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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-2.1-2015-1963; 

 Profesionālās apdrošināšanas polises kopija; 

 Būvprojekta vadītāja Jura Voicehoviča būvpr. sert. Nr. LNSASC-B-73-4251/11; 

 Būvprojekta ŪKT daļas vadītājas Lailas Voitiškas sert. Nr.50-3995; 

 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes būvatļaujas Nr.182/2015/C apliecināta kopija; 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Tehniskie noteikumi Nr.3_20.1/55 Ielas un ceļi (satiksmes 

organizācija) “Saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve Dobeles ielā 24; 26; 28; 30; 

32; 34; 36 un 38, Jelgavā”, 30.09.2015; 

 Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Tehniskie noteikumi Nr.3_19.1/58 Hidrotehniskās būves 

(lietus ūdens kanalizācija) “Saimnieciski-fekālās kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem 

Dobeles ielā 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, Jelgavā”, 04.09.2015; 

 Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes Atzinuma Nr.4-23/328a/2015 par būves pārbaudi 

2015. gada 22. oktobrī apliecināta kopija; 

 SIA „Jelgavas ūdens” tehniskie noteikumi Nr.329/03-01, 13.03.2015; 

 LR Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Pilsētsaimniecība” vēstule Nr. PIL/1-12/15/734 „Par ielu 
segumu atjaunošanas darbiem Jelgavas pilsētā”, 10.11.2015; 

 Valsts kultūras aizsardzības inspekcijas uzziņa Nr.06-01/2853 Par kultūras pieminekļu aizsardzības 

prasībām saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūvei objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 

30, 32, 34, 36 un 38, Jelgavā, 20.11.2015; 

 Valsts kultūras aizsardzības inspekcijas uzziņa Nr.11-03/3027 Par kanalizācijas tīkla pieslēguma izbūvi 

objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, Jelgavā, 11.12.2015; 

 Skaidrojošs apraksts; 

 Skaņošanas protokoli. 
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1. daļa – Vispārīgā daļa 
 

1.2 sadaļa – Topogrāfiskā izpēte 
 

Sadaļas saturs 
 

 Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām 

 
 
 
 

 
 
 

 



  

 

 

Pasūtītājs: SIA „Jelgavas ūdens”, reģ.nr.: 41703001321, Ūdensvada iela 4, Jelgava, LV-3001 
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2. daļa – Inženierrisinājumu daļa 

 

2.1 sadaļa – Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli 
 

Sadaļas saturs 

 Skaidrojošs apraksts; 

 Vispārīgie rādītāji, ŪKT-01; 

 Plāns ar saimnieciski-fekālās kanalizācijas (K1) tīkliem, ŪKT-02; 

 Saimnieciski-fekālās kanalizācijas K1 garenprofili un K2 garenprofils, ŪKT-03; 

 Pārkrituma akas shēma, ŪKT-04; 

 Kanalizācijas akas DN400 un akas vāka shēma, ŪKT-05; 

 Plastmasas un dzelzsbetona aku vāka uzstādīšanas shēma, ŪKT-06; 

 Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Esošo komunikāciju aizsardzības shēmas, ŪKT-07; 

 Esošo segumu atjaunošanas zona, ŪKT-08; 

 Esošo segumu atjaunošanas shēmas, ŪKT-09 
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3. daļa – Ekonomikas daļa 
 

3.1 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju, materiālu un būvdarbu apjomu  

                   saraksts.................................................................................... .............. IS/BA 

3.2 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts .............................................................. DOP 
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3. daļa – Ekonomikas daļa 

 

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

 
Sadaļas saturs 

 

 Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.  

Būvdarbu apjomu saraksts. 
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3. daļa – Ekonomikas daļa 
 

3.2 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts 
 

Sadaļas saturs 
 

 Darbu organizēšanas projekts  

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 



SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

Vispārējie dati 

Objektā „Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 

24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, Jelgava” paredzēts izbūvēt no lietus kanalizācijas izolētu 

saimnieciski-fekālās kanalizācijas ielas tīklu Dn315 mm pa Dobeles ielu posmā no dzīvojamās 

mājas Nr.36 līdz pieslēguma vietai Viestura ielas DN300 mm saimnieciski-fekālās kanalizācijas 

ielas tīklam, pieslēgumu veicot esošajā kanalizācijas akā. Pasūtītājs SIA „Jelgavas ūdens”. 

Projekts izstrādāts pēc pasūtītāja dotās programmas, pamatojoties uz: 

• SIA „Jelgavas ūdens” tehniskiem noteikumiem Nr.329/03-01, 2015. gada 13. martā; 

• 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 iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar 

likumu noteiktās prasības, kas iegūtas no valsts institūcijām. 

Objekta reljefs līdzens ar atzīmēm ~5.05÷5.50 m Latvijas normālo augstumu sistēmā epohā 

2000,5 (LAS-2000,5).  

 

Projektēšana 

Projektēšanas stadija – Būvniecības iecere ar būvprojektu minimālā sastāvā. Inženierbūves 

paredzētais lietošanas veids (kods) 222301- kanalizācijas tīklu cauruļvadi. Saglabājams esošs – 

grants/šķembu, asfalta, 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.LNSASC-B-73-4251/11 

 

Izstrādāja: L.Voitiška 
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Skaidrojošais apraksts 
 

1.Vispārējie dati 
 

Būvprojekts. 

Projektā paredzēts izbūvēt no lietus kanalizācijas izolētu saimnieciski-fekālās kanalizācijas ielas 

tīklu DN250mm pa Dobeles ielu posmā no nekustamā īpašuma Nr.38 līdz pieslēguma vietai Viestura 

ielas DN300mm saimnieciski-fekālās kanalizācijas ielas tīklam. Pieslēgumu veikt pie esošā 

kanalizācijas kolektora, izbūvējot jaunu DN1000mm dzelzsbetona aku, pirms tam demontējot esošo.  

Projekta dokumentācija sastādīta, pamatojoties uz izdoto Jelgavas pilsētas domes 

administrācijas Būvvaldes izsniegto Būvatļauju Nr.182/2015/C un izsniegtajiem Tehniskajiem 

noteikumiem. 

Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām un 

tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst dabas aizsardzības prasībām. 

Mērķis ir izbūvēt no lietus kanalizācijas izolētu saimnieciski-fekālās kanalizācijas ielas tīklu. 

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.  

Projekts izstrādāts pamatojoties uz:  

• SIA „VINOKO” 13.07.2015 izstrādāto topogrāfisko uzmērījumu – Dobeles ielas posms no 

Viestura līdz Pulkveža Brieža ielas krustojumam, Jelgava; 

• SIA „Jelgavas ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.329/03-01, 2015. gada 13. 

martā. 

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 

frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16mm. Veicot tranšeju 

aizbēršanu, smilts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96% (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc 

Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). 

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; 

• visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšana un transportēšana; 

• savienojumus ar kanalizācijas akām, savienojumus ar esošajiem pazemes cauruļvadiem; 
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• ceļu, ielas apmales un ietvju segumu atjaunošanu. 

 
2. Ūdensapgāde 
 

Šī projekta ietvaros netiek risināta. 

 
3. Saimnieciski-fekālā pašteces kanalizācija 
 

Projektā paredzēts izbūvēt no lietus kanalizācijas pilnībā nodalītu, hermētisku saimnieciskās 

kanalizācijas vadu. Objektā izbūvēt saimniecisko kanalizāciju no PP caurules DN250mm un 

DN200mm, ar pieslēgumu pie Viestura ielas pašteces vada DN 300mm, izbūvējot jaunu 

dzelzsbetona DN1000mm aku, pirms tam demontējot esošo.  

PP saimnieciski-fekālās kanalizācijas caurules paredzētas ar ieguldes klasi T8. Projektā paredz 

optimālu cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumu. 

Cauruļvads tranšejā jāiegulda uz sablietētas 15cm smilts pamatnes, jāapber ar 30cm apbērumu. 

Esošo grunti paredzēts nomainīt – tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti no ierīkotā apbēruma ap 

cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30cm (skatīt kopā IS un BA 

sadaļām). Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie minimālā tranšejas platuma 1.5m. Kolektora 

posmu gar Dobeles iela 30 īpašuma ēku (posms no akas K1-5.1 līdz K1-5.2) izbūvēt ar mitro 

blietēšanu, izmantojot blieti ne smagāku par 20 kg. 

Projekta ietvaros pretī Dobeles ielas 36 īpašumam tiek šķērsota esošā lietus kanalizācijas 

uztveršanas aka, tādēļ tiek paredzēta tās demontāža un jaunas akas būvniecība (izvietojumu skat. lapā 

ŪKT-2). Pieslēguma vietā pie esošā lietus kanalizācijas kolektora izbūvēt jaunu DN1000mm 

dzelzsbetona aku. 

Saimnieciski-fekālās kanalizācijas kolektors projektēts atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 

223-15 „Kanalizācijas būves”. Cauruļvadu savienojuma vietai jābūt gludai, nodrošinot hermētiskumu. 

Pašteces kanalizācijas sistēmas pārbaudes spiediens 0.5atm. atbilstoši EN 13476-3. Pašteces 

kanalizācija izbūvējama no polipropilēna dubultsienu sadzīves kanalizācijas caurulēm, aploces 

stingums T8 (8kN/m2), kuras atbilst LVS NE 13476-3 prasībām. Caurulēm jābūt ar cieši piemetinātu, 

monolītu polipropilēna uzmavu, sadures vietās veidojot gludu savienojumu. Caurulēm, veidgabaliem, 

blīvgumijām jābūt no viena ražotāja. Jābūt pieļaujamai cauruļvada skalošanai zem spiediena. 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona grodu aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 

aizsargčaulās. Cauruļvadu posmi, kas jālikvidē, jādemontē vietās, kur, rokot tranšeju, tie traucē, bet 

pārējās vietās tālāk neizmantojamo komunikāciju aizbetonē, atstājot to gruntī. Saimnieciski-fekālās 

kanalizācijas cauruļvadu iebūves dziļumi projektēti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem LBN 223-15 

„Kanalizācijas būves” un LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”, kā arī tā, lai varētu pārtvert esošos 

kanalizācijas kolektorus. Cauruļvadu izvietojums plānā, kā arī minimālais attālums starp dažādām 
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inženierkomunikācijām, līdz ēkām un būvēm saskaņā ar LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. 

Tranšejas aizbēršanu veikt, blietējot pa 30 cm biezām kārtām. 

Būvdarbu veikšanas laikā, ja tiek daļēji vai pilnīgi atsegts (ATRAKTS) gāzesvads un tiek 

konstatēts tā izolācijas bojājums, paredzēt finanšu līdzekļus konstatēto defektu novēršanai. Projektētā 

saimnieciski-fekālā kanalizācijas vada pieslēguma vietā pie esošā kolektora Viestura ielā blakus 

esošajiem gāzes vadiem atrakt 2,0m platu joslu uz katru pusi, tos nostiprinot tranšejā.  

Pēc Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas sniegtās uzziņas, pārbūvējamais objekts 

iekļaujas vietējās nozīmes arhitektūras pieminekļu Dzīvojamā ēka aizsardzības zonā (skat. Valsts 

kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas uzziņu Nr.06-04/2853, 20.11.2015 projekta Vispārīgā 

daļā pie sadaļas Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti), tās ir Dobeles iela 30 un 32 koka ēkas. 

Realizējot projektu, nav pieļaujama grunts līmeņa paaugstināšana starp šīm ēkām, kas var radīt 

apdraudējumu ēku koku konstrukciju saglabāšanai. Būvniecības laikā jāsaglabā optimāls grunts 

augstums attiecībā pret ēku pamatu līniju un nokrišņu ūdeņu noteces virzienu, vai koriģējot to, 

pazeminot zemes augstuma līmeni par 10–15 cm darbu izpildes laikā. Papildus būvniecības laikā 

pastāv liela iespējamība zemes rakšanas darbu laikā atklāt liecības par Jelgavas senāko apbūvi, ja 

notiek šādu apstākļu konstatācija, darbi pārtraucami un jāpaziņo Inspekcijai. 

Saimnieciski-fekālai kanalizācijai pēc projekta paredzētas plastmasas Ø400/315mm, 

Ø560/500mm un Ø1000/625mm atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-15, un DN1000mm 

dzelzsbetona grodu aka pieslēguma vietā pie esošā Viestura ielas DN300mm kolektora. 

Aku vākiem jāatbilst LVS NE 124 prasībām. Tiem jābūt ar vismaz divām atvēršanas 

instrumenta ievietošanas ligzdām, kuras atrodas lūkas rāmī. Brauktuvju zonā izvietotajām akām 

jāparedz „peldoša” tipa lūkas ar gumijas blīvgredzeniem un tām jābūt ar 40t transporta slodzes 

izturību. Lūkām, kas izvietotas zaļajā zonā, paredzēt 0.5m platu betona apmaļu ierīkošanu 100mm 

biezumā ar šķembu pamatojumu 150mm biezumā. Zaļajā zonā izvietotajām lūkām to vāka virsas 

atzīmei jābūt 200mm virs zemes virsas. Aku vākiem ir jābūt ar eņģēm, atvēršanas leņķis 110º, 90º. 

Precīzus aku dziļumus skatīt kanalizācijas K1 garenprofilos projekta iznženierrisinājumu daļā. 

Skatakām jāatbilst sekojošām prasībām: 

• ražošanas procesā jābūt izmantotam 100% pirmreizējam monolītam (PE) vai polipropilēnam 

(PP) bez pārstrādes piemaisījumiem vai putu daļiņām sastāvā; 

• teknēm jābūt rūpnieciski veidotām ar 100% pildījumu attiecībā pret izejošā cauruļvada 

diametru un kritumu 0.5%; 

• cauruļvadu pievienojumiem jābūt elastīgiem+/-2º; 

• skataku kaļamā ķeta vākiem ar fiksatoru ir jābūt teleskopiskiem, D400 klases atbilstoši LVS 

EN 124; 

• korpusa ārējās virsmas ribojumam jānodrošina „enkurošanas” efekts un stabilitātes gruntī. 
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Pārkritumus plastmasas akās Ø1000/625mm paredz stāvvada veidā akā (skatīt lapā ŪKT-04). 

Pārkrituma aku veido tad, ja maģistrālā kolektora teknes atzīme ir ≥ 0.5m zemāka nekā ietekošā 

cauruļvada teknes atzīme.  

Aku dziļumus, tekņu atzīmes saimnieciski-fekālās kanalizācijas cauruļvadiem akās skatīt 

kanalizācijas garenprofilos. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras 

norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. 

Norādīto materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski ekvivalentām vai labākiem materiāliem. 

 

4. Būvdarbu organizācija 

1. Saimnieciskās kanalizācijas izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus (caurules, 

kontrolakas, savienojumu detaļas u.c.); 

2. Pirms darbu veikšanas būvfirmai Jelgavas Būvvaldē saņemt būvatļauju, izstrādāt un saskaņot 

transporta kustības shēmu; 

3. Izsaukt Būvvaldes ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust K1 trases; 

4. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām; 

5. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus; 

6. 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 darbavietu 

iekārtošanas prasībām būvlaukumos”; 

7. Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Tīklus guldīt uz smilts 

pamatnes b ~ 0.2 – 0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz saimnieciskās kanalizācijas tīkliem 

nedrīkst atrasties akmeņi u.c.; 

8. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu; 

9. Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās kanalizācijas 

topogrāfisko uzmērīšanu; 

10. Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.); 

11. Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas 

sastādīšanu; 

12. Saņemt jaunizbūvētās kanalizācijas digitālo izpildshēmu, noformēt objekta nodošanu un visu 

dokumentāciju nodot Jelgavas Būvvaldei un pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamām prasībām. 

 
5. Dabas aizsardzība 

Vispārējas prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu 

un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 
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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 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 jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

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. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

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. 

Koku aizsardzība rakšanas darbu laikā 

Kokiem, kuru sakņu sistēma, stumbrs vai vainags, veicot būvdarbus var tikt bojāti, rakšanas 

darbu laikā, nodrošināmi aizsardzības pasākumi. 

Pirms rakšanas darbu sākšanas, koki norobežojami ar būvdarbu žogu koku minimālās 

aizsardzības zonas (10 x stumbra diametra attālumā no koka) attālumā vai, koku stumbru aizsardzībai, 
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ap tiem uzstādāmi dēļu aizsargvairogi (3 m augstumā vai zemāk, ja koka pirmie skeletzari izvietoti 

zemāk, paredzot amortizējošas starplikas, piemēram, gofrētās meliorācijas caurules, 60-80 mm). 

Rakšanas darbiem traucējošu zaru gadījumā veicama vainaga kopšana, atbilstoši labas koku 

kopšanas prakses nosacījumiem. 

Rakšanas darbi sakņu minimālās aizsardzības zonā un vietās, kur sakņu diametrs pārsniedz 4 

cm, veicami izmantojot „gaisa lāpstu” („airspade”) vai saudzīgi atšurfējot ar lāpstu. Nepieciešamības 

gadījumā, atraktās saknes perpendikulāri nogriežamas ar šķērēm vai nozāģējamas ar rokas zāģi. Koku 

vainaga kopšanu, sakņu atrakšanu un apgriešanu veic sertificēts arborists. 

Ja atraktās saknes netiek apbērtas ar grunti vai substrātu tuvāko 4 h laikā pēc rakšanas darbu 

uzsākšanas, nodrošināma atsegto sakņu piesegšana ar maisaudumu un mitrināšana. 

Koku minimālajā aizsardzības zonā aizliegts novietot materiālus, braukt ar transporta līdzekļiem 

(nepieciešamības gadījumā, ierīkojamas koka vai metāla pagaidu laipas vai citi tehniskie risinājumi, 

kas nodrošina sakņu aizsardzību), veikt zemes sablīvēšanu, pazemināt vai paaugstināt grunts līmeni 

(>0.1 cm), pazemināt (>1.0 m), vai paaugstināt (> 0.5 m) gruntsūdens līmeni vai citas darbības, kas 

negatīvi ietekmē koku augtspēju. 

 
6. Drošības tehnika un darba aizsardzība 

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

 
7. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvorganizācijai, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par 

darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības. 

 

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. 

 
 

2015. gada. 27. oktobrī 
Izstrādāja:  

L.Voitiška 























  OBJEKTS: "Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, 
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Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

1 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, DN250mm, SN8 m 169,0

2 PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, DN200mm, SN8 m 114,0

3 PP plastmasas aizsargcaurule  DN315, SN8 m 11,0

kolektora posms no 
akas K1-5.1 līdz K1-

5.2 - gar ēkas 
pamatiem

4 PP caurules DN200 noslēgtapa gab 2 aka K1-6.1, K1-7.1

5 Universālā savienojošā uzmava Dn200 gab. 1

pārtverot esošo 
kanalizācijas 

kolektoru tranšejā uz 
īpašumu Dobeles iela 

26

6 Universālā savienojošā uzmava Dn200 gab. 7

pārtverot esošo 
kanalizācijas 

kolektoru akā K1-4.1, 
K1-5.3, K1-5.4, K1-

6.3

7
Rūpnieciski ražota, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø1000/625, aprīkota ar kāpšļiem, pārkrituma elementu, ar čuguna korpusu un 
slēdzamu vāku, slodze 40t, H=2,00-2,49

kompl. 1 aka K1-6.2

8
Rūpnieciski ražota, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=1,06

kompl. 1 aka K1-5.3

9
Rūpnieciski ražota, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=2,00-2,49

kompl. 1 aka K1-6

10
Rūpnieciski ražota, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=2,50-2,99

kompl. 3 aka K1-3, K1-4, K1-5

11
Rūpnieciski ražota, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=3,00-3,49

kompl. 1 aka K1-2

12
Rūpnieciski ražota, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=1,00-1,49

kompl. 1 aka K1-5.2

13
Rūpnieciski ražota, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=1,50-1,99

kompl. 3
aka K1-6.3, K1-7, K1-

7.1

14
Rūpnieciski ražota, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=1,52

kompl. 1

aka K1-3.2, precizēt 
esošās akas stāvokli 

uz vietas dabā, ja 
nepieciešams, veikt 

tās nomaiņu

15
Rūpnieciski ražota, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=2,00-2,49

kompl. 6
aka K1-3.1, K1-3.3, 
K1-4.1, K1-5.1, K1-

5.4, K1-6.1

16
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t (asfalta segums); ar kāpšļiem,  
H=3,00 - 3,49 m

kompl. 1 aka K1-1

17 Aizsargčaula Ø400 gab. 2 aka K1-1

18 Aizsargčaula Ø250 gab. 1 aka K1-1

19 Aizsargčaula Ø200 gab. 1 aka K1-3.2

20 Šķeltā, divdaļīgā kabeļu apvalkcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) m 57,0
 precizēt būvdarbu 

gaitā

21 Noslēgtapa/aizbāznis Dn200 gab. 3

22 Citi neuzskaitītie papildus materiāli K1 sistēmai kompl. 1

MATERIĀLU SARAKSTS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA 

Pašteces sadzīves kanalizācija K1

Lietus ūdens uztveršanas akas pārnešana
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  OBJEKTS: "Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, 
Jelgavā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

1 Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi PP DN200mm, SN8 m 7,4

2 Noslēgtapa/aizbāznis Dn200 gab 1
diametru precizēt 

dabā uz vietas

3
Lietus ūdens uztveršanas aka Ø560/500 ar teleskopisko cauruli, čuguna korpusu un 
vāku, slodze 40t, atbilstoša diametra (DN200 mm), augstuma un leņķa pievienojumu, 
H=1,43 m (ar 0,6 m nosēddaļu)

kompl. 1 aka K2-2

4
Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar 
peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, slodze 40t (asfalta segums); ar kāpšļiem,  
H=1,50 - 1,99 m

kompl. 1 aka K2-1

5 Aizsargčaula Ø300 gab. 2 aka K2-1

6 Aizsargčaula Ø200 gab. 1 aka K2-1

7 Aizsargčaula Ø150 gab. 2 aka K2-1

L.VoitiškaSagatavoja:

1. Līdzekļu taupīšanas nolūkos, pirms un būvdarbu laikā, atbildīgai personai nepieciešams izvērtēt atsevišķu materiālu un konstrukciju stāvokli, 
ar mērķi tos saglabāt, vai arī atkārtoti izmantot.

2. Būvdarbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju.
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  OBJEKTS: "Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, 
Jelgavā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

1
PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, DN250mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 2,00 - 2,49 m dziļumā

m 31,0

2
PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, DN250mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 2,50 - 2,99 m dziļumā

m 87,0

3
PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, DN250mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 3,00 - 3,49 m dziļumā

m 51,0

4
PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, DN200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 1,00 - 1,49 m dziļumā

m 2,0

5
PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, DN200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 1,50 - 1,99 m dziļumā

m 34,0

6
PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, DN200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 2,00 - 2,49 m dziļumā

m 51,0

7
PP plastmasas pašteces kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi, DN200mm, SN8, 
tās montāža tranšejā 2,50 - 2,99 m dziļumā

m 27,0

8
PP plastmasas aizsargcaurule  DN315, SN8, tās montāža tranšejā 1,50-1,99 m 
dziļumā

m 11,0

kolektora posms no 
akas K1-5.1 līdz K1-

5.2 - gar ēkas 
pamatiem

9 PP caurules DN200 noslēgtapa, tās montāža tranšejā gab 2 aka K1-6.1, K1-7.1

10 Universālā savienojošā uzmava Dn200, tās montāža tranšejā gab. 1

pārtverot esošo 
kolektoru tranšejā uz 
īpašumu Dobeles iela 

26

11 Universālā savienojošā uzmava Dn200, tās montāža tranšejā gab. 7

pārtverot esošo 
kanalizācijas 

kolektoru akā K1-4.1, 
K1-5.3, K1-5.4, K1-

6.3

12
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø1000/625, aprīkota ar kāpšļiem, pārkrituma elementu, ar čuguna korpusu un 
slēdzamu vāku, slodze 40t, H=2,00-2,49 montāža

kompl. 1 aka K1-6.2

13
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=2,00-2,49 montāža

kompl. 1 aka K1-6 

14
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=2,50-2,99 montāža

kompl. 3 aka K1-3, K1-4, K1-5

15
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø560/500 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=3,00-3,49 montāža

kompl. 1 aka K1-2

16
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=1,00-1,49 montāža

kompl. 1 aka K1-5.2

17
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=1,50-1,99 montāža

kompl. 2 aka K1-7, K1-7.1

18
Rūpnieciski ražotas, hermētiskas, pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas 
Ø400/315 ar čuguna korpusu, slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, 
H=2,00-2,49 montāža

kompl. 6
aka K1-3.1, K1-3.3, 
K1-4.1, K1-5.1, K1-

5.4, K1-6.1

19
Esošās akas demontāža un jaunas būvniecība - rūpnieciski ražotas, hermētiskas, 
pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas Ø400/315 ar čuguna korpusu, 
slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, H=1,50* montāža

kompl. 1 aka K1-6.3

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS
SADZĪVES KANALIZĀCIJA 

Pašteces sadzīves kanalizācija K1

1/4



  OBJEKTS: "Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, 
Jelgavā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

20
Esošās akas demontāža un jaunas būvniecība - rūpnieciski ražotas, hermētiskas, 
pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas Ø400/315 ar čuguna korpusu, 
slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, H=1,52 montāža

kompl. 1

aka K1-3.2, precizēt 
esošās akas stāvokli 

uz vietas dabā, ja 
nepieciešams, veikt 

tās nomaiņu

21
Esošās akas demontāža un jaunas būvniecība - rūpnieciski ražotas, hermētiskas, 
pašenkurojošas plastmasas kanalizācijas skatakas Ø560/500 ar čuguna korpusu, 
slēdzamu vāku un lūku apbetonējumu, slodze 40t, H=1,06 montāža

kompl. 1
aka K1-5.3 - 

augstumu precizēt 
dabā uz vietas

22

Esošās akas demontāža un jaunas būvniecība - dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar 
pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, 
slodze 40t (asfalta segums); ar kāpšļiem,  H=3,00 - 3,49 m, tās montāža tranšejā un 
apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 1 aka K1-1

23 Aizsargčaulas akas sienā Ø400 montāža gab. 2 aka K1-1

24 Aizsargčaulas akas sienā Ø250 montāža gab. 1 aka K1-1

25 Aizsargčaulas akas sienā Ø200 montāža gab. 1 aka K1-3.2

26 Šķeltās, divdaļīgās kabeļu apvalkcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) montāža m 57,0
 precizēt būvdarbu 

gaitā

27 Esošo kabeļu, gāzes vadu un citu komunikāciju atšurfēšana vieta 83
precizēt būvdarbu 

gaitā

28
Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu 
komunikācijām (zemsprieguma un vidēja sprieguma elektrības kabeļi)

vieta 35
precizēt būvdarbu 

gaitā

29
Šķērsojumi ar esošajām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām, kabeļu 
komunikācijām (apgaismes kabeļi)

vieta 1
precizēt būvdarbu 

gaitā

30
Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu ūdensvadu (d150, d100 un 
d32)

vieta 17

31
Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu pašteces sadzīves 
kanalizācijas cauruļvadu (d225 un d300)

vieta 9

32
Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu lietus ūdeņu kanalizācijas 
cauruļvadu (d200 un d250)

vieta 4

33
Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu vidēja spiediena gāzes 
cauruļvadu d325

vieta 8

34
Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu zemspiediena gāzes 
cauruļvadu d108

vieta 9

35
Esošo kabeļu un cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, 
šķērsošanas vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju 
pārliktā sijā

kompl. 1

36 Pieslēgums pie esošās kanalizācijas akas vieta 1 aka K1-3.2

37
Pieslēgums pie esošā kanalizācijas kolektora, izbūvējot jaunu aku, pirms tam 
demontējot esošo

vieta 3
aka K1-1, K1-5.3, K1-

6.3

38 Pieslēgums pie esošā kanalizācijas kolektora, pārtverot esošo d200 vadu vieta 2

39 Noslēgtapa/aizbāznis Dn200, tās montāža esošā kanalizācijas vada d200 atslēgšanai gab. 3

40 Esošo, turpmāk neizmantojamo cauruļvadu demontāža m 24,0

41
Hidraulisko vairogu (abpusēju) uzstādīšana būvbedru sienu nostiprināšanai 
(izmantojami pie tranšeju dziļuma >2,0 m)

kompl. 1

42 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m 170,0
precizēt būvdarbu 

gaitā

43
Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi, tai skaitā Dobeles ielas braucamās daļas (h~0,7 m) un ietves segumu 
(projektēto pievadu šķērsojumu vietās h~0,2 m) demontāža

m3 1230,0

44
Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem 
K1cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem, ietverot 
noblīvēšanu

m3 240,0

45
Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez 
organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem tranšejas platumā 1,5 m

m3 640,0
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  OBJEKTS: "Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, 
Jelgavā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

46 Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija m3 350,0

47
Esošā asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana ielai, tai skaitā asfaltbetona kārta AC 11 
surf h=4 cm, AC 22 base h=6 cm, nesaistītu minerālmateriālu pamats h=30 cm un 
salturīgs (drenējošais) slānis h=50 cm

m2 520,0

ieskaitot 24 m2 

seguma atjaunošanas 
zonas, izpildot a/s 

"Latvijas gāze" 
prasības; seguma 

atjaunošanas shēmu 
skat. lapā ŪKT-09

48
Esošā asfaltbetona seguma atjaunošana ietvei, tai skaitā asfaltbetona kārta    AC 11 
surf  h=4 cm un nesaistītu minerālmateriālu pamats h=14 cm m2 25,0

seguma atjaunošanas 
shēmu skat. lapā 

ŪKT-09

49 Grants seguma atjaunošana (pagalmiem) m2 20,0
seguma atjaunošanas 

shēmu skat. lapā 
ŪKT-09

50 Bruģa seguma atjaunošana (pagalmiem) m2 18,0
seguma atjaunošanas 

shēmu skat. lapā 
ŪKT-09

51 Ielas bortakmeņu atjaunošana, uzstādot jaunus m 18,0
projektēto pievadu 
šķērsojumu vietās 

52 Mitrā blietēšana, izmantojot blieti ne smagāku par 20 kg m 11,0

kolektora posms no 
akas K1-5.1 līdz K1-

5.2 - gar ēkas 
pamatiem

53
Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena 
sēklu maisījumu m2 50,0

53.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m3 5,0

54 Kanalizācijas sistēmas TV inspekcija, atskaite, grafiks, t.sk. visi ar to saistītie darbi kompl. 1

55 Esošā apauguma (krūmu) novākšana un, ja ir iespējams, atjaunošana m 15,0
īpašumam Dobeles 

iela 24

56 Esošo žogu demontāža un atjaunošana m 17,0

starp īpašumiem 
Dobeles iela 24 un 26 
un, ja nepieciešams, 
pievada Dobeles iela 

34 galā

57 Esošo vārtu stabu demontāža un atjaunošana kompl. 2
īpašumiem Dobeles 

iela 24 un 26 

58 Citi neuzskaitītie papildus materiāli K1 sistēmai kompl. 1

1 Esošās lietus ūdens uztveršanas akas demontāža kompl. 1

2
Noslēgtapa/aizbāznis Dn200, tās montāža esošā lietus kanalizācijas vada d200 
atslēgšanai

gab. 1
diametru precizēt 

dabā uz vietas

3
Lietus kanalizācijas caurule ar uzmavu un blīvi PP DN200mm, SN8, tās montāža 
tranšejā 1,50 - 1,99 m dziļumā

m 7,4

4
Lietus ūdens uztveršanas akas Ø560/500 ar teleskopisko cauruli, čuguna korpusu un 
vāku, slodze 40t, atbilstoša diametra (DN200 mm), augstuma un leņķa pievienojumu, 
H=1,43 m (ar 0,6 m nosēddaļu), montāža

kompl. 1 aka K2-2

5

Esošās akas demontāža un jaunas būvniecība - dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar 
pamatni, ar gropēm no saliek. dz./bet. elem.; ar peldoša tipa akas lūku un ķeta vāku, 
slodze 40t (asfalta segums); ar kāpšļiem,  H=1,50 - 1,99 m, tās montāža tranšejā un 
apstrāde ar dubulto hidroizolāciju

kompl. 1 aka K2-1

6 Aizsargčaulas akas sienā Ø300 montāža gab. 2 aka K2-1

7 Aizsargčaulas akas sienā Ø200 montāža gab. 1 aka K2-1

8 Aizsargčaulas akas sienā Ø150 montāža gab. 2 aka K2-1

9 Esošo kabeļu, gāzes vadu un citu komunikāciju atšurfēšana vieta 93

Lietus ūdens uztveršanas akas pārnešana

3/4



  OBJEKTS: "Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, 
Jelgavā"

Nr.p.k. Veicamais darbs Mērvienība Skaits Piezīmes

10 Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu ūdensvadu d100 vieta 1

11
Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu vidēja spiediena gāzes 
cauruļvadu d325

vieta 1

12
Šķērsojumi ar esošu, turpmāk ekspluatācijā izmantojamu zemspiediena gāzes 
cauruļvadu d108

vieta 1

13
Esošo cauruļvadu nostiprināšana un aizsardzība uz būvniecības laiku, šķērsošanas 
vietā iemontējot apvalkcaurulē vai koka kārbā un iekarot pār tranšeju pārliktā sijā

kompl. 1

14
Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi, tai skaitā Dobeles ielas braucamās daļas demontāža m3 31,0

15
Smilts no jauna pievesta (drenējoša Kf > 1 m/dnn) pamatnes ierīkošanai zem 
K2cauruļvada, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvada, ietverot noblīvēšanu m3 8,0

16
Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, drenējoša Kf> 1m/dnn; sablīvējama, bez 
organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā arī grunts noblīvēšanu pa 
slāņiem tranšejas platumā 1,5 m

m3 9,0

17 Liekās, aizbēršanai neizmantojamās grunts izvešana un utilizācija m3 14,0

18
Esošā asfaltbetona ceļa seguma atjaunošana ielai, tai skaitā asfaltbetona kārta AC 11 
surf h=4 cm, AC 22 bin h=6 cm, AC 32 base h=8 cm, dolomīta šķembas (fr. 20-40 
mm) h=20 cm un (fr. 40-70 mm) h=26 cm

m2 23,0
seguma atjaunošanas 

shēmu skat. lapā 
ŪKT-09

19 Bruģa seguma atjaunošana (iebrauktuve) m2 1,0
seguma atjaunošanas 

shēmu skat. lapā 
ŪKT-09

20
Teritorijas labiekārtošana (zāliena atjaunošana), izmantojot daudzgadīgā zāliena 
sēklu maisījumu m2 1,0

20.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums h = 10 cm) m3 0,1

21 Kanalizācijas sistēmas TV inspekcija, atskaite, grafiks, t.sk. visi ar to saistītie darbi kompl. 1

22 Citi neuzskaitītie papildus materiāli K2 sistēmai kompl. 1

5. Būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie 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 realizācija.

7. Līdzekļu taupīšanas nolūkos, pirms un būvdarbu laikā, atbildīgai personai nepieciešams izvērtēt atsevišķu materiālu un konstrukciju stāvokli, 
ar mērķi tos saglabāt, vai arī atkārtoti izmantot.

10. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā.

11. Būvdarbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju.

3. Būvdarbu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem.

1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā.

L.VoitiškaSagatavoja:

4. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes jebkura cita ražotāja 
materiālus. 

6. Šos būvdarbu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju. 

12. Darbi izpildāmi atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015 un Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.93 "Par rakšanas darbu 
veikšanu Jelgavas pilsētā".

2. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta garuma vai laukuma mērvienība, norādīts gatava - uzmērāma darba daudzums. Būvuzņēmējam katra konkrēta 
darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi, to skaitā papildu materiāla daudzums, kas nepieciešams tehnoloģiski pareizai 
materiālu iestrādei, piemēram pārlaidumu veidošanai.

4/4



Pasūtītājs: SIA “Jelgavas ūdens”, reģ.Nr.41703001321  
Objekts: Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36 un 38, Jelgavā 

 

DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

 

Darbu organizācija  

Būvprojekts „Saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūve objektiem 

Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, Jelgavā” izstrādāts pamatojoties uz: 

• SIA „VINOKO” 13.07.2015 izstrādāto topogrāfisko uzmērījumu – Dobeles ielas 

posms no Viestura līdz Pulkveža Brieža ielas krustojumam, Jelgava; 

• SIA „Jelgavas ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.329/03-01, 2015. 

gada 13. martā. 

• Jelgavas pilsētas Domes Administrācijas Būvvaldes būvatļauju Nr.182/2015/C; 

Projektā paredzēts veikt saimnieciski-fekālā kanalizācijas tīkla pārslēguma izbūvi 

objektiem Dobeles iela 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 un 38, Jelgavā, atslēdzot tos no kopējas 

nozīmes kanalizācijas un izbūvējot jaunu saimnieciski-fekālo kanalizāciju. Esošā kopējās 

nozīmes kanalizācija paliks un turpinās pildīt lietus kanalizācijas funkciju. 

Uzsākot būvdarbus, Būvuzņēmējam izstrādāt Darvu veikšanas projektu, nospraust 

kanalizācijas trases, demontēt segumus. Objekta teritorijā esošajiem kokiem, kuri atrodas tiešā 

būvdarbu zonā, uzstādīt aizsargus (2,5 metru augstumā jāapliek dēļu vairogi). Būvdarbu 

ģenerālplānā norādīts koku skaits. 

Aizvedamo būvgružu nogādāšanai uz sertificētu sauso atkritumu izgāztuvi, būvgružu 

savākšanai izvietot konteineru. Būvgružu savākšanas konteineru vai transporta līdzekļu 

novietnes paredzēt darbu veikšanas projektā, ņemot vērā darba specifiku. 

Darbu veikšanas projektā izstrādāt autotransporta kustības plāns.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas izveidot pagaidu pieslēgumu elektrotīklam. 

Būvlaukumā izvietot vagoniņu darbiniekiem, pārvietojamo konteinertipa tualeti, 

pagaidu būvmateriālu izvietošanas zonu. 

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas saskaņojot to laikus ar atbildīgo 

būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības - montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta 

kravas izkraušana, nekavējot celtniecības darbus. 

Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem katra 

darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu "Būvdarbu 

veikšana un kvalitātes kontrole".  

Demontējamie materiāli ir Pasūtītāja īpašums. Visi būvgruži tiek utilizēti. 
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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; 

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”; 
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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 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. 
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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. Būvdarbu ģenerālplānam, 

2. Skaidrojošam aprakstam, 

3. Sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstam, 

4. Darbu veikšanas kalendārajam grafikam, 

5. Būvdarbu tehnoloģiskajām shēmām, 

6. Būves nospraušanas darbiem, 

7. Nepieciešamo speciālistu sarakstam, 

8. Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstam, 

9. Galveno būvmašīnu darbu grafikam, 

10. Pagaidu konstrukciju risinājumiem, 

11. Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības 

pasākumu tehniskiem risinājumiem, 

12. Darbaspēka kustības grafikam. 

Darbu veikšanas projektam jāatbilst LBN 310-05 noteiktajām prasībām. 

Izstrādāja: 

ŪKT inženiere: L.Voitiška 
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PIELIKUMS 

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 
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KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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