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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.  

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt maģistrālo ūdensapgādes tīklu PE OD110 un atzarus uz 

īpašumiem PE OD63, OD32. 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. 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. 

2. PROJKETA IETVAROS SKARTIE  ĪPAŠUMI 

Ūdensvada PE OD110, OD63, OD32 izbūve paredzēta zemes vienībās: 

N.p.k. 
Nekustamā īpašuma 

kadastra numurs 
Zemes vienība adrese Īpašnieks 

1. 32460060199 „Jasmīni”, Vecbebru ciems, Bebru 
pagasts, Kokneses novads 

„Jasmīni” mājas 
kopīpašnieki 

2. 32460060176 „Gaismas”, Vecbebru ciems, Bebru 
pagasts, Kokneses novads 

SIA „Aizkraukles 
sabiedrība” 

3. 32460060288 
„Pie Ozoliņu mājas nomas zeme”, 
Vecbebru ciems, Bebru pagasts, 

Kokneses novads 
Kokneses novada dome 

4. 32460060036 „Pilskalni”, Vecbebru ciems, Bebru 
pagasts, Kokneses novads 

IU „Ziedi” 

5. 32460060201 „Liepas”, Vecbebru ciems, Bebru 
pagasts, Kokneses novads 

„Liepas” mājas 
kopīpašnieki 

6. 32460060202 „Saules”, Vecbebru ciems, Bebru 
pagasts, Kokneses novads 

„Saules” mājas 
kopīpašnieki 

7. 
32460060327 

Autoceļš „Iela pie Avotu mājas”, 
Vecbebru ciems, Bebru pagasts, 

Kokneses novads 
Kokneses novada dome 

8. 32460060159 „Avoti”, Vecbebru ciems, Bebru 
pagasts, Kokneses novads 

„Avoti” mājas kopīpašnieki 
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9. 32460060183 „Aptieka”, Vecbebru ciems, Bebru 
pagasts, Kokneses novads 

SIA „Salix”; SIA „Pakavs” 

10. 
32460060266 

Autoceļš „Ceļš gar skolu”, 
Vecbebru ciems, Bebru pagasts, 

Kokneses novads 
Kokneses novada dome 

11. 32460060192 „Pamatskola”, Vecbebru ciems, 
Bebru pagasts, Kokneses novads 

Kokneses novada dome 

3. 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.  

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

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

jāatbilst ISO prasībām. Noslēgarmatūras spiediena klase PN16. 

Ugunsdzēsības vajadzībām paredzēts izmantot esošo ugunsdzēsības hidrantus,  kā arī izbūvēt 

jaunu virszemes ugunsdzēsības hidrantu.  

 
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;  

• 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;  

• 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. 

 

 

Sastādīja: I. Grandāns                      
Datums: 06.2015.               


