēgšana (trases zonā saskaņojot ar Pakalpojumu 
sniedzeju).   

- Tīklu izbūves gaitā tiks ņemti vērā projektējamo tīklu ekspluatācijas apstākļi, kā arī grunts 
apstākļi tīklu projektēšanas zonā; 

Pēc tīklu ierīkošanas tiks paredzēta: 

-Ceļu, ielu un piebraucamo ceļu  seguma atjaunošanu atbilstoši kustības intensitātei un slodzei 
uz braucamo daļu;  

- Ceļu un ielu segums jāparedz atjaunot ne sliktākā stāvoklī, kā bija pirms darbu veikšanas. 
Jāparedz bojātās zālāju teritorijas atjaunošanas un apzaļumošana. 

Visām Precēm un Materiāliem, kas tiks izmantoti Darbos gan celtniecības, gan pārbaužu 
vajadzībām, atbildīs starptautiskajiem EN standartiem vai atbilstošiem nacionālajiem 
standartiem.  

 Pirms darbu uzsākšanas uz ielām, kas ietekmēs to izmantošanu, Darbuzņēmēja piedāvātā 
darba metode un termiņi tiek saskaņoti un apstiprināti pie Pasūtītāja un Pašvaldībā.  

2.2.1. Kanalizācija tīklu izbūves darbi 

Kanalizācijas tīklu izbūve plānota pamatā ar atklāto tranšejas metodi, bet nav izslēgta 
caurdūruma metodes pielietošana.  Kanalizācijas 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; 

 Skataku montāža ar grunts ap to blietēšanu, ieskaitot lūku montāžu, tekņu betonēšanu 
un apbetonēšanu. Polimēra materiāla skataku montāža; 

 Pievadu izbūve līdz zemes gabala robežai un skatakas montāža; 

 Esošo kanalizācijas tīklu pārslēgumi; 

 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; 

 Rūpnieciski ražotu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve uz dzelzsbetona pamata plātnes.  
Ieskaitot  sūkņu montāžu un KSS palaišanu;  

 KSS pieslēgums ārējiem elektroapgādes tīkliem un lokālai automātikas sistēmai;  

 Kanalizācijas tīklu hidrauliskā pārbaude un CCTV inspekcija; 

 Kanalizācijas tīklu nodošana ekspluatācijā un izpildshēmas sagatavošana; 

2.2.1.1. Prasības izbūvējamiem cauruļvadiem un akām  
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Sadzīves kanalizācijas maģistrālie vadi projektējami ar PP caurulēm, ieguldes klase (min SN 8), 
kuras atbilst standartiem LVS EN 13476-3 vai EN 14758 ir ar paaugstinātu triecienizturību 
zemās gaisa temperatūrās  (-10˚C) un palielinātu caurules iekšējās virsmas sieniņu biezumu.  

Uz kanalizācijas tikla paredzētas sekojošas skatakas:  

 Dzelzsbetona grodu akas DN 1000, DN1500 un PP skatakas no DN 500 līdz DN 1000 (Medņu, 
Ļaudonas, Rudens ielās).  

Dzelzsbetona skatakas (kā arī spiediena dzēšanas, aizbīdņu akas un krītakas) paredzēt no 
saliekamiem dzelzsbetona elementiem. Dzelzsbetona elementu konstrukcija atbilstoši LVS EN 
1917:2008. Skatakas dziļums ir jāprecizē būvdarbu laikā, balstoties uz aktuālo caurules iebūvēs 
dziļumu. Akas grodiem, pamatnēm un pārsegumam ir jābūt no rūpnieciski ražotiem betona 
elementiem ar hidroizolāciju. Rūpnieciski ražotie aku betona grodi ir jābalsta uz 200mm biezas 
betona 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 dibeļiem pakāpienu ievietošanai. Kāpšļi dzelzsbetona 
grodu skatakas atbilstoši LVS EN 13101 prasībām. 

PP skatakas izgatavotas no polipropilēna atbilstoši EN 14598-2, LVS EN 124. Akai jābūt no trim 
daļām: pamatnes, augstuma regulēšanas caurulei un teleskopiskai caurulei. Visas sastāvdaļas 
savā starpā noblīvējās ar gumijas blīvgumijām.   

Kanalizācijas skataku lūkām ir jābūt izgatavotām no kaļamā ķeta ar vismaz divām atvēršanas 
instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī un 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 (grodu akām) un ne mazāku par 
500mm (PP skatakām). Rāmim jābūt vienā līmeni ar ceļa segumu. Zem vāka jābūt gumijas 
starplikai.  

Grantētās ielās ķeta aku vāku pamatnei jābūt iebetonētai (R=50cm), H=10cm pie akas vāka 
pamatnes ar vienmērīgu slīpumu riņķa līnijas virzienā, lai novērstu to aizstumšanu ielas 
uzkopšanas laikā.   

Kanalizācijas spiedvadu montāžai paredzētas spiediena klases PN10 polietilēna PE-100 
caurules (brūnais marķējums).  Aizbīdņu apkalpes akās aizbīdņi paredzēti no kaļamā ķeta 
saskaņā ar LVS EN 598; veidgabali - PP atloku adapters, PEH īscaurule un PVC dubultuzmava. 
Gumijas blīves materiāliem jābūt WG tipa un jāatbilst standartam LVS EN681-1. Aku malu 
šķērsošanas vietās PE caurulei jāizmanto aizsargčaulas. Aizbīdni un veidgabali ir jāliek uz 
betona pamatnes (betona klase ne mazāk kā B15, salizturības marka ne mazāk kā F25), 

Spiedvada caurules savstarpēji ir jāsavieno ar metināšanu. Spiedvada pagrieziena vietas, kas ir 
lielākas par 6 grādiem jāizmanto betona atbalsti. Atbalsts ir jāveido no armētas betona 
konstrukcijas. Attālumi un pagrieziena leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.  

Lielākajām KSS uz spiedvada jāuzstāda notekūdeņu plūsmas mērītāja aku DN1500 no 
saliekamiem dzelzsbetona elementiem un tukšošanas akas. No spiedvada notekūdeņi jānovada 
uz blakus izbūvētu dzelzsbetona grodu aku, kura tiks iztukšota ar sūkni vai hidrodinamisko 
mašīnu. Iztukšošana tiek regulēta ar atzarā iebūvētu aizbīdni. Mazākajā KSS plūsmas mērītājs 
uzstādāms iekšā KSS.  

2.2.1.2. Prasības izbūvējamām Sūkņu stacijām  

Projektējamām sūkņu stacijām ir jābūt rūpnieciski ražotām pazemes tipa, kuras korpuss ir 
izgatavots no sintētiska materiāla – armētas stikla šķiedras vai PE materiāla.  Būvuzņēmējam 
jāveic elektropieslēgumu uz jaunajām sūkņu stacijām.   Sūkņu stacijas jāaprīko ar viena 
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ražotāja iegremdējamiem sūkņiem, grozu, pretvārstu, nažveida noslēgvārstu un 3 līmeņu 
(ieslēgšanās, izslēgšanās un avārijas līmeņa) devējiem. Sūkņu elektrokabelim paredzēt 
ūdensizturīgu savienojumu KSS tvertnē ērtākai izcelšanai.  

Sūkņu vadīšanai jānotiek no vadības paneļa, kas paredzēts iekšā uzstādīšanai ar drošības klasi 
IP56. Vadības skapis paredzēts sūkņu darbības, vadības, kontroles un aizsardzības 
automatizācijai. Sūknētavu paredzēts darbināt automātiskā režīmā, bez cilvēku klātbūtnes.  

Sūkņu stacijas SCADA sistēmai jābūt savienojamai un savienotai ar SIA „Jēkabpils ūdens” 
rīcībā esošo SCADA sistēmu, novadot nepieciešamos datus uz uzņēmuma vadības centru 
Jaunā ielā 60, Jēkabpilī. Automātikas aprīkojumam jābūt apgādātam ar ierīcēm, kas nodrošina 
automātisku pāreju no avārijas režīma uz darba režīmu. Kanalizācijas sūkņu stacijai jāparedz 
pārvietojama dīzeļģeneratora pieslēgvieta, lai nodrošinātu sūknētavas darbību elektrības 
pārtraukumu gadījumā. Papildus jāparedz 220V elektroapgādes pieslēgvieta, lai nodrošinātu 
ērtāku sūkņu stacijas apkalpi.  

Staciju aprīkot ar : 

-2 sūkņiem komplektā ar griezējinstrumentu.  

-Autopēda/vadulu turētājs 2gab, 

-Līmeņa pludiņi, 4 gab. SLC10E, 

-Rupjo frakciju grozs (izceļams pa vadulām), 

-Ventilācijas difuzors, 

-Apsildāms sadales skapis LCD iebūvēšanai. 

Sūkņu stacijā uz kanalizācijas spiedvada katram sūknim paredzēts uzmontēt vienvirziena vārstu 
un nažveida aizbīdni. Minēto iekšējo spiedvada posmu jāmontē no nerūsējošā tērauda. Visi 
būvdarbi jāveic saskaņā ar vispārīgām tehniskām specifikācijām. Būvniecības laikā jānodrošina 
esošo inženiertehnisko sistēmu nepārtrauktu darbību (nodrošina Būvuzņēmējs). Veicot 
ūdensvada un kanalizācijas izbūves un ekspluatācijas darbus, jāievēro materiālu ražotāju firmu 
instrukcijas un noteikumi, kā arī darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvie akti.  

Projekta ietvaros lielākajām KSS atsevišķā akā jāuzstāda notekūdeņu plūsmas mērītāja 
komplektu, mazajās KSS plūsmas mērītājs uzstādāms sūknētavā. Notekūdeņu plūsmas 
mērītāju paredzēt ar precizitātes klasi Nr.l, elektromagnētiskie  komplektā ar datu reģistrācijas 
un pārraides iekārtām, t.i., datu logeri un GPRS datu pārraidītāju 

2.3. Projekta realizācijas kārtas un secība 

Būvdarbi plānoti divās kārtās ar katru kārtu atsevišķi nodošanu ekspluatācijā.  

2.4. 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 
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 
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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. 
Kanalizācijas tīklu skalošanā izmantotie ūdeņi novadāmi atbilstoši RVP prasībām. Kolektoros 
savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences izvedami uz citu notekūdeņu attīrīšanas ietaisēm 
vai atkritumu apsaimniekošanas poligonu. 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.   

2.5. Projekta ietekme uz kultūras pieminekļiem 

Būvdarbu realizācijas vietā nav  kultūrvēsturisko objektu.  

2.6. Transporta un gājēju kustības organizācija 

Kanalizācijas tīklu izbūve pārsvarā ir plānota pa ielu, projekta ietvaros tiks precizēts trases 
izvietojums. 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 Abula ielas rajonā. Būvprojekta izstrādes laikā tiks izstrādātas 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 kanalizācijas 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. 

 

2.7. 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. 

Ceļa pamatnes blīvēšanas procedūra un iekārta pirms darbu uzsākšanas jāpārbauda, atbilstoši 
Inženiera prasībām. Blīvēšanas pārbaude jāveic pie dažāda mitruma satura. Blīvēšanas iekārtu 
svars, tips un blīvēšanas reižu skaits jādažādo, lai noteiktu optimālāko sablīvēšanas metodi. 
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; 

Grunts trašu aizbēršanai, šķembu pamatu un asfaltbetona seguma kārtu noblīvēšana jāveic ar 
iekārtām, kas nodrošina normatīvos noteiktos sablīvējuma koeficentus. Autoceļa klātnes un 
asfaltbetona seguma atjaunošanas pēc komunikāciju izbūves tehnoloģijai un materiāliem 
jāatbilst dokumentam „Ceļu specifikācijas 2015”;  Pielaides pie aku vākiem ir +6mm – 0mm. 
Asfaltētā virsma nedrīkst būt viļņaina. Iesēdumi ir pieļaujami ne vairāk kā 10mm uz 3m. 

Satiksme pār jauno segumu netiek atļauta, kamēr tas nav izlīdzināts un sacietējis, atbilstoši 
Inženiera prasībām. Bez Inženiera apstiprinājuma uz agrāk uzklātiem slāņiem nedrīkst 
pārvietoties cita tehnika kā vien tā, kas nepieciešama nākamo slāņu uzklāšanai. 

Ietvju malas, teknes un kvadranti, kas izjaukti Darbu veikšanas laikā, bet nav bojāti, jānovieto 
atpakaļ. Gadījumos, kad esošās vienības nav iespējams turpmāk izmantot, tās jānomaina ar 
līdzīgas faktūras, krāsas un tipa vienībām, kas saskan ar blakus esošajām.   

        

Sastādīja _________________  Lilija Berģe 50-3850 


