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 RASĒJUMU SARAKSTS

N.P.K. LAPAS NOSAUKUMS MARKA

DOP-1

DOP-2

Vispārīgie rādītāji.

DOP-4
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 Plāns ar labiekārtošanas darbu robežām

DOP-5

Esošo inženiertīklu aizsardzība

DOP-3

Rekomendējamais celtniecības bāzes plāns

Projektēto  tīklu izvietojuma shēma ar būvtehnikas kustības virzieniem

Tranšejas atbalsta sienu uzstādīšana.
 Cauruļu uzglabāšanas shēma.

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem, shēma
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DOP-6

DOP-7

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

PIEZĪMES:

1. Celtniecības bāzes izvietojums  un pagaidu materiālu izvietošanas vieta saskaņojama ar Pašvaldību.

   Atsevišķu elementu izvietojums  piemēram labierīcības, montējamo materiālu nokraušanas vietas

jāprecizē būvniecības stadijā.

2.  Būvuzņēmējam pašam jāiepazīstas ar situāciju dabā un jāizvērtē un jāsaskaņo minētās novietnes.

3. Caurules ieguldīšanu jāveic tikai sausā būvgrāvī.

4. Smagā auto transporta kustības virzieni pirms darbu uzsākšanas jāsaskaņo ar Pašvaldību.

5. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas pa posmiem atšurfēt un nostiprināt aizsargkonstrukcijā

     esošos inženiertīklus.

6. Pēc cauruļvada izbūves veikt tranšejas aizbēršanu un inženiertīklu  aizsargkonstrukcijas pārvietošanu  uz

nākamo posmu. Posmu dalījumam jābūt optimālām, lai nodrošinātu pastāvīgu transporta kustību.

7. Grafisko materiālu ar inženiertīklu izvietojumu skatīt ģenplānos un garenprofilos, komunikāciju

aizsardzības metodes lapā ŪKT daļas tipveida rasējumā.

8. Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt seguma atjaunošanu saskaņā ar tipveida rasējumu ŪKT daļā .

9. Nodrošināt piebraukšanu operatīvajam transportam un iedzīvotājiem. Intensīvas satiksmes gadījumā

organizēt regulējamu satiksmes kustību.

10. Ceļa zīmju uztādīšanu saskaņot ar Pašvaldību atkarībā no laika grafika.

11.Tranšeju un būvbedru rakšana, ietve grunts pagaidu uzglabāšanu, būvbedru aizbēršanu, grunts maiņa,

kā arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem un ar to saistītie darbi (Liekās izraktās grunts transportēšana uz

atbērtni un utilizācija (atbērtni nodrošina izpildītājs) - ja liekās izraktās grunts sastāvs atbilst

nepieciešamajam izmantošanas mērķim, tad to var izmantot atkārtoti (nesatur būvgružus, akmeņus un

citus elementus, granulometriskais sastāvs pieļauj blīvējuma pakāpi >95% pēc proktora barucamājā daļā)

Šā būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas

būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai

īpašo noteikumu prasībām.
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Reģ.Nr.90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses novads, Latvija

Kokneses novada dome

Ūdensvada posma atjaunošana no

ūdenstorņa līdz Lattelecom sakaru

konteinerim Vecbebri, Kokneses novads
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Ekskavators

Celtniecības mehānismu kustības virziens
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