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1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Objekts: Ūdensvada izbūve Vecbebru ciemā, Bebru pagastā, Kokneses novadā. 

Atrašanās vieta: Vecbebru ciems, Bebru pagasts, Kokneses novads. 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” inženierbūvju iedalījuma grupās, objekts 

atbilst inženierbūvju II grupai (saskaņā ar noteikumiem šajā grupā ietilpst ūdens un kanalizācijas 

maģistrāles ar diametru, kas mazākas par 1000 mm). 

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikācija” inženierbūves lietošanas 

veids: 

- kods 2222 – vietējās nozīmes ūdens piegādes cauruļvadi; 

Būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz izdotajiem tehniskajiem noteikumiem, SIA „Izpēte” 2015.gada 

aprīlī veiktās topogrāfiskās izpētes materiāliem, saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem LBN 

222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”, „Vispārīgie Būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem 

dokumentiem un standartiem.  

2. DARBU APRAKSTS 

Būvuzņēmēja darbu apjomā ir jāietver (bet ne ierobežojoši) strādnieku nodrošināšana ar aprīkojumu, 

aparatūru un materiāliem, kas nepieciešami, lai veiktu demontāžas un vietas attīrīšanas darbus, rakša-

nas, gruntsūdens atsūknēšanas, aizbēršanas darbus, liekās grunts izņemšanu un transportēšanas dar-

bus, ievietotas un uzstādītas nepieciešamajā augstumā visas pazemes cauruļvadu sistēmas kopā ar 

veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus utt.) un papildierīcēm, pieslēgumiem kanalizācijas akām un kamerām, 

pieslēgumiem esošajiem pazemes cauruļvadiem, izmantojot cauruļu apvalkus ar visām konstrukcijām un 

atbalstiem, cauruļvadu pārbaudi un dezinfekciju, līdzināšanas darbus, ceļu un ietvju seguma atjaunošanu 

(vai rekonstrukciju), liekās grunts aizvešanu, vietas sakopšanu, teritorijas labiekārtošanu, un visus ar to 

saistītos darbus, personāla apmācību, u.c., kā norādīts specifikācijās un rasējumos, vai saskaņā ar 

būvuzrauga norādījumiem darbu pabeigšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina iekārtu un aprīkojuma 

apkalpojošā personāla apmācība. 

Pirms rakšanas darbu sākuma noskaidrot pie pazemes komunikāciju turētājiem to atrašanās vietu 

dabā. Kabeļu, kā arī citu apakšzemes komunikāciju aizsargjoslas, kur projektējamā ūdensapgādes 

sistēmas šķērso vai pietuvinās esošām komunikācijām, rakšanas darbus veikt bez zemes rakšanas 

mašīnām. 

Specifikācijas un rasējumi, kas attiecas uz būvdarbiem, pamatā ir attiecīgās vietas izpēte. Pirms 

darbu veikšanas projekta iesniegšanas, Būvuzņēmējam ir jāiepazīstas ar vietējām pazemes 

komunikācijām: esošo ūdens un kanalizācijas vadu, gāzes vadu, elektrības, telefonu kabeļiem, kā arī 

jebkurām citām komunikācijām, kas tur varētu atrasties.  

Pievienojoties esošajiem tīkliem, pirms darbu uzsākšanas precizēt to iebūvēs dziļumu dabā uz 

vietas, veicot komunikāciju atšurfēšanu un precīzi noteikt ūdensvada cauruļu virsmu atzīmes, esošo 

cauruļvadu materiālu un diametrus un citus parametru, kas ir būtiski materiālu iegādei, savienošanai ar 

esošajām caurulēm. Pirms darbu uzsākšanas visi būvdarbi un materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
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3. ŪDENSAPGĀDE TĪKLI 

3.1. Vispārīgi  

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt maģistrālo ūdensapgādes tīklu PE OD110, L=335,3 m un 

atzarus uz īpašumiem PE OD63, L=30,4 m, OD32, L=14,1 m. Ūdensvada pieslēgumi paredzēti 

īpašumiem „Jasmīni”, „Pilskalni”, „Liepas”, „Saules”, „Avoti”, „Aptieka” un PII „Bitīte”. Maģistrālos 

ūdensvada tīklus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, pievadus uz īpašumiem un ēkām ar atklātas 

tranšejas metodi.  

Būvniecības darbi neskar Vecbebru ciemam cauru ejošo valsts reģionālo autoceļu P79 Koknese – 

Ērgļi. Ievērojot VAS “Latvijas valsts ceļi” tehnisko noteikumu Nr.4.3-95 prasības, maģistrālais ūdensvads 

projektēts zaļajā zonā, ne tuvāk kā 12,0 m brauktuves ass līnijas. 

 Būvdarbi galvenokārt paredzēti zaļajā zonā, līdz ar to būvniecības laikā netiks būtiski traucēta 

transporta un gājēju kustība.  

Pēc būvniecības darbu veikšanas tiks veikta vides sakārtošana – atjaunoti ceļi un zaļā zona 

būvniecības darbu zonā. 

 

3.2. Ūdensvada izbūve  

Projekta ietvaros paredzēts veikt maģistrālā ūdensapgādes tīkla no esošā sadales mezgla Ū-26 līdz 

esošajam sadales mezglam Ū-36 un atzaru rekonstrukcija (izbūve) īpašumiem Jasmīni”, „Pilskalni”, 

„Liepas”, „Saules”, „Avoti”, „Aptieka” un PII „Bitīte”. Maģistrālos ūdensapgādes tīklus PE OD110, PN10 

paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi (caurduršanu), bet māju pievads PE OD63, OD32, PN10 - ar 

atklātas tranšejas metodi. Vietās, kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas 

metodi, cauruļvada materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 

ar polipropilēna aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10. Ūdensapgādes cauruļvadiem jāatbilst 

standartam LVS EN 12201-2. 

Atzari no maģistrālās trases uz īpašumiem „Jasmīni”, „Liepas”, „Saules”, „Avoti” izbūvējami līdz 

esošajiem ēku ūdens skaitītāja mezgliem, atzari uz īpašumiem „Pilskalni” un „Aptieka” (veikals „Pakavs” 

izbūvējami līdz ēku pamatiem. Atzars uz  PII „Bitīte”  pārslēdzams pie esošā atzara d100. Pievadu 

diametri – PE OD63/55,4; OD32/28,0 uz PII „Bitīte” -  PE OD110/96,8;     

Atzarus pie maģistrālā vada izbūvēt ar PE elektrometināmiem veidgabaliem vai ar sedlu uzlikām. 

Atzara noslēgventīlis izbūvējmas pie maģistrālā vada. 

 Noslēgarmatūrai jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, pārklātai ar speciālu epoksīda pulvera pārklājumu un 

jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16. 

Darba spiediens ūdensvada tīklos līdz 5,0 bar, pārbaudes spiediens ne mazāks kā 7,5 bar. 

Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts izmantot esošo ugunsdzēsības hidrantus,  kā arī izbūvēt 

jaunu virszemes ugunsdzēsības hidrantu. Virszemes tipa hidrantiem jābūt siltinātiem un jāatbilst 

standartam LVS EN 14384:2007. Hidranta virszemes daļa jānosedz ar ūdensnecaurlaidīgu rūpnieciski 

ražotu apvalku, kas nāk komplektā ar hidrantu. Hidranta paskaidrojošai plāksnītei jāatbilst standarta LVS 

446 prasībām. 

Paredzamie darbi:  

• trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

• esošo komunikāciju atrakšana un to iebūves dziļuma precizēšana dabā uz vietas; 

• seguma noņemšana un pēc būvdarbu pabeigšanas seguma atjaunošana;  



Līguma Nr. 2015-UK/868-02 
Projekts: „Ūdensvada izbūve Vecbebru ciemā, Bebru pagastā, Kokneses novadā” 

 

 4

• būvgrāvja rakšana ūdensvada pievadu PE OD63, OD32, PN10 izbūvei un pēc cauruļvadu 
ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot blīvēšanu; 

• darba bedru rakšana maģistrālā ūdensvada tīkla PE OD110, PN10 izbūvei ar beztranšejas 
metodi;   

• maģistrālā  ūdensvada tīkla PE OD110, PN10 izbūvei ar beztranšejas metodi;   

• virszemes ugunsdzēsības hidranta izbūve; 

• aizbīdņu un  veidgabalu uzstādīšana; 

• īpašuma atzara rekonstrukcija - pazemes aizbīdņu ar kāta pagarinātāju un kapi uzstādīšana pie 
maģistrālā ūdensvada;  

• ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana (skatīt ģeotehniskās izpētes atskaiti);  

• pievienošanās esošajiem ūdensapgādes tīklam; 

• pēc jaunā cauruļvada izbūves, esošo ūdensvada atvienošana no sistēmas, cauruļvadu 
tamponēšana, noslēdzot cauruļvadu galus ar vājbetona B7.5 javu; 

• jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā; 

• segumu atjaunošana (saskaņā ar rasējumu ŪKT-8). 
 

Lai ūdens padeves pārrāvumi esošajiem patērētājiem nebūtu ilglaicīgi, būvniecības darbus būtu 

vēlams veikt pa posmiem.  

 

4. DARBU IZPILDES VIETA UN PRASĪBAS BŪVUZĥĒMĒJAM 

4.1. Darba izpildes vietas apraksts un piekļuve 

Darbu izpildes vieta – Vecbebru ciems, Bebru pagasts, Kokneses novads. Piekļuve objektam pa 

ciemata ielām, saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto Darba veikšanas projektu.  

Esošās inženiertehniskās komunikācijas ir uznestas inženiertopogrāfiskajā plānā, kā arī šī 

būvprojekta ģenerālplānos. Inženierkomunikāciju īpašnieku adreses skatīt tehniskajos noteikumos. 

Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, jānodrošina visu esošo komunikāciju aizsargāšana pret bojājumiem. 

Komunikāciju bojājumu gadījumā jānodrošina atjaunošana un darbu nodošana komunikāciju īpašniekam. 

4.2. Prasības būvuzņēmējam 

Pirms materiālu iegādes, kas paredzēti savienošanai ar esošajām caurulēm, jāveic attiecīgo 

komunikāciju pārbaude uz vietas. Lai noteiktu esošo cauruļu un atloku precīzu diametru, materiālu un 

iebūves dziļumu (tekņu un cauruļu virsmas atzīmes), jāveic atsevišķi pārbaudes rakumi. Pievienojoties 

esošajiem ūdensapgādes tīkliem, pirms darbu uzsākšanas objektā uz vietās jāprecizē esošo cauruļvadu 

virsmas virsmas atzīmes. Jāizstrādā precīza dokumentācija un jāatrāda būvuzraugam, kurā kā 

minimums tiks norādīta pārbaudes rakuma vieta, izmērītais perimetrs, noteiktais cauruļu diametrs, kā arī 

cauruļu materiāls, iebūves dziļums un cita informācija.  

Pirms attiecīgā posma iebūves ir jāatrok (jāatšurfē) visi komunikāciju šķērsojumi, jākonstatē to 

iebūves dziļumi un jāpārliecinās vai iespējams ieguldīt jaunos tīklus attiecīgi projekta dokumentācijai. Ja 

komunikāciju iebūves dziļumi neatbilst projekta dokumentācijai un nav iespējams iebūvēt cauruļvadus kā 

norādīts projekta dokumentācijā, jāpieaicina autoruzraugs, jāatrod risinājums un jāizdara attiecīgās 

izmaiņas projekta dokumentācijā. 
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Būvuzņēmējam ir jāizstrādā un jāsaskaņo darba vietas aprīkojuma un satiksmes organizēšanas 

shēmu. Izstrādāto satiksmes organizēšanas shēmu un būvdarbu izpildes grafiku saskaņot ar Kokneses 

novada pašvaldību. Ja, veicot darbus, ir nepieciešams uz laiku slēgt satiksmi pa ielām, par kustības 

ierobežojumiem informēt arī personas, kuru īpašumi atrodas kustības slēgšanas zonā. 

Pirms jebkuriem būvdarbiem būvuzņēmējam jāveic būvlaukumu izvietojumu, konstrukciju, ceļu, ietvju 

u.c. blakus struktūru, ko varētu ietekmēt būvdarbi, apsekošana. Apsekotām jābūt arī teritorijām 

būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas 

jākonstatē, jāiereģistrē un jānofotografē. 

Šāda atskaite jāiesniedz inženierim divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas 

būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, būvuzņēmējam jāiesniedz inženierim rakstisks apstiprinājums par 

apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās.  

Būvuzņēmējam jāorganizē pasūtītāja pārstāvju un jebkuru citu atbildīgo institūciju klātbūtne 

apsekošanas laikā. 

Visi apsekošanas laikā un/vai pēc būvuzņēmēja darbiem konstatētie, bet neiereģistrētie bojājumi 

un/vai defekti jānovērš un jānodrošina to sākotnējais vai labāks stāvoklis, kas būtu pieņemams 

inženierim un īpašniekam, un/vai kontrolinstitūcijai, uz paša būvuzņēmēja rēķina. 

Ceļu, taku un pagalmu, ko būvuzņēmējs izmanto vai šķērso būvdarbu veikšanas nolūkos, segumi 

jāuztur apmierinošā stāvoklī līguma izpildes laikā, savukārt pēc tā izpildes būvuzņēmējam jāatjauno ceļi, 

takas un pagalmi vismaz līdz tādai pakāpei, kāda tā bijusi sākotnēji pirms darbu uzsākšanas un, kas būtu 

pieņemams inženierim, īpašniekiem un kontrolinstitūcijām, uz paša rēķina. Būvuzņēmējam jāregulē savu 

transportlīdzekļu darbības veids, lai nodrošinātu, ka ne ceļi, ne takas vai īpašumi netiek nevajadzīgi 

bojāti būvju teritorijā – publiski vai kādā citā veidā. 

 

5. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA  

5.1. Ūdensvada izbūve 

Caurules 
Ūdensvads izbūvējams no metināmām polietilēna caurulēm SDR17 PE100, spiediena klase PN10, 

diametrs OD110/96,8; OD63/55,4 un OD32/28,0. Caurulēm jāatbilst standartam LVS EN 12201-2.  

Vietās, kur ūdensapgādes cauruļvadus paredzēts izbūvēt ar beztranšejas metodi, cauruļvada 

materiāls jāizvēlas atbilstoši LVS EN 13244 – metināmas polietilēna caurules PE100 ar polipropilēna 

aizsargslāni vai PE100-RC, spiediena klase PN10.  

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski ražotās aizsargčaulās. 

Ūdensvada izbūve veicama saskaņā ar tipveida rasējumu un cauruļu ražotāja instrukcijām. PE 

cauruļu metināšanu veikt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic 

cauruļvada dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. Cauruļu un 

fasondaļu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši 

Latvijas normām. 

Jaunbūvētā ūdensvada pieslēgums esošajam ūdensvadam ir jāveic tikai tad, kad veikta jaunizbūvētā 

cauruļvada hidrauliskā pārbaude. 

Kabeļu šķērsošanas vietās uz esošajiem kabeļiem ir jāliek saliekamā aizsargčaula AROT,  

aizsargčalas garums 3m, izņemot, ja komunikācijas atrodas kabeļu kanalizācijā.  
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Tranšejas jāaizber ar zemi, kas nesatur organiskas vielas, tāpat arī aizberamā zeme nedrīkst būt 

slapja. 

 

Armatūra 

Ūdensvada aizbīdņi izbūvējami kā pazemes mezglu konstrukcijas. Noslēgarmatūrai un atloku 

veidgabaliem jābūt ar kaļamā ķeta korpusu, ķīļveida ar elastīgu blīvējumu un pārklātai ar 

pulverkrāsojumu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdņus, kuru 

ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem materiāliem atbilst LVS vai atbilstošiem 

ES, BS, DIN vai ISO normatīviem. Noslēgarmatūras spiediena klase PN 16.  

Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. Veidgabalu ārējai pretkorozijas izolācijai 

jābūt ne mazākai kā 400g/m2. 

Pazemes mezgli izbūvējami no PE elektometināmiem veidgabaliem. Teleskopiskā kāta 

savienojumam ar aizbīdni jābūt četrkantīgam, fiksētam ar nerūsējošo fiksācijas šķelttapu. Pazemes 

ventīļa kapes minimālais diametrs D160. 

 Zem veidgabaliem (aizbīdņiem, trejgabaliem, krustgabaliem utt.) nepieciešams uzstādīt betona 

balstus (betona klase ne mazāka kā B20). Betona atbalstu nepieciešams uzstādīt arī trases pagrieziena 

vietās, kā arī gala noslēgtiem, lai nodrošinātos pret cauruļvadu horizontālo nobīdi. Betona apjoms 

materiālu specifikācijās un darbu apjomu tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem visiem iepriekš 

minētajiem objektiem.  

 

Hidranti 

Projektā paredzēts siltināts virszemes tipa hidranti. Hidrantu uzstādīšana projekta teritorijā atbilstoši 

LBN 222-99. Hidrantiem jāatbilst LVS 187 “Ugunsdzēsības hidranti” un Latvijas Ugunsdzēsības un 

glābšanas dienesta prasībām. Būvniekam, izbūvējot hidrantus, to atrašanās vieta jāapzīmē ar hidrantu 

plāksnēm, atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Hidrants izbūvējami saskaņā ar standartrasējumu.  

Patērētāju pieslēgumi 

Atzari (pievadi) no maģistrālās trases uz īpašumiem „Jasmīni”, „Liepas”, „Saules”, „Avoti” izbūvējami 

līdz esošajiem ēku ūdens skaitītāja mezgliem, atzari uz īpašumiem „Pilskalni” un „Aptieka” (veikals 

„Pakavs” izbūvējami līdz ēku pamatiem. Atzars uz  PII „Bitīte”  pārslēdzams pie esošā atzara d100. 

Pievadu diametri – PE OD63/55,4; OD32/28,0 uz PII „Bitīte” -  PE OD110/96,8;     

Pievienojumi maģistrālei ar PE elektrometināmiem trejgabaliem vai PE elektrometināmām sedlu 

uzlikām. Atzari pie maģistrālā ūdensvada noslēdzami ar pazemes servisa ventili. Ūdensvada māju 

pievadu vietas un novietojumu pirms būvniecības uzsākšanas saskaņot ar Kokneses novada Bebru 

pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas vadītāju un konkrēto zemes gabala īpašnieku. 

6. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

6.1. Būvdarbu kalendārais plāns un satiksmes organizācijas plāns 

Detalizēta būvdarbu veikšanas shēma un satiksmes organizēšana jāizstrādā konkrētajam darbu 

veicējam Darbu veikšanas projektā.  

Būvdarbu veikšanas kalendārais plāns jāizstrādā konkrētajam darbu veicējam Darbu veikšanas 

projektā. Konkrētajam darbuzņēmējam ir zināms ar kādiem mehānismiem un mašīnām tiks veikti darbi, 

kā arī cik darbaspēka paredzēts iesaistīt katrā etapā.  
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Būvuzņēmējam izstrādājot darbu izpildes grafiku, detāli jāizstrādā shēma par konkrēto ielu vai ielas 

posma slēgšanu vai daļēju slēgšanu, šo shēmu saskaņojot ar pašvaldību un citām ieinteresētajām 

institūcijām. 

Būvuzņēmējam jāizstrādā satiksmes organizācijas plāns būvdarbu veikšanas zonā laika posmam, 

kad tiek veikti būvdarbi. Plānā jānorāda, kā tiks organizēta satiksme, slēdzamie ielas posmi, 

apbraucamie ceļi, uzstādāmās ceļa zīmes satiksmes regulēšanai u.c. informācija, kas attiecas uz 

transporta un gājēju kustības regulēšanu. Satiksmes organizācijas plāns jāsaskaņo ar pašvaldību un 

citām ieinteresētajām institūcijām. 

 

6.2. Būvdarbu organizācija 

Būvdarbu sagatavošanas periods 
Lai uzsāktu būvdarbus ir jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas. Informāciju par esošo komunikāciju 

īpašniekiem skatīt tehniskajos noteikumos. Pirms būvniecības uzsākšanas nepieciešams saskaņot ar 

Pasūtītāju (rakstiski apstiprinot) projekta realizācijai izmantojamos materiālus. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāiekārto būvlaukums. Jāuzstāda vagoniņi un tualetes celtnieku 

vajadzībām, jāiekārto materiālu nokraušanas laukumi.  

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas jānosprauž izbūvējamo komunikāciju asis, jāiezīmē būvgrāvja 

robežas un bīstamās zonas. Jāatzīmē vietas, kur tiks šķērsotas esošās komunikācijas. Transporta 

līdzekļu kustības organizācijai uzstādīt ceļa un brīdinājuma zīmes. Jānodrošina gājējiem un 

transportlīdzekļiem droši pārvietošanās apstākļi. 

Demontāžas darbus veikt pa posmiem, būvniecības laikā nepārtraucot esošās kanalizācijas vai 

spiedvada darbību.  

Trases uzmērīšana un nospraušana 
Uzmērīšanai un nospraušanai jānodrošina būves atbilstība projektētajiem ģeometriskajiem 

parametriem un telpiskajām koordinātām un jāietver nepieciešamie uzmērīšanas un nospraušanas darbi 

pirms darba izpildes, darba izpildes laikā un pēc tā. Izpildot nospraušanu, jāveic ģeodēziskie darbi 

būvprojekta ģeometrisko lielumu pārnešanai dabā un kontrolmērījumi. 

Izpildot uzmērīšanas un nospraušanas darbus, jāievēro LBN 305-01 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″ 

tik, cik tas attiecas uz konkrēto būvi. 

Ģeodēzisko punktu izveidošanai jāizmanto tādi videi nekaitīgi materiāli, kas nodrošina atbalsta 

sistēmas saglabāšanos būves vietā visā būvniecības laikā. 

Uzmērīšanai un nospraušanai jāizmanto izpildāmo darbu raksturam atbilstoši ģeodēziskie 

instrumenti un mērīšanas līdzekļi, kas nodrošina būvei nepieciešamās precizitātes prasības, un to 

pārbaudes, verificēšanas un kalibrēšanas datiem jābūt pieejamiem pasūtītājam, būvdarbu uzraugiem un 

būvniecības kontroles institūcijām. Ģeodēziskie punkti jāizveido tā, lai tie kalpotu līdz būves nodošanai 

un pēc iespējas saglabātu ģeodēzisko stabilitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam līdz būves nodošanai 

jāsaglabā informācija par ģeodēziskajiem mērījumiem un aprēķiniem, to skaitā shēmas un nospraušanas 

protokoli. Ja nav prasīts citādi, tad būvniecības nospraušanas ģeodēziskā tīkla punktu precizitātei 

jāatbilst 3. precizitātes klasei saskaņā ar LBN 305-01 ″Ģeodēziskie darbi būvniecībā″. 

Būvniecības periods 
Šajā periodā tiks veikta visu projektēto inženierkomunikāciju būvniecība. Pirms rakšanas darbu 

uzsākšanas ir jāprecizē esošās augstuma atzīmes pievienojuma vietās esošajiem tīkliem. Tāpat ir 

jānoskaidro citu esošo inženierkomunikāciju novietne dabā, izsaucot konkrēto organizāciju pārstāvi, kā 
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arī veicot atšurfēšanu. Jāņem vērā, ka inženiertopogrāfiskais plāns var nebūt perfekts, un radītie 

bojājumi (ja tādi rastos) citām inženierkomunikācijām būvuzņēmējam būs jānovērš par saviem 

līdzekļiem. Tranšejas rakšana atkarībā no dziļuma un grunts sastāva jāveic, pielietojot vairogus vai citu 

sienu stiprināšanas paņēmienu. 

Dabīgi mitrās gruntīs, kur nav gruntsūdeņu, tranšeju izstrādi ar vertikālām sieniņām var veikt ne 

dziļāk kā: 

• Grantainas smilts gruntīs – 1m 

• Mālsmiltīs – 1,25m 

• Mālos un smilšmālos – 1,5m 

• Īpaši blīvās gruntīs – 2m 

Atkarībā no gruntsūdeņu un lietusūdeņu pieplūdes tranšeju nosusināšanu var veikt ar atklāto 

nosusināšanu vai mākslīgi pazeminot gruntsūdeņus. Atklāto nosusināšanu pielieto, ja ir maza ūdens 

pieplūde, kas nesamazina tranšejas nesošo nogāžu nestspēju. Mākslīgo gruntsūdeņu pazemināšanu 

īsteno ar adatfiltra ierīcēm. 

Visi cauruļvadu iebūves darbi ir jāizpilda saskaņā ar normatīvu  prasībām, darba un apkārtējās vides 

aizsardzības pasākumiem un Tehnisko specifikāciju un ražotāju instrukcijām. 

Kabeļu aizsardzības zonā rakšanas darbi jāveic bez mehānismu pielietošanas. Inženierkomunikāciju 

aizsardzībai, šķērsojot tās ar iebūvējamā cauruļvada trasi, jāveic šādi darbi: 

a) montējamā cauruļvada trase sākotnēji jānosprauž dabā; 

b) vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, to nostiprināšana tiks veikta saskaņā ar atbildīgo 

tīklu dienestu speciālistu norādījumiem; 

c) rokot tranšeju ar lāpstām, esošie elektrības kabeļi tiks nostiprināti ar koka siju un virvi; 

d) rokot tranšeju ar lāpstām, telefona kanalizācija tiks nostiprināti ar siju un trosi; 

e) gāzes vada tuvumā darbi tiks veikti bez mehānismu pielietošanas; 

f) rokot paralēli, jānodrošina gāzesvada saglabāšana, tranšejas sānu sienas nostiprinot ar 

tranšejas atbalstsienām. Gāzesvada tuvumā tranšejas atbalsta sienu uzstādīšanā neizmantot vibrācijas 

metodi.  Atraktais posms nedrīkst būt garāks par 10.0m. Aizberot tranšeju apbēruma slānis nedrīkst 

pārsniegt 1m. Aizberot tranšeju jāveic tūlītēja grunts blīvēšana. Šķērsojot gāzes vadu, nodrošināt tā 

nostiprināšanu ar  iekāršanu darbu veikšanas laikā.  

Pirms darbu uzsākšanas jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret 

iespējamajiem bojājumiem. Pēc koku nozāģēšanas celmu bedres ir jānolīdzina. Rokot būvgrāvi, virsējo 

grunts kārtu ir jānoņem un jānober atsevišķi, lai nesajauktu grunts slāņus. Tālāk var veikt būvgrāvja 

rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtnē, ja tas ir nepieciešams. 

Transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai vairākos ceļa posmos, pirms darbu veikšanas vietas, 

savlaicīgi ir jāuzstāda nepieciešamās ierobežojuma un brīdinājuma zīmes. Piekļūšanai pie esošām ēkām 

un dzīvojamām mājām, nepieciešamības gadījumā pāri tranšejām jāierīko gājēju tiltiņi.  Veicot būvdarbus 

ir jānodrošina neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekļūšana, kur tas nepieciešams. 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.  

Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzņēmējam jāizvēlas pēc konsultācijas ar 

Pasūtītāju. 

Tranšejas rakšanas darbus jāveic, ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības 

pasākumus. Tur, kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus vai citu tranšejas 

sienu stiprināšanas paņēmienu, atbilstoši būvnieka piedāvātai darbu veikšanas kvalifikācijai. 
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Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma 

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

Grunts slāni zem cauruļvadiem nepieciešams norakt un aizstāt ar piemērotas kvalitātes pievesto 

grunti, piemēram, mālsmilti.  

Būvgrāvis ir jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieļautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo 

grunts sablīvējumu ap gāzes maģistrāli un elektrokabeļiem. Būvgrāvis ir jānostiprina ne tuvāk kā 0,5 m 

attālumā no gāzes vada, izņemot aku vietas. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās 

atbalstsienas vai rievsienas. Vietās, kur būvgrāvja dziļums ir mazāks par 2 m var izmantot dēļu 

atbalstsienas. Vietās, kur būvgrāvis šķērso komunikācijas, cauruļvadu un kabeļu nostiprināšanu jāveic 

saskaņā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem.  

Veiktie ģeoloģiskie urbumi atspoguļo informāciju, par objektā sastopamo grunts sastāvu (skatīt 

ģeotehniskās izpētes pārskatu). Vietās, kur grunts slāņi nav droši cauruļvadu guldīšanai zemē, vājas 

nestspējas grunts slāņus nepieciešams norakt un aizstāt ar piemērotas kvalitātes pievesto grunti. 

Projektā izmantota 2015.gadā veiktā  ģeotehniskā izpētē, darbu veicējs SIA „Vides un Ģeo projekti”.  
Ceļa segums pēc izbūves nedrīkst būt sliktāks par esošā seguma kvalitāti. Būvniecības darbi 

veicami sausā tranšejā un cauruļvada apbēršana jāveic uzreiz pēc tā uzrādīšanas būvuzraugam, lai 

novērstu cauruļvada uzpeldēšanu gruntsūdens pazemināšanas iekārtu bojājuma vai strāvas atslēguma 

gadījumā. 

Ūdensvada izbūves secību un virzienu jāplāno būvuzņēmējam, saskaņā ar būvuzņēmēja izstrādāto 

laika grafiku un darbu veikšanas grafiku.  

Būvuzņēmējam veicot darbus, regulāri jānoformē segto darbu akti ar visu nepieciešamo 

dokumentāciju, kas tiem jāpievieno.  

Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa 

izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana. Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvuzņēmējs nodrošina 

būvlaukuma pagaidu aprīkojuma demontāžu, demobilizāciju un vietas atjaunošanu, kā minimums 

iepriekšējā izskatā. 

Būvuzņēmējam jāiesniedz darbu nodošanas dokumentācija atbilstoši, bet ne ierobežojoši, pēc 

šādiem punktiem: 

• iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas; 

• esošo komunikāciju fiksācija un piesaiste; 

• izbūvēto pazemes komunikāciju izpildzīmējumi izdrukātā un digitālā formā; 

• kvalitātes sertifikātus un atbilstības deklarācijas; 

• fotogrāfijas/ video dokumentāciju; 

• hidronoturības testus un izbūvētā cauruļvada monitoringu; 

• mehāniskā aprīkojuma individuālo testēšanas procesu protokolus; 

• apliecinājumus par visu paredzēto darbu izpildi; 

• būvniecības dokumentāciju; 

• visu dokumentāciju, ko pieprasa vietējā pašvaldība un Latvijas būvnormatīvu (LBN) prasības. 

Darbus nevar uzskatīt par pabeigtiem nodošanai ekspluatācijā, kamēr dokumentācija nav iesniegta un 

apstiprināta, atbilstoši LBN un noslēgto līgumu prasībām. 

 

7. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides 

aizsardzības pasākumi (piem.): 

-  Atkritumu apsaimniekošanas likums; 
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-  Likums „Par zemes dzīlēm”; 

-  Vides aizsardzības likums; 

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

 

Nav pieļaujamā apkārtējās vides piesārņošana.  

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 dažādu ūdens plūsmu: 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.  

Savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences aizvedami uz kanalizācijas attīrīšanas ietaisēm, 

atkritumu apsaimniekošanas poligonu vai būvgružu deponēšanas laukumu. 

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. 

 

8. PASŪTĪTĀJA PRASĪBAS EKSPLUATĀCIJAI 

Būvuzņēmējam jānodrošina informatīvā bāze par izbūvēto ūdensvada posma apsaimniekošanu pēc 

ekspluatācijas noteikumiem. 

Pēc projektētā ūdensvada trases ieguldīšanas tranšejā un montāžas darbiem veikt hidraulisko 

pārbaudi un skalošanu. Ūdensvada spiediena pārbaude un skalošana jāveic atbilstoši pasūtītāja 

prasībām. Pēc montāžas darbu pabeigšanas un pirms būvbedres aizbēršanas izsaukt Kokneses novada 

Bebru pagasta pārvaldes Komunālās nodaļas pārstāvi. 

 

9. PĀRBAUDES PIRMS DARBU PIEĥEMŠANAS 

Būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās ūdensvada sistēmas pārbaudes. 

Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvdarbu 

beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa izpilddokumentācijas 

sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un Microstation failos) Pasūtītājam. 

 

Sastādīja: I. Grandāns 
Datums: 06.2015 


