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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 
 
1.1.    Vispārīgās prasības 

1.1.1.     Vispārīgās prasības, kas ir pievienotas šai specifikācijai, un visi tajās iekļautie 

punkti ir lasāmi un interpretējami kopā ar šīs specifikācijas prasībām. 

1.2.    Standarta specifikācijas 

1.2.1.    Būvdarbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500  

„Vispārīgie būvnoteikumi”, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu inženierbūvju 

būvnoteikumi”. Projekts izstrādāts pamatojoties uz noslēgto Pakalpojuma līgumu 

Nr. LS-4.2 starp SIA „Ādažu Ūdens” un SIA „NM consulting”,  ieinteresēto 

institūciju tehniskajiem noteikumiem un spēkā esošajiem MK noteikumiem Nr.92 

”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.  Būvdarbu organizēšanas 

projektā doti galvenie būvdarbu organizēšanas principi un noteikta būvdarbu 

tehnoloģiskā secība. Detalizētāka būvdarbu veikšana atkarībā no Būvuzņēmēja 

izvēlētās būvniecības metodes un izmantojamās celtniecības tehnikas 

precizējama Darbu veikšanas projektā, ko izstrādā Būvuzņēmējs. 

1 . 2 . 2 . Būves un iekārtas izgatavojamas, izbūvējamas un ekspluatējamas atbilstoši 

saskaņotajiem Eiropas standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā arī visiem LR 

spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī Ādažu novada 

domes saistošajiem noteikumiem un Ādažu novada būvvaldes prasībām. 

Gadījumos, kur nav noteikti saskaņoti Eiropas standarti vai Latvijas Republikas 

standarti, izmantojami attiecīgi analogi standarti, kas ir spēkā citās Eiropas 

Savienības dalībvalstīs. Gadījumos, kad pie iekārtu vai materiālu atlases ir jāņem 

vērā saistošās veselības un darba drošības likumdošanas normas, 

izmantojamajām iekārtām un materiāliem ir jāatbilst attiecīgajā jomā spēkā 

esošajai likumdošanai. Specifikācija ir sagatavota atbilstoši iepriekšminēto 

normatīvu prasībām. 
 

1.2.3.    Ja galvenais būvdarbu veicējs – būvdarbu veicējs, kas piesaista citus atsevišķus 

būvdarbu veicējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un kura pienākums ir realizēt 

objekta dabā atbilstoši būvprojektam (turpmāk-Būvuzņēmējs) piedāvā izmantot 

iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem standartiem, šiem 

standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem 

standartiem, un Būvuzņēmējam ir jāsniedz izsmeļoša informācija pirms 

būvniecības uzsākšanas par atšķirībām starp minētajiem standartu veidiem. 

Pasūtītājs patur tiesības akceptēt vai noraidīt iekārtas un materiālus, kas 

izgatavotas atbilstoši standartiem, kurus Pasūtītājs nav akceptējis kā adekvātus 

(līdzvērtīgus vai labākus). 
 

1.2.4.    Visiem  šī  līguma  ietvaros  paredzētajiem darbiem,  nepieciešamajām iekārtām  

un  materiāliem jāatbilst tehnisko specifikāciju prasībām un turpmāk šajās 

specifikācijās nosaukto standartu prasībām (vai citu līdzvērtīgu Eiropas 

Savienības sertificētu institūciju izsniegtiem sertifikātiem vai standartiem), kas 

norādīti šajā dokumentā. Saskaņā ar šo specifikāciju nav pieļaujama nekāda 

diskriminācija pret iekārtām un materiāliem, kas izgatavotas Eiropas Savienības 

dalībvalstīs, ja vien tiek nodrošināta līdzvērtīga kvalitāte un atbilstība 

paredzētajam mērķim. 

1.2.5.    Būvprojektā dotās atsauces uz konkrētiem būvmateriālu ražotājiem ir dotas, lai 

definētu tehnisko prasību minimāli nepieciešamo līmeni. Izpildītājs var piedāvāt 

citu ražotāju ekvivalentus (līdzvērtīgus) būvmateriālus un izstrādājumus. 
 
1.3.     Atbilstība standartiem 

1.3.1. Piegādātajām iekārtām un aprīkojumam jābūt ar visaugstāko kvalitāti, un tām ir 

jānodrošina visaugstākā montāžas kvalitāte atbilstoši labākai izpildāmo darbu 
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praksei. Celtniecībai, montāžai, materiāliem utt.,  jāatbilst  sekojošu  standartu  

un  normatīvu  prasībām,  kas  sakārtoti  prioritārā secībā: 

      Saskaņotie Eiropas standarti (normas – EN); 
      Latvijas Republikas standarti un/vai Latvijas būvnormatīvi; 
  Starptautiskie standarti un/vai citas ES dalībvalsts standarti, kuri, kā 

minimums, atbilst šeit norādītajiem; 
  VAS „Latvenergo” izdotie noteikumi zemsprieguma un vidēja sprieguma 

elektroapgādes sistēmām un ietaisēm; 
  Visi pārējie ar Latvijas Republikas likumdošanu noteiktie normatīvi un 

standarti, kas attiecas uz Līgumu, un ir spēkā iepirkuma izsludināšanas laikā. 
1.3.2.  Kanalizācijas Sūkņu Stacijas un tīklu izbūve ir veicama atbilstoši zemāk minēto 
Latvijas Republikas normatīvu prasībām: 

      LBN 222 – 15 „Ūdensapgādes būves”; 

      LBN 223 -15 „Kanalizācijas būves”; 
      LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”; 
      LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”. 

1.4.     Līguma ietvaros veicamie darbi 

1.4.1.   Šis būvdarbu līgums ir viens no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā 

investīciju projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ādažos, Ādažu novadā, III kārta” 

objektiem. Darbu izpildes vieta   - Stūrīšu, Nostūrīšu, Rasiņu un Jaunkūlu ielas, 

Ādažos, Ādažu novadā. Kanalizācijas Sūkņu Stacijas un tīklu izbūve, Stūrīšu ielā, 

Ādažos, Ādažu novadā (turpmāk-Būvobjekts). 

1.4.2   Šis līgums paredz kanalizācijas sūkņu stacijas un tīklu izbūvi, kanalizācijas tīklu 

pievadu izbūvi no ielas tīkliem līdz īpašuma robežlīnijai, ceļa seguma atjaunošanu 

virs kanalizācijas tīkliem, ka arī vietās,  kur  tīklu  ūdensvada  un  kanalizācijas  

tīklu  izbūves  darbu  robeža  atrodas  ārpus pasūtīto darbu zonas. 

1.4.4.    Šī līguma ietvaros ir paredzētas sekojošas galvenās darbu komponentes (kas var 

ietvert arī citus darbus) atbilstoši būvobjekta būvprojektam un šeit ietvertajām 

tehniskām specifikācijām: 

      Būvlaukuma sagatavošana, uzsākot darbus, un sakopšana darbu noslēgumā; 

Sagatavošanas periodā tiks veidots nepieciešamais balsta ģeodēziskais tīkls, veikti 

nepieciešamie demontāžas darbi, iekārtots būvlaukums, celtniecības bāze un 

piebraucamie ceļi. Jāuzstāda automobiļu kustību ierobežojošas vai aizliedzošas ceļu 

zīmes. Būvstrādnieki jāinstruē par darba aizsardzības prasībām un jānodrošina ar 

individuālās aizsardzības līdzekļiem. 

Būvlaukuma elektroapgāde jānodrošina, izmantojot vietējās elektroapgādes tīklus. 

Jāuzstāda būvtāfele, tās uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām pusēm.  

Pirms jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes. 

Būvuzņēmējam pirms tīklu izbūves darbu uzsākšanas jāizstrādā būvdarbu veikšanas 

projekts un jāiesniedz Inženierim (Pasūtītājam) apstiprināšanai. Būvuzņēmējs, 

uzsākot būvdarbus, nodrošina būvdarbu gaitā visu konstrukciju un komunikāciju 

izturību, vispārējo un vietējo noturība, kā arī pieguļošo teritoriju aizsardzību vides 

aspektā visā būvniecības laikā. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam nepieciešams:  

- Izstrādāt satiksmes organizēšanas shēmu, kurā notiek būvdarbi un saskaņo to ar 

Ādažu pilsētas pašvaldības ceļu speciālistu, Inženieri un Pasūtītāju. 

 - Jāveic pirmatnēja ielas, ēku, ceļu un pieguļošo teritoriju fotofiksāciju. 

Fotofiksācijas materiāli un ielu pieņemšanas akti ar aprakstiem jāiesniedz Inženierim 

un Pasūtītājam. 

- Informēt iedzīvotājus par darbu uzsākšanu. Informācija jāievieto vietējā 

laikrakstā, pašvaldības interneta mājas lapā un jāinformē individuāli ielas iedzīvotāji, 

ieliekot ziņojumu ar kontakttālruni pastkastītē 5 dienas iepriekš pirms rakšanas darbu 

sākumā. 

Organizējot celtniecības darbu vietu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar 

drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas, saskaņā ar LR MK 
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noteikumiem Nr.400 no 03.09.2002. "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā", kā arī jāuzstāda ceļu satiksmes organizācijas zīmes.  

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 

aizsargnožogojumiem vai brīdinājuma lentēm. Neaizbērto tranšeju posmi nakts laikā 

jānožogo ar inventāra žogu. Līdz rakšanas darbu uzsākšanai, vietās, kur būvlaukumā 

atrodas darbojošās inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar 

ekspluatējošajām organizācijām rīcības plāns to drošai ekspluatācijai, bet pazemē 

esošās - dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem. 

  Dzelzsbetona un plastmasas skataku izbūve/ierīkošana un saistītie darbi; 

Kanalizācijas tīklu pievadu izbūvi no ielu tīkliem līdz īpašuma robežlīnijai; 
      Nepieciešamības gadījumā, ir jāveic Pasūtītājam nepiederošu 
inženierkomunikāciju pārbūve (pārvietošana, izbūve, demontāža u.tml.): 
Būvuzņēmējam ir  pienākums  izpildīt  inženierkomunikāciju īpašnieku  izvirzītās  

prasības attiecībā uz inženierkomunikāciju pārbūves darbu izpildi, kā arī pēc 

inženierkomunikāciju īpašnieku pieprasījuma slēgt līgumus ar 

inženierkomunikāciju īpašniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar 

inženierkomunikāciju pārbūves darbu izpildi (inženierkomunikāciju īpašnieka 

izvēlēta  uzņēmuma  piesaistīšanu,  inženierkomunikāciju un  ar  izbūvi  saistīto  

dokumentu nodošanu inženierkomunikāciju īpašniekam u.c. jautājumiem). Līgumi 

jānoslēdz pirms inženierkomunikāciju pārbūves  darbu  izpildes  uzsākšanas  un,  

organizējot  darbu  izpildi, jāvadās no šo līgumu nosacījumiem. 

      Citi palīgdarbi saskaņā ar specifikācijas 

prasībām. 

1.4.5.    Visiem Līgumā paredzētajiem būvdarbiem ir paredzēts sekojošs defektu 

paziņošanas periods – 60 kalendārie mēneši, no kuriem: 

1.4.5.1.  24  (divdesmit četri)  kalendārie mēneši  –  defektu  paziņošanas periods,  

kad  ir  spēkā Līguma ieturējuma naudas garantija, kuru Būvuzņēmējs 

Pasūtītājam iesniedz atbilstoši Līguma noteikumiem. 

1.4.5.2.  36 (trīsdesmit seši) kalendārie mēneši - Būvuzņēmējs apņemas 

Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst defektus, bojājumus 

un citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas 

tiek konstatēti defektu paziņošanas periodā laikā. Ja Pasūtītājs defektu  

paziņošanas periodā  laikā  konstatē  bojājumus  vai  citus  trūkumus, 

Pasūtītājs par to paziņo Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad  

Būvuzņēmējam jāierodas sastādīt aktu par konstatētajiem bojājumiem vai 

citiem trūkumiem. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 

dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija   vai   cits   ārkārtējs   

gadījums,   -   šādā   gadījumā   Būvuzņēmējam   jāierodas nekavējoties. 

Būvuzņēmēja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka 

Būvuzņēmējs piekrīt aktā konstatētajam. Puses akta sastādīšanai ir tiesīgas 

pieaicināt speciālistus. Izdevumus par speciālistu sniegtajiem 

pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem 

bojājumiem vai citiem trūkumiem.
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2. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 
 
2.1.    Būvuzņēmēja darbu organizācija un būvobjekta pieņemšana – nodošana ekspluatācijā 

2.1.1. Objekta atrašanās vieta – Stūrīšu, Nostūrīšu, Rasiņu un Jaunkūlu ielas, Ādažos, 

Ādažu novadā.  

Būvprojekts ietver ārējo kanalizācijas tīklu izbūvi Stūrīšu, Nostūrīšu un Rasiņu ielās, ar 

spiedvada pieslēgumu pie centralizētiem tīkliem Draudzības ielas zaļajā zonā. 

Spiedvada izbūve pa Jaunkūlu ielu ir paredzēta ar caurduršanas metodi. 

Kanalizācijas sūkņu stacijas novietojums  - Jaunkūlu un Nostūrīšu ielu krustojumā, 

zaļajā zonā.  

Topogrāfiju izstrādāja SIA „Izpēte” 2017.gada jūlijā. Topogrāfiskais plāns sastādīts LKS-

92 koordinātu sistēmā, Latvijas normatīvo augstumu sistēmā (LAS-2000,5) sistēmā. 

Grunts ģeotehniskas izpēte veikta 2017.gada jūlijā. Ģeotehniskās izpētes pārskatu 

skatīt būvprojekta Vispārīgajā daļā.  

 Projektēto tīklu izbūves vietās, kurās ir augsts gruntsūdens, būvniecības laikā ir paredzēta 

gruntsūdens pazemināšana. Jebkurā gadījumā, pirms būvdarbu uzsākšanas 

būvniekam ir jārēķinās ar gruntsūdens klātbūtni. Nepieciešamo gruntsūdens 

pazemināšanu var veikt ar standarta adatfiltriem, novadīšanu, vai atsūknēšanu, 

nodrošinot kanalizācija tīklu izbūvi sausā būvgrāvī. Gruntsūdens pazemināšanas 

veids jāprecizē būvniekam būvdarbu stadijā, atkarībā no gruntsūdens pieplūduma 

intensitātes, laikapstākļiem u.c. faktoriem.    

Projektējamo tīklu izbūve paredzēta zaļajā zonā un ielās ar grants segumu. Caurduršana pa 

Jaunkūlu ielu zem asfaltbetona seguma, kur ir paredzētas darba bedres.    

2.1.2. Šī dokumenta Pielikumā Nr.1 iekļautajā Tabulā Nr.1 ir norādīts Darbu izpildes 

termiņš, kas ietver arī Būvobjektam nepieciešamos seguma 

uzklāšanas/atjaunošanas darbus. Pēc Darbu izpildes termiņa ir noteikts 30 dienu 

termiņš, kurā Būvuzņēmējs sagatavo izpilddokumentāciju un nodod būvobjektu 

ekspluatācijā. 

2.1.3    Sadzīves kanalizācijas izbūve: 

Projektējamais pašteces kanalizācijas kolektors paredzēts no PP OD200 mm (T8) 

cauruļvada, projektējamie kanalizācijas pievadi līdz blakus esošiem zemes 

īpašumiem paredzēti no PP OD160 (T8) cauruļvadiem. Projektējamās kanalizācijas 

pieslēgumam pie centralizētiem tīkliem, paredzēts izbūvēt kanalizācijas sūkņu 

staciju KSS-1 Jaunkūlu un Nostūrīšu ielu krustojumā, zaļajā zonā. 

Projektējamā kanalizācijas tīkla izbūvē paredzētas plastmasas skatakas (OD400, OD560 ar 

rūpnieciski izgatavotām plastmasas teknēm) un dzelzsbetona grodu akas (DN1000, 

DN1500 no rūpnieciski izgatavotiem saliekamiem dzelzsbetona grodiem). 

Dzelzsbetona akām jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Blīvējumam jābūt 

atbilstošam standartam LVS EN 682.  

Pašteces kanalizācijas kolektora izbūve veicama saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 

Kanalizācijas tīklu pārbaudes pēc izbūves jāveic saskaņā ar normatīvu prasībām.  

Pievienojuma punktos pie esošajiem tīkliem jānodrošina izturīgs savienojums, kas 

nepieļauj gruntsūdens infiltrāciju tīklos. 

Paredzamie darbi:  

 trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

 esošo komunikāciju atrakšana; 

 seguma virskārtas noņemšana;  

 būvgrāvja atrakšana un pēc cauruļvadu ieguldīšanas tā aizbēršana, pa kārtām veicot 

blīvēšanu;  

 ja nepieciešams, gruntsūdens līmeņa pazemināšana;  

 kanalizācijas tīkla no PP caurulēm OD200 un OD160 izbūve būvgrāvī, ar 15cm biezu 

smilšu pabērumu (ja nepieciešams);  
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 māju pievadu izbūve līdz privāto zemes īpašumu robežām; 

 plastmasas skataku un grodu akau izbūve; 

 pievienošanās projektējamai sūkņu stacijai KSS-1; 

 jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā; 

Sadzīves kanalizācijas spiedvada izbūve: 

Projektējamais sadzīves kanalizācijas spiedvads paredzēts no PE OD110 mm PN10 

cauruļvada. Jaunizbūvējamo kanalizācijas spiedvadu paredzēts izbūvēt ar 

beztranšejas (caurduršanas) metodi. Kanalizācijas spiedvada tīkla izbūve ir 

paredzēta no augsta blīvuma polietilēna caurulēm. Cauruļvadiem jāatbilst EN 

normām LVS EN 12201. Kanalizācijas spiedvads paredzēts no jaunizbūvējamās 

kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 līdz spiediena dzēšanas akai Dr-K1-1.  

Kanalizācijas sūkņu stacija KSS-1 paredzēta rūpnieciski ražota no stikla šķiedras armēta 

poliestera (GRP) D=1,50 m; Hkop=4,00 m, komplektā ar pilnu iekšēju apsaisti un 

2 sūkņiem (1 darba + 1 rezerves). Katra sūkņa parametri paredzēti Q=5.50 l/s, 

H=10.00m.  

Visi cauruļvadi pirms nodošanas ekspluatācijā ir jāpārbauda ar ne mazāk kā 1.5 reizes 

lielāku spiedienu par paredzēto darba spiedienu. Veidgabaliem jābūt pietiekami 

izturīgiem, lai maksimālais spiediens tajos varētu būt vismaz tikpat liels kā caurulēs. 

Cauruļvadu pagrieziena un diametru maiņu vietās jāparedz betona balsti, kas spēj izturēt 

ekspluatācijas un pārbaužu spiedienus. 

Paredzamie darbi:  

 trases nospraušana koordinātēs un tās fiksācija dabā;  

 seguma virskārtas noņemšana darba bedrēs;  

 PE OD110 cauruļvada izbūve ar beztranšejas (caurduršanas) metodi; 

 projektējamās sūkņu stacijas KSS-1 un spiediena dzēšanas akas Dr-K1-1 izbūve; 

 jaunizbūvētās trases uzmērīšana digitālā formā; 

 2.1.4.    Pēc Līguma noslēgšanas datuma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā 

Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanas projektu, saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts" un citus līgumā norādītos 

dokumentus. 

2.1.5.     Pēc  būvdarbu  pabeigšanas  Būvuzņēmējam  nekavējoties  ir  jāorganizē  Darbu  

pieņemšanas komisijas  sasaukšana,  kuras  sastāvā  tiek  iekļauti  Pasūtītāja,  

Būvuzrauga  un  Būvuzņēmēja pārstāvji. Komisija veic Būvobjekta pārbaudi dabā, 

un Būvuzņēmējam ir jānovērš jebkuri defekti, ko Būvobjekta pārbaudes laikā 

konstatē iepriekšminētā komisija. No Būvuzņēmēja tiek gaidīta aktīva  līdzdalība  

Būvobjektu pieņemšanas -  nodošanas procesā,  kas,  cita  starpā,  nozīmē,  ka 

Būvuzņēmējam ir savlaicīgi jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam 

saskaņošanai Būvobjekta 

izpildshēmas,  jānovērš  jebkuri  Būvuzrauga  un  Pasūtītāja  konstatētie  defekti,  

kā  arī  jāievēro jebkuras citas pamatotas Būvuzrauga vai Pasūtītāja prasības. 

2.1.6. Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam visa nepieciešamā Būvobjekta 

izpilddokumentācija un izpildshēmas, ko iepriekš ir pārbaudījis un apstiprinājis 

Būvuzraugs, turklāt uz izpildshēmām ir jābūt attiecīgu kompetento iestāžu 

saskaņojumam, t.sk., attiecīgo iestāžu zīmogiem. 

Būvobjekta izpilddokumentācijā jābūt iekļautiem sekojošiem dokumentiem: 
  Saskaņotām  izpildshēmām  papīra  formātā. Izpildshēmās jābūt redzamām 

būvobjektam pieguļošo zemesgabalu kadastra robežām; 
  Atzinumiem   no   institūcijām,   kuras   izsniegušas   tehniskos   noteikumus,   

vai   veikušas būvprojekta saskaņošanu; 
  Ražotāju   sertifikātiem,   kas   apliecina   izmantoto   materiālu   un   aprīkojuma   

atbilstību specifikācijas prasībām; 
  Spiediena/slodzes un visu citu veikto testu rezultātiem, kas apliecina, ka 

būvobjekta izbūve ir veikta atbilstoši prasībām; 
      Segto darbu aktiem, nozīmīgo konstrukciju aktiem; 
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      Būvdarbu atskaitēm, būvuzraudzības žurnāliem, autoruzraudzības žurnāliem, 
darbu veikšanas projektiem; 
      TV inspekcija par cauruļvadu pārbaudēm, grunts sablīvēšanas testi; 

2.2. Ielu izbūve projekta ietvaros 

2.2.1.     Būvobjekta kompleksās izbūves projekts paredz veikt pilnu attiecīgo ielas posmu 

izbūvi, t.sk., sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi, pazemes KSS izbūvi, 

elektroapgādes un telekomunikāciju tīklu ierīkošanu, apgaismojuma elementu. 

Būvobjektā Būvuzņēmējs atbild par sadzīves kanalizācijas tīklu, jaunas pazemes 

KSS izbūvi un seguma atjaunošanu darba zonā (atbilstoši būvprojektam un apjomu 

tabulām) Būvuzņēmējs ir atbildīgi par to tranšeju aizbēršanu, kas izraktas, lai varētu 

izbūvēt savā darba apjomā ietilpstošās komunikācijas, līdz projektā norādītajam 

ceļa/ietves sagataves līmenim vai arī paredzēt augsnes virskārtas atjaunošanu un 

zāles sēšanu, vadoties pēc būvprojekta, par to sastādot darbu nodošanas aktu. Ielas 

seguma atjaunošanu, kā arī citus atjaunošanas darbus veic Būvuzņēmējs. 
2.2.2.  Seguma  atjaunošanas  darbi  veicami  atbilstoši  būvprojektam.  Būvuzņēmējam 

jāņem  vērā,  ka būvniecības procesa laikā transporta satiksme objektā pilnībā netiks 
slēgta.  

2.3. Atļaujas un licences 

2.3.1.   Atbilstoši likumdošanai, Pasūtītājs nodrošina būvatļaujas kopijas un būvprojekta 

izsniegšanu Būvuzņēmējam. Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties, 14 

(četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas datuma, atbilstoši 

Būvniecības likumam iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo dokumentāciju, lai saņemtu 

Ādažu novada domes būvvaldes atbildīgās struktūrvienības atzīmi par būvatļaujā 

iekļauto būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 

2.3.2.     Būvuzņēmējs ir atbildīgs arī par jebkādu citu atļauju vai licenču, kas 

Būvuzņēmējam varētu būt nepieciešamas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, 

piemēram, eksporta atļaujas iekārtu, materiālu vai aprīkojuma eksportam, iegūšanu 

par saviem līdzekļiem. 

2.4. Būvobjekta būvprojekts 

2.4.1.     Būvprojektu izstrādāja firma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “NM consulting”.  

2.4.2.     Būvdarbu  līguma  ietvaros  izbūvējamā  Būvobjekta  būvprojekts  ir Nolikuma 

B  pielikumā „Būvprojekts”   elektroniskā   formā,   bet   ar   būvprojektu   papīra   formātā   

var   iepazīties Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ādažu Ūdens” darba telpās: Gaujas ielā 

1 6 , Ādažos, Ādažu novadā otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9:00-12:00, iepriekš 

piesakoties pa tālruni 26405891. 

2.4.3.     Līguma izpildes gaitā var tikt veiktas izmaiņas esošajos rasējumos vai iekļauta 

jauna informācija, kas nav pretrunā ar Līguma noteikumiem un Sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzēju iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, 

saskaņojot prasības ar Pasūtīju, Būvuzraugu un būvprojekta autoru. 

2.5. Informācija par būvdarbu veikšanu un uzsākšanu 

2.5.1.     Būvuzņēmējam ir jāuzstāda būvtāfele pie Būvobjekta darbu veikšanas vietā, kur 

notiks būvdarbi. 

Būvtāfeles izgatavošanas izmaksas būvuzņēmējam ir jāiekļauj 

vienību cenās. 

2.5.2.    Būvuzņēmējam ir jāinformē Pasūtītājs par būvdarbu uzsākšanu. 1  (vienu) nedēļu 

pirms būvdarbu uzsākšanas Būvobjektā. 

2.6. Atsevišķu darbu veicēji (turpmāk-apakšuzņēmēji): 

2.6.1.     Gadījumā, ja  pretendents vēlas  slēgt  apakšlīgumus par  kādas  Darbu daļas  

izpildi,  iepirkuma piedāvājumā tam ir jānorāda darbu veids, par kuru realizāciju tas 

ir paredzējis slēgt darbu apakšlīgumu (-us), kā arī piedāvātā darbu apakšuzņēmēja (-

u) nosaukumus. 
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2.6.2.     Gadījumā, ja pretendents ir  paredzējis piesaistīt specializētus darbu 

apakšuzņēmējus kādu no specifikācijā minēto darbu daļas veikšanai, pretendentam 

ir jānominē attiecīgie apakšuzņēmēji jau iepirkuma procedūras laikā. 
2.6.3.     Neskatoties uz iepriekšminēto, jebkura jauna apakšuzņēmēja, kas  nav nominēts 
piedāvājumā, kandidatūras apstiprināšanai ir nepieciešams rakstisks Pasūtītāja saskaņojums. 

2.7. Augstuma atzīmes un Būvobjekta izvietojuma noteikšana dabā 

2.7.1.     Būvuzņēmējs nes pilnu atbildību par pareizu visu šī līguma ietvaros izbūvējamo 

Darbu būvobjekta nospraušanu dabā, t.sk., kur tas ir nepieciešams, Būvobjekta 

izvietojuma, dabā parametru aprēķināšanu. Attiecībā uz Darbu daļām, par kurām 

būvprojektā nav dota nekāda informācija par Būvobjekta izvietojumu dabā, 

Būvuzraugam ir jāiegūst nepieciešamā informācija vai arī jāparāda Būvobjekta  

precīzais  novietojums  dabā  būvlaukumā  līguma  izpildes  gaitā.  Būvuzņēmējs  ir 

atbildīgs par izvietojuma parametru pareizības pārbaudi pirms darbu uzsākšanas. 
2.7.3.     Pirms  jebkādu  būvdarbu  uzsākšanas  Būvuzņēmējam ir  jāveic  būvlaukuma  

vietas  izpēte,  lai pārbaudītu būvprojekta pareizību, iepazītos ar esošajām virszemes 
un pazemes struktūrām, ēku robežām, cauruļvadu pieslēgumu vietām utt. 

2.7.4.     Būvuzņēmējam  ir  jāsagatavo  digitālā  formā  detalizētas  izpildshēmas  par  
projekta  ietvaros izbūvējamo būvobjektu. Pirms tiek uzsākta tranšeju aizpildīšana, 
ir jāveic visu izbūvēto pazemes cauruļvadu tīklu u.c. komunikāciju uzmērīšana, un 
jāsagatavo shēmas, norādīt visus nepieciešamos datus un mērījumus, kam ir jābūt 
pietiekami precīziem, lai uz to pamata būtu iespējams sagatavot Būvobjekta 
izpildshēmas. Izpildshēmas sagatavojamas atbilstoši LR likumdošanai attiecībā par 
būvdarbu Būvobjekta pieņemšanu un nodošanu par tā ekspluatāciju atbildīgajam 
valsts vai pašvaldības dienestam. Ar izpildshēmu sagatavošanu saistītie izdevumi 
jāparedz Apjomu tabulās norādītājās likmēs. 

2.7.5.     Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam uz vietas būvobjektā ir jāpārbauda visas 

esošās līmeņa atzīmes. Par  jebkādām konstatētajām nobīdēm vai  neatbilstībām 

starp  esošo  līmeni  dabā  un būvprojektā vai specifikācijā norādīto līmeni 

Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski informē Būvuzraugu,  lai  tas  savukārt  varētu  

savlaicīgi  veikt  pārbaudes  Būvobjektā  pirms  Darbu uzsākšanas. Visas augstuma 

atzīmes pirms Darbu uzsākšanas ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu. 

2.8. Darba laiks 

2.8.1.    Standarta darba laiks ir no 08.00 līdz 17.00 darbadienās, t.i., no pirmdienas līdz 

piektdienai, par koBūvuzņēmējs informē, uzsākot darbus. 

2.8.2.    Darbu veikšana ārpus noteiktā darba laika ir pieļaujama tikai ar Būvuzrauga atļauju. 

Nav atļauts veikt darbus oficiāli noteiktajās svētku dienās, izņemot gadījumos, kad 

tas ir iepriekš rakstiski saskaņots ar Būvuzraugu. 

2.8.3.    Būvuzņēmējam darba  procesā jānodrošina  galveno speciālistu pastāvīga atrašanās 

būvobjektā konkrēto būvdarbu veida izpildes laikā, t.sk. atbildīgam būvdarbu 

vadītājam- vismaz 4 stundas dienā, ceļu būvdarbu un elektroietaišu izbūves darbu 

vadītājam - vismaz 2 stundas dienā. 

Ja  saskaņā  ar  darbu  izpildes  laika  grafiku  galvenie  speciālisti  neatradīsies  

Būvobjektā,  tad Pasūtītājs var apturēt būvdarbus, un šī diena tiek uzskatīta par 

Būvuzņēmēja radītu dīkstāvi, par kuru tiks veikti atbilstoši ieraksti būvdarbu žurnālā. 

2.9.    Darbu fotofiksācija: 

2.9.1.    Būvuzņēmējam  pēc  Pasūtītāja  pieprasījuma  ir  jānodrošina  kvalitatīva  darbu  

fotofiksācija. Fotofiksācija ir jāiesniedz Pasūtītājam elektroniskā veidā (pa e-pastu vai citā 

datu nesējā). 

2.10.  Tehnoloģijas apraksts 

2.10.1.  Iepirkuma piedāvājuma izvērtēšanas laikā Būvuzņēmējam var tikt pieprasīts 

iesniegt detalizētu Darbu veikšanas tehnoloģijas aprakstu saskaņā ar Iepirkuma nolikumu. 

2.11.  Esošo būvju/komunikāciju aizsardzība 

2.11.1.  Darbu izpildes gaitā ir jāveic visi nepieciešamie drošības pasākumi, lai nepieļautu 

iespējamos bojājumus esošajām būvēm, to piebūvēm, sienām, komunikāciju tīkliem 

utt. Būvuzņēmējs Pasūtītāja priekšā uzņemas atbildību par jebkādām prasībām par 
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bojājumu, ko bija iespējams novērst, nodarīšanu esošām būvēm/komunikācijām, kas 

radušies Būvuzņēmēja darbības rezultātā. 

2.11.2. Esošās komunikācijas var radīt kavējumus un sarežģījumus, veicot līgumā noteiktos 

būvdarbus. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir nepieciešams veikt vietas izpēti, lai noteiktu 

komunikāciju atrašanās vietu.  Vietas izpētes ietvaros tiek  veikti  kontrolrakumi un  

šķērsgriezuma tranšejas, savukārt  rakšanas  darbi  veicami  manuāli,  nepieciešamības 

gadījumā  izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir aizliegts 

izmantot mehāniskas iekārtas. Turklāt, Būvuzņēmējam ir jāievēro darbu izpildes vietai 

tuvumā esošo būvju īpašnieku izteiktās prasības un norādījumi. Būvuzņēmējs Pasūtītāja 

priekšā uzņemas atbildību par jebkādām prasībām par bojājumu   nodarīšanu   esošām   

būvēm/komunikācijām,  kas   radušies   Būvuzņēmēja   darbības rezultātā, veicot vietas izpēti. 

2.11.4. Apraksts par esošo komunikāciju aizsardzībai izmantojamām tehnoloģijām ir sniegts 

būvprojektā. Būvuzņēmējam ir jāņem vērā minētie ieteikumi. 

2.11.5. Gadījumā, ja darbu izpildes gaitā ir nepieciešams šķērsot kādas esošās 

komunikācijas, Būvuzņēmējam ir jānosaka tās precīzā atrašanās vieta un jāveic 

pietiekami pagaidu pasākumi, lai nodrošinātu attiecīgo pakalpojumu nepārtrauktību 

(pārslēgumi utt.), pirms tiek šķērsotas attiecīgās komunikācijas. Aizliegts veikt 

jebkādu komunikāciju šķērsošanu (pārgriešanu) bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas 

saņemšanas no attiecīgā atbildīgā dienesta un/vai īpašnieka. 

2.11.6. Ja tas ir nepieciešams, lai novirzītu esošās komunikācijas vai lai veiktu darbus 

saistībā ar komunikācijām, kas atrodas darbu izpildes vietā vai tās tuvumā, 

Būvuzņēmējam jāplāno savu darbu izpilde attiecībā uz komunikāciju ierīkošanu, 

koordinējot un saskaņojot to ar citiem iesaistītajiem uzņēmējiem, nodrošinot darbu 

uzraudzību, sagatavojot rakstiskus paziņojumus vai informējot atbildīgos dienestus 

vai īpašniekus par plānoto darbu norises gaitu attiecībā uz tiem būvdarbu posmiem, 

kuru gaitā ir paredzēts skart minētajiem dienestiem/īpašniekiem piederošās 

komunikācijas. 
2.11.7.  Būvuzņēmējam  vienības   cenās   ir   jāparedz   izmaksas   visiem   darbiem,   ņemot   

vērā   tiem nepieciešamo resursu laika ieguldījumu un darbu izpildes laika grafikā 
plānoto izpildes laiku. 

2.11.8.  Visā darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējs apkopo datus par visu darbu izpildes gaitā 
sastapto vai skarto komunikāciju novietojumu, izmēriem un komunikāciju veidu, un 
sagatavo atbilstošas shēmas. 

2.12.  Nožogojumi, brīdinājuma zīmes un  apgaismojums. 
 

2.12.1.   Šī līguma ietvaros visās darbu izpildes vietās būvlaukumā, kā arī teritorijām, kur 

tiek izmantotas materiālu utt. uzglabāšanai, ir jānodrošina pagaidu nožogojums. 

Nožogojuma barjeras jāuzstāda pirms būvdarbu uzsākšanas, lai nodrošinātu 

iedzīvotāju drošību. Nožogojumam ir jāatbilst saistošajām prasībām attiecībā uz 

darbiem, kas tiek veikti uz koplietošanas ceļiem vai to tuvumā. Gājēju šķērsošanas 

vietās jāparedz pieeja sabiedriskajiem objektiem un tas jāorganizē pa 1m platām 

un stabilām laipām. 

2.12.2.   Brīdinājuma zīmēm ir jāatbilst šajā specifikācijā, vai citos šajā iepirkuma 

nolikumā iekļautajā dokumentos noteiktajām satiksmes organizācijas prasībām. 

Brīdinājuma zīmēm ir jābūt tīrām, labi nostiprinātām un viegli  

saskatāmām/salasāmam, un  tās  ir  jāpārvieto  katru  dienu  vai  arī  kā neieciešams 

atbilstoši darbu norises gaitai, lai nodrošinātu, ka minētās brīdinājuma zīmes ir pareizi 

novietotas ceļa lietotāju ērtībām. 

2.12.4.   Visām darbu izpildes vietā uzstādītājām zīmēm un brīdinājumiem ir jābūt latviešu 

valodā. 

2.12.5.   Būvuzņēmējs nes pilnu materiālo atbildību par iespējamajiem negadījumiem vai 

bojājumiem, kas rodas tā nespējas nodrošināt pietiekamu nožogojumu, apsardzi vai 

apgaismojumu būvvietā rezultātā, kā arī par iespējamajām neērtībām vai  
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kaitējumu, kas tiek nodarīts sabiedrībai vai īpašniekiem Būvuzņēmēja nevērības 

dēļ. 

2.13.  Darbu izpildei nepieciešamo ūdens resursu nodrošinājums 
 

2.13.1.   Būvdarbu veikšanai, cauruļvadu pārbaudei, kā arī citiem mērķiem nepieciešamos 

ūdens resursus par saviem līdzekļiem nodrošina Būvuzņēmējs. 

2.13.2.   Ūdeni, kas izmantots būvdarbu vajadzībām, t.sk., cauruļvadu pārbaudei un 

skalošanai, var novadīt kanalizācijā,   saskaņojot   to   ar   Pasūtītāju.   Būvuzņēmējs   

veic   Pasūtītājam   samaksu   par izmantotajiem pakalpojumiem no līdzekļiem, kas 

paredzēti attiecīgajās Apjomu tabulu pozīcijās. 

2.14.  Elektroapgāde 

2.14.1.   Ja   vien   līgums   nenosaka   savādāk,   Būvuzņēmējam   ir   jānodrošina   būvdarbu   

veikšanai nepieciešamie elektroenerģijas resursi  un  to  piegāde.  Būvuzņēmējs 

vienojas  ar  atbildīgajiem dienestiem par nepieciešamo elektroenerģijas 

nodrošinājumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to saistītās izmaksas. 

2.14.2.   Savukārt, gadījumos, kad ir nepieciešams nodrošināt pastāvīgu elektroenerģijas 

barošanu izbūvētā Būvobjekta   ekspluatācijai   vai   lietošanai,   to   par   saviem   

līdzekļiem   organizē   Pasūtītājs. Būvuzņēmējs ir tiesīgs izmantot minētos pastāvīgos 

elektroenerģijas barošanas avotus tikai ar Pasūtītāja atļauju. 

2.15.  Darba telpas būvvietā 

2.15.1.   Būvuzņēmējs savām  vajadzībām nodrošina  teritoriju,  kas  ir  nepieciešama tā  

biroja  telpu  un noliktavu telpu izvietošanai būvlaukumā. Būvuzņēmējs par saviem 

līdzekļiem sedz visas ar biroja nodrošināšanu  saistītās  izmaksas.  Minētās  izmaksas  

Būvuzņēmējam  jāparedz  pie administratīvajām izmaksām vai arī ar būvdarbu 

tehnoloģiju saistītajām izmaksām. 

2.15.2.   Būvuzņēmējs nodrošina aprīkotu biroja telpu būvlaukumā būvuzraugam. 

Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz visas ar biroja nomu, izveidi, atjaunošanu 

utt. saistītās izmaksas. Minētās izmaksas Būvuzņēmējam jāparedz būvdarbu 

izmaksās. 

2.15.3.   Būvuzņēmējs   sedz   visas   ar   ūdensapgādes,   elektroapgādes   un   

telekomunikāciju   un   citu pakalpojumu nodrošināšanu būvvietā un izbūvējamo 

cauruļvadu trasējuma garumā saistītās izmaksas. 

2.15.4.   Būvuzņēmējam jānodrošina un jāuztur kārtībā atbilstošas koplietošanas labierīcības 

darbu izpildes vietā, un pēc darbu pabeigšanas būvobjektā tās jānovāc un jādezinficē 

teritorija. 

2.16.  Trokšņu līmenis 

2.16.1.  Būvuzņēmējam ir  jānodrošina, ka  tā  veikto darbu rezultātā radītais troksnis 

nerada neērtības iedzīvotājiem, un tā līmenis nepārsniedz zemāk minētās 

maksimālās pieļaujamās normas. Arī būvdarbos izmantojamo iekārto radītais 

troksnis nedrīkst pārsniegt šeit minētās normas. 

2.16.2.  Troksnis nedrīkst pārsniegt šādas pieļaujamās normas: 

  Noteiktajā darba laikā: troksnis nedrīkst pārsniegt apkārtnē valdošo dabisko 

trokšņa līmeni ne vairāk kā par 10 dB(A), vai arī tas nedrīkst pārsniegt 65 dB(A), 

atkarībā no tā, kurš no abiem rādītājiem ir zemākais, ko nosaka, mērot līdzvērtīgu 

nepārtrauktu trokšņa līmeni. 

      Ārpus noteiktā darba laika: 55 dB(A) – līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis. 
      Nakts laikā: 40 dB(A) - līdzvērtīgs nepārtraukts trokšņa līmenis. 

2.16.3.  Iepriekšminētie trokšņa  līmeņi  attiecas  uz  nožogotajām darbu  izpildes  
teritorijām,  kā  arī  uz teritorijām, kas atrodas dzīvojamo ēku tuvumā. 

2.16.4.  Ārpus noteiktā darba laika Būvuzņēmējam ir jāizmanto energoapgādes tīklam 
pieslēgti elektriskie sūkņi (vai analogi saskaņoti risinājumi). 

2.17.  Kārtības nodrošināšana būvvietā. 

2.17.1.   Koplietošanas ceļi, kas tiek izmantoti piekļuvei būvvietai, kā arī pārējās 

teritorijas ir jāuztur kārtībā un reizi dienā vai, nepieciešamības gadījumā, arī biežāk 
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ir jāveic to tīrīšana, novācot būvgružus, lai nodrošinātu tīrību un kārtību būvvietā. 

Piesārņojumu vai smiltis ar automašīnām un traktoru riteņiem nedrīkst iznest uz 

pilsētas ielām. 

2.17.2.   Jebkādi izraktās grunts  pārpalikumi un  būvgruži,  kas  rodas  darba  procesa laikā  

Būvobjektā, Būvuzņēmējam savlaicīgi ir jāaizvāc no Būvobjekta un jātransportē 

nodošanai atbērtnē. 

2.19.  Citu iespējamo traucējumu novēršana 

2.19.1.   Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi attiecībā uz 

izvēlēto būvdarbu veikšanas tehnoloģiju, kā arī jāparedz pasākumi būvvietas 

uzturēšanai kārtībā, lai nodrošinātu iedzīvotāju un īpašumu aizsardzību pret 

bojājumiem vai traucējumiem, ko var izraisīt ūdens, dūmi, putekļi, būvgruži, u.c. 

traucējumi, kas rodas līguma izpildes gaitā. 

2.19.2.   Nepieciešamības gadījumā jāveic būvdarbu gaitā skarto teritoriju apsegšana vai 

norobežošana un jāorganizē izraktās grunts aizvākšana uz citu uzglabāšanas vietu. 

2.19.3.   Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina iepriekšminēto prasību 

ievērošana. 

2.20.  Pagaidu būves 

2.20.1.  Būvuzņēmējs ir atbildīgs par jebkādu Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu būvju 

projektēšanu, izbūvi vai uzstādīšanu. Pirms darbu uzsākšanas Būvuzņēmējam 

jāiesniedz Būvuzraugam saskaņošanai detalizēti piedāvājumi un shēmas šādu 

pagaidu būvju izbūvei. Minētā piedāvājuma vai shēmu saskaņošana neatbrīvo 

Būvuzņēmēju no atbildības par šādu pagaidu būvju atbilstību paredzētajam mērķim 

un to drošību. 

2.21.   Apkārtējās vides aizsardzība 

2.21.1. Darbu izpildes gaitā Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 

nepieļautu piesārņojošu vielu nonākšanu augsnē, upēs, straumēs un virszemes 

ūdenskrātuvēs Būvuzņēmēja veikto darbību rezultātā. 

2.21.2.   Būvuzņēmējam ir jāievēro saistošo Latvijas Republikas normatīvu, kas reglamentē 

ūdenskrātuvju aizsardzības pret piesārņojošu vielu ieplūdi, sabiedrības veselības un 

zvejas vietu aizsardzību, prasības, un jākonsultējas ar atbildīgajiem dienestiem vai 

iestādēm pirms jebkādu darbu uzsākšanas attiecīgajā ūdenskrātuvē vai tās tuvumā. 

2.22.  Izpildshēmas 

2.22.1. Lai Pasūtītājs saskaņotu būvdarbu līguma ikmēneša izpildes, Būvuzņēmējam ir 

jāsagatavo kvalitatīvas Būvobjekta izpildshēmas, attēlojot izbūvēto Būvobjektu un 

norādot visas attiecīgās līmeņa atzīmes, mērījumus, informāciju par tā izbūvētajām 

komunikācijām un citām būvēm. 

2.22.2.   Izpildshēmas sagatavojamas elektroniski .dwg formātā uz datu nesēja un papīra 

formātā. 

2.22.3.   Izpildshēmām, kas tiks pievienotas pie būvobjekta izpilddokumentācijas, ir jābūt 

saskaņotām ar attiecīgajiem atbildīgajiem valsts un pašvaldības dienestiem un 

iestādēm. 

2.23.  Atskaites 

2.23.1.   Būvuzņēmēja pienākums ir sagatavot ikmēneša atskaites saskaņā ar Iepirkuma 

Līguma 6. punktu, un uzturēt būvdarbu dokumentāciju būvvietā, kas atspoguļo darbu izpildes 

gaitu. 
2.23.2.   Citas atskaites pēc Būvuzrauga/Pasūtītāja pieprasījuma, vai kas var būt 
nepieciešamas saistībā ar Būvuzņēmēja izmantoto būvdarbu tehnoloģiju. 

2.24.  Konfidencialitāte 

2.24.1.  Būvuzņēmēja pienākums ir ievērot konfidencialitāti attiecībā uz iepirkuma 

dokumentiem un tajos iekļauto informāciju. Būvuzņēmējs nav tiesīgs publiskot 

jebkādu informāciju, rasējumus vai fotogrāfijas, kas attiecas uz Darbiem šī līguma 

ietvaros, vai arī izvietot būvvietā reklāmu, izņemot gadījumos, kad tas ir rakstiski 

saskaņots ar Būvuzraugu. 
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3.  BŪVDARBI 

3.1. Būvdarbi  ir  veicami  atbilstoši  apstiprinātajam  būvprojektam,  kas  pievienots  Nolikuma  

B Pielikumā. 

3.2. Būvniecības darbi veicami ievērojot izsniegto un projektam pievienoto tehnisko noteikumu 

prasības. Līdz būvniecības sagatavošanas perioda sākumam kopumā ir jāveic LR MK noteikumos 

Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” paredzētie organizatoriskie pasākumi. 

Būvniecības darbu veikšanas projektā detalizēti jāstrādā celtniecības darbu veikšanas metodes, 

norādot mehānismu darba shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus un 

inventāru, darba vietas organizāciju u.t.t. Būvdarbus veikt izmantojot būvniecības un montāžas 

darbu kompleksu mehanizāciju un tehnoloģiju. Būvdarbus iedala 2 periodos: 

- būvniecības sagatavošanas periods; 

- būvniecības periods. 

3.2.1. Sagatavošanas periods. Sagatavošanas periodā tiks veidots nepieciešamais balsta 

ģeodēziskais tīkls, veikti nepieciešamie demontāžas darbi, iekārtots būvlaukums, celtniecības 

bāze un piebraucamie ceļi. Jāuzstāda automobiļu kustību ierobežojošas vai aizliedzošas ceļu 

zīmes. Būvstrādnieki jāinstruē par darba aizsardzības prasībām un jānodrošina ar individuālās 

aizsardzības līdzekļiem. 

Būvlaukuma elektroapgāde jānodrošina, izmantojot pilsētas elektroapgādes tīklus. 

Jāuzstāda būvtāfele, tās uzstādīšanas vieta jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām pusēm.  Pirms 

jebkuru zemes darbu uzsākšanas jāpārbauda zemes virsmas līmeņu atzīmes. 

Būvuzņēmējam pirms tīklu izbūves darbu uzsākšanas jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts un 

jāiesniedz Inženierim (Pasūtītājam) apstiprināšanai. Būvuzņēmējs, uzsākot būvdarbus, nodrošina 

būvdarbu gaitā visu konstrukciju un komunikāciju izturību, vispārējo un vietējo noturība, kā arī 

pieguļošo teritoriju aizsardzību vides aspektā visā būvniecības laikā. 

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas būvuzņēmējam nepieciešams:  

- Izstrādāt satiksmes organizēšanas shēmu, kurā notiek būvdarbi un saskaņo to ar Ādažu 

pilsētas pašvaldības ceļu speciālistu, Inženieri un Pasūtītāju. 

 - Jāveic pirmatnēja ielas, ēku, ceļu un pieguļošo teritoriju fotofiksāciju. Fotofiksācijas 

materiāli un ielu pieņemšanas akti ar aprakstiem jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam. 

- Organizējot celtniecības darbu vietu, jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības 

zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas formas, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.400 no 

03.09.2002. "Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā", kā arī jāuzstāda ceļu 

satiksmes organizācijas zīmes.  

Lai izvairītos no nepiederošu personu iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobežo ar 

aizsargnožogojumiem vai brīdinājuma lentēm. Neaizbērto tranšeju posmi nakts laikā jānožogo ar 

inventāra žogu. Līdz rakšanas darbu uzsākšanai, vietās, kur būvlaukumā atrodas darbojošās 

inženierkomunikācijas, jāizstrādā un jāsaskaņo ar ekspluatējošajām organizācijām rīcības plāns to 

drošai ekspluatācijai, bet pazemē esošās - dabā jānorāda ar zīmēm un uzrakstiem. 

3.2.2. Būvniecības periods. Šajā periodā tiks veikta visu Projekta objektu (inženierkomunikāciju) 

būvniecība. Ja būvuzņēmējs darbus veic vairākās vietās vienlaicīgi, jāpievērš pastiprināta 

uzmanība iebūves dziļumu atzīmju kontrolei un to atbilstībai projektā uzrādītajām. Pretējā 

gadījumā, satiekoties divām rakšanas brigādēm var rasties zināma atzīmju neatbilstība, kas var 

novest pie izbūvētā cauruļvada pārlikšanas. 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 arī pēc 

nepieciešamības veicot atšurfēšanu. Radītie bojājumi 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 
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 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. Gruntsūdens tiks novadīts esošajā grāvju sistēmā (ja 

tāda ir), vai esošajā sadzīves kanalizācijā (pēc saskaņošanas ar tīklu īpašniekiem), vai tiks izlietots 

grunts blīvēšanā. Nepieciešamības gadījumā tiks ierīkots pagaidu smilšu ķērājs.   

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

vides aizsardzības pasākumiem.  

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, sakaru 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. 

Iebūvētā cauruļvada kvalitāti lielā mērā ietekmē montāžas darbu pareiza un atbilstoša izpilde. 

Veicot cauruļvadu izbūvi jāņem vērā sekojoši vispārējie principi un noteikumi: 

Tranšejas (darba bedres) tiek raktas neilgi pirms cauruļvadu ieguldīšanas, iegūstot šādas 

priekšrocības: 

g) nav nepieciešams ierīkot tranšeju drenāžu un tās nostiprināt; 

h) samazinās iespēja, ka tranšejas izskalos gruntsūdeņi; 

i) tranšejas aizbēršanai vajadzīgā grunts nesasals; 

j) mazinās briesmas cilvēkiem, kā arī šķēršļi transporta līdzekļu un 

celtniecības tehnikas kustībai. 

Viens no galvenajiem uzdevumiem cauruļvadu iebūvē ir atbilstošu darba apstākļu (stabilitātes) 

nodrošināšana, lai to panāktu, nepieciešams: 

a) noteikt cauruļvadu ieguldīšanas nosacījumus un izraudzīties atbilstoša veida pamatni, ņemot 

vērā grunts apstākļus cauruļvadu likšanas vietās; 

b) noteikt tehniskās īpašības gruntij, ar ko tiks veikta tranšejas aizbēršana, lai šī grunts būtu 

pienācīgi blīvs balsts caurulēm; 

c) izraudzīties atbilstošas klases caurules. 

Pēc kanalizācijas cauruļvadu montāžas jāveic cauruļvadu skalošana, tīrīšana, CCTV inspekcijas 

un hidrauliskās pārbaudes kanalizācijas spiedvadam – spiediena pārbaude, par ko jāsastāda akts. 

Pirms pārbaudes aizbīdņiem ir jābūt pārbaudītiem un cieši noslēgtiem. Spiediena pārbaudes laikā 

aizbīdņiem jābūt vaļā. Cauruļvada posms tiks piepildīts ar ūdeni, bet gaiss izlaists. Par spiediena 

uzraudzības mēraparātu izmantos vai nu standarta manometru, ne mazāku par 300 mm diametrā, 

kalibrētu ūdens staba spiediena metros, vai digitālo noteicēju ar iespēju nolasīt spiedienu līdz 

0,1m.  Pirms testa, pārbauda un aizver visus vārstus, cauruļvada daļas piepilda ar ūdeni un atgaiso. 

Pārbaudāma PE cauruļvada garums nedrīkst pārsniegt 500m. Pārbaudes ilgums PE cauruļvadam 
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– nemazāk kā 30min. Cauruļvads ir  izturējis pārbaudi, ja spiediena kritums nepārsniedza 

0.05MPa.  

Cauruļvada izbūves laikā izpildītie darbi tiks atrādīti būvuzraugam, kā arī tiks veikti ģeodēziskie 

uzmērījumi. Beidzot darbus vai ikvienu darbu daļu, zeme, nožogojumi un citas konstrukcijas, 

kurās notikusi iejaukšanās ir jāatjauno sākotnējā stāvoklī. Pēc ikviena pabeigta darba būvobjekts 

ir jāatstāj pilnīgā kārtībā un nepieciešamības gadījumā izpildītais jāsalīdzina ar veiktās foto 

fiksācijas materiāliem. 

Vietās, kur tuvumā atrodas citas esošās inženierkomunikācijas un vietās zem gaisa vadiem, 

rakšanas darbi jāveic ar rokām. Cauruļvadu montāžu izpildīt saskaņā ar ražotāja prasībām.  

Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot nepieciešamās 

brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā neiekļūtu 

nepiederošas personas. Par rakšanas darbu uzsākšanu ir jāinformē māju iedzīvotāji, kuru 

brauktuves atrodas būvdarbu robežās. Būvdarbu laikā iedzīvotājiem un operatīvajam transportam 

ir jānodrošina piekļuve mājām.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāveic ielas seguma atjaunošana un zaļās zonas atjaunošanas tranšejas 

platumā būvdarbu zonā. Nav pieļaujams atstāt aizbērtu būvgrāvi ar smilti un atļaut pārvietoties 

transportam. 

3.2.3. Cauruļvadu transportēšana, uzglabāšana un montāža. Cauruļu, fasondaļu un veidgabalu 

transportēšana, uzglabāšana un montāža jāveic saskaņā ar ražotāja prasībām, spēkā esošajiem 

darba drošības noteikumu prasībām, būvprojektu un Latvijas normām. 

Cauruļvadi būvlaukumā jāpiegādā saiņos, kas izvietoti uz atbilstošiem koka paliktņiem. Caurules 

vienu no otras atdala koka spraišļi. Caurules saiņos jānovieto tā lai tās balstās uz spraišļiem un 

nebalstās uz uzmavām. Attālumam starp spraišļiem jāatbilst cauruļu ražotāju instrukcijai. Pirms 

iekraušanas ir jāpārbauda un jāpārliecinās, ka caurules nav bojātas. Cauruļu iekraušanai – 

izkraušanai jāizmanto atbilstošas jaudas ceļamierīce, pielietojot atbilstoša garuma plakanās 

tekstila stropes. Manevrēšana jāveic vienmērīgi, neradot šūpošanos, sitienus vai berzēšanos ap 

zemi vai treileri. Transporta līdzeklim jābūt piemērotam cauruļu pārvadāšanai. Jāizmanto 

transporta līdzekļus un treilerus ar atbilstoša izmēra sānu balstiem, tādejādi stabilizējot kravu. 

Kravas nostiprināšanai izmantot speciālas tekstila siksnas ar savilci. Nav pieļaujama cauruļu 

mešana uz zemes. 

Lai izvairītos no polietilēna (PE) apvalka bojājumiem: kraušanas darbos nedrīkst izmantot troses, 

ķēdes, stieples, kā arī pieļaut lielas mehāniskās slodzes un triecienus; jānokrauj caurules uz 

līdzenas virsmas. Pēc piegādes būvlaukumā jāpārbauda vai transportējot nav radušies nobrāzumi, 

mikroplaisas vai citi bojājumi. Cauruļvadus uzglabā speciālos laukumos. Caurules krautnē 

jānovieto atbilstoši ražotāja instrukcijai. Gan transportējot, gan krautnē cauruļvadi balstās uz koka 

spraišļiem, kas izvietoti atbilstoši ražotāja norādītajam attālumam. Kategoriski aizliegts pārsniegt 

limitēto grēdas augstumu un konstrukciju. Dažādiem cauruļvadiem tie ir atšķirīgi.  

Jānodrošina tranšeju izmēri, sienu stiprinājumi un dibena atzīmes atbilstība projektam.  

Cauruļvadu montēt uz noblietēta smilts spilvena, kā arī paredzēt smilts apbērumu. Pagaidu ēkas 

un būves izvietojamas aiz ekskavatora darbības zonas. Plastmasas cauruļvadus aizliegts montēt, 

ja ārā temperatūra ir zemāka nekā to norādījis un pieļauj cauruļu ražotājs. Pirms cauruļu 

ieguldīšanas tranšejā ir jāpārliecinās, vai grunts sablīvējums tranšejas dibenā ir pietiekams. Ja 

grunts sastāv no vidēji blīvas vai blīvas smilts, tad caurules drīkst guldīt tieši uz tranšejas dibena, 

pirms tam to nolīdzinot un noplanējot tā, lai caurules visā garumā balstītos uz tranšejas dibena, 

izņemot savienojuma vietas. Uz tranšejas apakšējās virsmas nedrīkst būt nekādi materiāli, kas 

varētu sabojāt caurules pārklājumu.  

Caurules pirms ieguldīšanas rūpīgi apskata, vai nav bojāti gali, vai nav plaisas vai citi defekti un, 

ja kāda ir bojāta, to apzīmē ar noturīgu krāsu un nekavējoties aizgādā prom no būvlaukuma. 

Caurules ar bojātiem galiem pēc uzraugu norādījuma vai nu aizstāj pilnībā vai arī atkarībā no 

caurules materiāla tām apgriež galus, lai gan tas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības nodrošināt to, 

ka izmantotās caurules daļa ir nevainojamā stāvoklī. 

Būvētājam ir jāievēro cauruļu Izgatavotāja noteikumus par cauruļu pārvietošanu un cauruļu 

celšanai atļautajām siksnām, štropēm vai ķēdēm, lai nepieļautu cauruļu virsmas bojājumus. 
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Transportēšanas un uzglabāsanas laikā caurules nedrīkst atrasties uz šauriem šķērselementiem 

transportlīdzeklī vai kur citur, kas var radīt koncentrētu slodzi caurules svara vai auto 

satricinājumu dēļ, tās pienācīgi jāatbalsta mīkstā materiālā. Pirms sākt iekraušanu vai izkraušanu, 

ir jāmobilizē pietiekamu darbaspēku un aprīkojumu, un ne pie kādiem apstākļiem no auto nedrīkst 

nomest nevienu cauruli, veidgabalu, aizbīdni vai citu detaļu. Visi priekšmeti, kas nokrituši, var 

tikt izbrāķēti. 

Uzglabājot caurules, cauruļu savienojumu uzmavas novieto horizontāli un īpašu uzmanību pievērš 

tam, lai novērstu uzmavas iekšējās virsmas vai cauruļu tievgalu bojājumu, kas var iespaidot 

cauruļu savienojumu blīvējumu. Gumijas savienojumu gredzenus un blīves līdz montāžas brīdim 

novieto vēsā, sausā vietā prom no saules gaismas, taukiem, eļļas vai ozona avotiem tādiem kā 

dienasgaismas lampas un elektriskie motori. To uzglabāšanas temperatūrai ir jāatbilst izgatavotāja 

ieteiktajai.  

Izpildītājs veic visus piesardzības pasākumus, lai novērstu cauruļu un veidgabalu jebkāda veida 

piesārņojumu. Aizbāžņus noņem īsi pirms tam, kad cauruli ir jāiebūvē. Pirms ieguldīšanas katru 

cauruli un veidgabalu uzmanīgi apskata, no iekšpuses iztīra visus putekļus, netīrumus un izņem 

svešķermeņus. 

Cauruļu apgriešanu veic pēc metodes, ko ir apstiprinājis cauruļu izgatavotājs un uzraugs, 

nodrošinot tīru un nolīdzinātu galu. 

Pēc cauruļu ieguldīšanas un savienošanas, savienojuma vietas ir jāaizpilda ar smilti un jānoblīvē. 

Tālāk tranšeja ir jāpieber ar smilti līdz pusei no caurules diametra un jānoblīvē. Cauruļvadus 

savienojot, ir precīzi jāievēro cauruļu ražotāja norādījumi. 

Caurdūrumu veic atbilstoši projekta pieņēmumiem specializēts uzņēmums, pirms tam saņemot 

visus nepieciešamās atļaujas.  

Aku montāžu veic saskaņā ar projektu un izgatavotāja rekomendācijām. Aku montāžu veic uz 

sagatavotas smilts-šķembu pamatnes. Akas jāliek sausā izraktā vietā. Pēc nepieciešamības tiks 

veikta gruntsūdeņu pazemināšanu.  

3.2.4. Darba veikšanai nepieciešamā tehnika un mehānismi.  

 
Nr. 
p/k 

Nosaukums Skaits Piezīmes 

1. Ekskavators 1 Zemes darbiem, tranšeju izstrādei 

2. Buldozers 1 Zemes darbiem, tranšeju 
aizbēršanai 

3. Autoceltnis 1 
Materiālu izkraušana, aku un 
dzelzsbetona elementu montāžai / 
demontāžai 

4. Auto - pašizgāzējs 1 Grants, augsnes u.c., 
transportēšana 

5. Elektrourbji, perforatori 1 Caurumi, rievas 

6. Vibroplate 1 Grunts blīvēšanai 

7. Gruntsūdeņu pazemināšanas 
iekārta 

1 Gruntsūdeņu pazemināšanai 

8. Ģenerators 1  

9. Asfaltbetona ieklāšanas tehnika  Asfaltbetona seguma ieklāšanai 

10. Caurduršanas iekārta  Cauruļvadu izbūvei ar 
beztranšejas metodi 

Izmantojamās rakšanas tehnikas parametri un tehniskais raksturojums nosakāms pēc tranšeju 

posma dziļuma, grunts ūdeņu pieplūdes daudzuma, laika apstākļiem un ir koriģējami darbu 

izpildes gaitā.  

Tehnikas daudzumus, ieskaitot augstāk minēto, nosakāms plānoto strādnieku brigādes 

komplektācijai. 

3.3. Cauruļu materiāli, ieguldīšanas dziļums un tranšeju platumi 
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3.3.1.   Cauruļu  izmantojamie  materiāli  ir   norādīti  Tehniskās  specifikācijas  6.punktā.  

Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar būvprojektā norādīto trasējumu un augstuma 

atzīmēm un atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām. 
3.3.2.     Tranšeju platums ir norādīts būvprojektā. Tranšejas ir jānostiprina, lai 
nodrošinātu pietiekamu tuvumā esošo pazemes komunikāciju un citu būvju aizsardzību. 
3.3.3. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējam ir jāpārbauda projektēto 

parametru atbilstība šķērsojamajos ielu posmos izbūvētajām komunikācijām, t.sk., 

cauruļu diametra, ieguldīšanas dziļuma, materiālu utt. un atjaunojamā seguma 

atbilstība (seguma veids, augstums utt.). Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kādas 

nobīdes vai neatbilstības, tas nekavējoties informē Būvuzraugu/Pasūtītāju rakstiski 

un gaida turpmākos norādījumus. 

3.4. Esošo komunikāciju novietojums 

3.4.1.     Var  būt  nepieciešams  veikt  kontrolrakumus  vai  šķērsgriezuma  tranšejas,  lai  

noteiktu  esošo pazemes komunikāciju atrašanās vietu un pieslēguma atzaru līmeni, 

vadoties pēc Būvuzrauga norādījumiem. Rakšanas darbi veicami manuāli, 

nepieciešamības gadījumā izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes 

vajadzībām ir aizliegts izmantot mehāniskas iekārtas. 

3.4.2.   Ceļu segumu uzlaušana, tranšeju aizbēršana un seguma atjaunošana veicama 

atbilstoši cauruļu ieguldīšanas specifikācijas prasībām. 

3.5. Rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu 

3.5.1.     Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu tā, lai 

nenodarītu bojājumus ceļiem, ietvēm vai citām virsmām ārpus tranšejas robežām, 

un Būvuzņēmējs nes atbildību par jebkādiem tā darbības rezultātā radītiem 

bojājumiem. Gadījumā, ja rakšanas darbu laikā tiek pārkāpta noteiktā seguma 

zāģēšanas līnija, jānosprauž jauna zāģēšanas robeža apkārt pārrāvuma vietai, lai 

nodrošinātu taisnu leņķi pret esošo segumu attiecībā uz visiem pagaidu seguma 

atjaunošana darbiem. Minētos darbus Būvuzņēmējs veic par saviem līdzekļiem. 

3.5.2.     Kāpurķēžu tehnikas izmantošana uz koplietošanas vai privātiem ceļiem vai klātām 

virsmām ir atļauta tikai rakšanas darbu vajadzībām. 

3.5.3.     Ceļu,  ietvju  un  apmaļu  utt.  atjaunošana  Būvuzņēmējam  ir  jāveic  saskaņā  

ar  būvprojektu. Atjaunošanas darbi veicami būvprojektā noteiktajā apjomā vai arī tādā 

apjomā, kāds izriet no veiktajiem būvdarbiem. 

3.6. Rakšanas darbi laukos /ceļu malās /parkos /sabiedriskās vietās 

3.6.1.  Vēlākais, vienu nedēļu pirms plānotās darbu uzsākšanas Būvuzņēmējs brīdina zemes 

īpašniekus vai tās lietotājus par plānotajiem darbiem. Būvuzņēmējam ir jāuzstāda 

pagaidu nožogojums, lai norobežotu no pārējās teritorijas vietu, kurā paredzēts veikt 

darbus. 
 

3.6.2.    Tranšejas jāatjauno to sākotnējā stāvoklī vienas nedēļas laikā vai arī saskaņā ar 
vienošanos, kāda panākta ar zemes īpašnieku. Visi žogi/sienas vai iebrauktuves ir 
jāatjauno to sākotnējā stāvoklī. 

 
3.6.3.    Būvuzņēmējam ir jāņem vērā arī vispārīgajā specifikācijā minētās prasības attiecībā 

uz rakšanas darbu veikšanu mauriņos, dārzos, laukos vai citās atklātās teritorijās vai 

to tuvumā. 
 

3.6.4.    No  tranšejas  virsmas  tās  platumā  noņem  augsnes  virskārtu,  ko  uzglabā  

būvvietā,  lai  vēlāk izmantotu to  atkārtoti. Pēc  tam, kad  ir  pabeigta cauruļu 

ieguldīšana un tranšejas aizbēršana, augsnes virskārtu ieklāj atpakaļ un apsēj ar zāles 

maisījumu, kura sastāvs ir saskaņots ar Pasūtītāju. 

3.7. Skataku/revīzijas aku demontāža vai aizpildīšana. 
 

3.7.1.     Atsevišķās vietās saskaņā ar būvprojektu ir paredzēts veikt esošo aku demontāžu 

vai aizpildīšanu. 

Tomēr aku demontāžu vai aizpildīšanu var veikt tikai vietās, kur darbojas cauruļvadu 

tīkls vai arī kur ir paredzēts nodrošināt citas alternatīvas; jebkurā gadījumā minētie 
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darbi ir veicami tikai ar rakstisku Būvuzrauga apstiprinājumu. Aku un cauruļvadu 

aizpildīšanu var veikt tikai tur, kur tos kādu  iemeslu  dēļ  nevar  demontēt.  Ja  tādi  

gadījumi  pastāv,  tad  tie  iepriekš  jāsaskaņo  ar Būvuzrauga. 

3.7.2.     Akas demontāžu veic, noņemot akas vāku, korpusu un pamatni, ko sekojoši nogādā 

uz paredzēto utilizācijas vietu. Bedri, kas izveidojusies akas vietā, aizpilda ar 

piemērotu izraudzītu izrakto grunts materiālu, vai arī gadījumos, kad nav pieejams 

piemērots materiāls, izmantojot granulēto materiālu, piemēram, dolomīta šķembas, 

šķembu izmērs  –  10 - 40  mm. Pildījuma materiālu sablīvē kārtās, kuru biezums 

nepārsniedz 150 mm. 

3.7.3.     Gadījumos,  kad  nav  iespējams  veikt  kādas  akas  demontāžu,  to  atstāj  tās  

sākotnējā  vietā. 

Būvuzņēmējam sava rīcība šajā gadījumā ir rakstiski jāsaskaņo ar Inženieri. Akām 

ir jānoņem pārsedze un jāaizvāc tā no būvvietas. Aku izlauž vismaz 1,2 m dziļumā 

zem virsmas līmeņa. Aku rūpīgi  iztīra,  izmantojot  augstspiediena  ūdens  skalošanas  

iekārtu,  novācot  visas  iekšpusē uzkrājušās taukvielas un organiskās vielas. Visas 

akā ienākošās vai no tās izejošās caurules, pieslēgumus  utt.  tamponē  saskaņā  ar  

šīs  specifikācijas prasībām.  Akas  sienās  vietās,  kas  ir saskaņotas ar Inženieri, 

izurbj caurumus, lai nodrošinātu akā esošā šķidruma uzsūkšanos apkārtējā zemē. 

Aku aizpilda līdz virsmas sagataves līmenim ar šim nolūkam piemērotu izrakto 

grunts materiālu, vai arī gadījumos, kad nav pieejams piemērots materiāls, 

izmantojot dolomīta šķembas; šķembu izmērs - 10-40 mm. Pildījuma materiālu 

sablīvē kārtās, kuru biezums nepārsniedz 150 mm. Uz ceļiem tieši zem sagataves 

līmeņa saskaņā ar Būvuzrauga norādījumiem var uzklāt 300 mm biezu betonu. 

3.7.4. Augšējās virsmas kārtas atjaunošanu veic saskaņā ar attiecīgā ielas posma būvprojektā 

noteiktajām prasībām. 
3.7.5.     Atsevišķu   demontēto   aku   elementus   nepieciešams   atgriezt   Pasūtītājam.   
Pirms   būvdarbu uzsākšanas būvobjektos Būvuzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par 
demontējamo elementu un to transportēšanas vietu. 
3.7.6.     Apmaksu par materiālu demontāžu veic pēc fakta, ko rakstiski apstiprina 

Būvuzraugs ar aktu. 

3.8. Cauruļu un veidgabalu demontāža vai aizpildīšana 
 

3.8.1.     Atsevišķās vietās saskaņā ar  būvprojektu ir  paredzēts veikt esošo cauruļvadu 

demontāžu vai aizpildīšanu. Tomēr cauruļvadu demontāžu vai  

aizpildīšanu/noslēgšanu veikt  tikai vietās, kur darbojas esošs cauruļvadu tīkls vai  

arī kur ir paredzēts nodrošināt citas alternatīvas; jebkurā gadījumā minētie darbi 

ir veicami tikai ar Būvuzrauga apstiprinājumu. 

3.8.2.     Visas esošās tērauda un dzelzs caurules, aizbīdņus, hidrantus un lūkas, kas ir 

Pasūtītāja īpašums, uzmanīgi demontē un transportē uz vietu, kas šajā nolūkā ir 

saskaņota ar Pasūtītāju. Par pieņemto un  nodoto  materiālu tiek  sastādīts 

pieņemšanas –  nodošanas akts.  Visas pārējās caurules un veidgabalus demontē 

un utilizē šim nolūkam paredzētās vietās. Izveidojušās bedres aizpilda ar piemērotu 

izraudzītu izrakto grunts materiālu, vai arī gadījumos, kad nav pieejams piemērots 

materiāls, izmantojot granulveida materiālu, piemēram, dolomīta šķembas, šķembu 

izmērs - 10-40 mm. Pildījuma materiālu sablīvē kārtās, kuru biezums nepārsniedz 150 

mm. 

3.8.3.     Apmaksu par materiālu demontāžu veic pēc fakta, ko rakstiski apstiprina 

Būvuzraugs ar aktu. 

3.9. Kanalizācijas sūkņu stacija 

3.9.1.  Kanalizācijas sūkņu stacijas un tīklu izbūve, kanalizācijas tīklu pievadu izbūve no 

ielas tīkliem līdz īpašuma robežlīnijai izbūvējamas rasējumā/projektā norādītajā 

vietā, ņemot vērā arī jebkurus citus rasējumus vai informāciju, kas var tikt sniegta 

līguma izpildes gaitā. Ja piedāvātās sūkņu staciju dimensijas neatbilst būvprojektam, 
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tad būvuzņēmēja pienākums ir piedāvāt rasējumus un saskaņot izmaiņas ar Pasūtītāju, 

Būvuzraugu un būvprojekta autoru. 

Darbu  ietvaros  ir  jāveic  visu  mehānisko  un  elektrisko  iekārtu  izbūve,  t.sk.,  

elektroapgādes sistēmas, sūkņu, telemetrijas sistēmas un visu pārējo konstrukciju un 

fasondaļu izbūve. 
3.9.2.    Pirms darbu uzsākšanas teritorija, kurā paredzēts veikt kanalizācijas sūkņu stacijas 

un tīklu izbūvi, kanalizācijas tīklu pievadu izbūvi no ielas tīkliem līdz īpašuma 
robežlīnijai izbūvi, ir jānorobežo no apkārtējās teritorijas, uzstādot pagaidu 
nožogojumu. Būvuzņēmējam visi darbi ir jāveic rasējumos norādītajās objekta un 
teritorijas, kurā ir atļauta Būvuzņēmēja pārvietošanās, robežās. 

3.9.3.   Pamatu izbūvei izmantojams betons, kas atbilst rasējumos norādītājai betona 
kategorijai un vispārīgajā specifikācijā minētajām prasībām. Sūkņu aku izbūves 
materiāli ir noteikti projektos. 

3.9.4.    Visus mehāniskos, elektriskos darbus, kā arī telemetrijas sistēmas ierīkošanu 
atbilstoši projektam ir jāveic specializētam apakšuzņēmējam. Būvuzņēmējam ir 
jāiesniedz Būvuzraugam informācija par  tā  nominēto  specializēto  apakšuzņēmēju, 
un  jebkādus  mehāniskos  un  elektriskos  darbus Būvobjektā var uzsākt tikai pēc 
tam, kad Būvuzraugs ir apstiprinājis nominēto apakšuzņēmēju. 

3.9.5.    Uzstādāmo sūkņu veids ir noteikts būvprojektā. Neskatoties uz to, Būvuzņēmējs 

var piedāvāt Būvuzraugam līdzvērtīgus vai labākas kategorijas sūkņu modeļus. 

Tomēr Būvuzraugam ir tiesīgs neakceptēt Būvuzņēmēja piedāvāto aizstājēja modeli. 
3.9.6.    Kanalizācijas sūkņu stacijām jābūt aprīkotām ar plūsmas mērītājiem. 
3.9.7.    Telemetrijas sistēmai jānodrošina savietojamību ar PASŪTĪTĀJA rīcībā esošo 

SCADA sistēmu. 

3.9.8.    Mehāniskie un elektriskie darbi sūkņu stacijās ietver sekojošo: 
   Visu cauruļvadu un komunikāciju tīklu, t.sk., veidgabalu, kameru un aku sienu 

šķērsojošo cauruļu izbūve; 
   Vāku un virsmas kārbu ierīkošana; 
   Visu elektroapgādes kabeļu ievilkšana un telemetrijas sistēmas ierīkošana; 
   Telferu ierīkošana. 

3.9.9.     Virsmas atjaunošana vietās veicama saskaņā ar projektu. 

4. MATERIĀLI 

4.1. Vispārīgi 
4.1.1. Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt labākajiem savā preču 

kategorijā, un tie jebkurā gadījumā ir iepriekš jāsaskaņo ar Būvuzraugu, kura 
lēmums ir galējs un saistošs visos jautājumos, kas attiecas uz materiālu un izmantoto 
tehnoloģiju kvalitāti un atbilstību mērķim. Materiāliem ir jābūt sertificētiem 
izmantošanai ES. 

4.1.2.     Visiem materiāliem, kas tiks pielietoti darbos, ir jābūt jauniem, nelietotiem, un 
tie jāpārvadā, jāpārvieto, jāuzglabā apstākļos, kas nodrošina to drošību un ļauj 
novērst to iespējamo sabojāšanu vai to stāvokļa pasliktināšanos. Cik ātri vien 
iespējams, pēc līguma noslēgšanas Būvuzņēmējam jāpaziņo Būvuzraugam 
piegādātāju vārdi, no kā paredzēts iepirkt materiālus, tomēr Būvuzņēmējs nav tiesīgs 
izdarīt pasūtījumus pirms Būvuzrauga saskaņojuma saņemšanas, bet Būvuzraugs var 
atteikt izsniegt savu saskaņojumu, kamēr tam netiek iesniegti materiālu paraugi un 
veiktas to pārbaudes. Būvuzrauga saskaņojums neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības 
šī Līguma ietvaros. 

4.1.3.     Gadījumos, kad ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, ar Būvuzrauga atļauju ir 
pieļaujama arī citu ražotāju ekvivalentu (Ja darbu apjomos vai tehniskajā projektā 
ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās 
ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmēm 
pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam 
dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. 
Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs 

ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst 
pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes 
rezultātiem),pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja 
prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ja informācija par ekvivalenta 
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produkciju ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas 
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi 
dokumentu tulkojumi valsts valodā. Jautājumi par ekvivalentu izstrādājumu 
pielietošanu pēc līguma noslēgšanas tiks risināti vienīgi līgumā noteiktajos 
gadījumos.) (līdzvērtīgu) izstrādājumu izmantošana, ar nosacījumu, ka attiecīgās 
preces  vai  materiāli  kvalitātes  ziņā  ir  vismaz  līdzvērtīgi  līgumā  noteiktajām  
precēm  vai materiāliem. Gadījumos, kad tas ir nepieciešams, iepriekš jāpārbauda 

attiecīgo preču vai materiālu paraugu atbilstība LR normatīvu prasībām. Sekojoši 
piegādātajiem materiāliem kvalitātes ziņā ir jāatbilst Būvuzrauga apstiprinātajiem 
paraugiem. Līguma izpildes gaitā Būvuzņēmējs var iesniegt papildu piegādātāju un 
materiālu avotu vārdus, bet nekādi piegādes avoti nedrīkst tikt mainīti bez 
Būvuzrauga piekrišanas. 

4.1.4.     Būvuzraugam ir tiesības noraidīt kāda piegādātāja piedāvātos materiālus, ja tā 

piegādes nosacījumi jeb piegādes veids var ietekmēt materiālu kvalitāti un mazināt 

to vērtību līdz pašizmaksai vai arī jebkurā citā veidā negatīvi ietekmēt materiālu 

vērtību, piemēram, piedāvājot neatbilstošus kompensācijas nosacījumus gadījumos, 

ja tiek konstatēts, ka piegādātie materiāli ir ar defektiem un tie ir jāaizvieto. 

4.2. Materiālu uzglabāšana 

4.2.1.    Materiālu un to sastāvdaļu uzglabāšana jāveic tādā veidā, lai saglabātu to kvalitāti 

un atbilstību līgumā  noteiktajiem standartiem. Materiālu  un  to  sastāvdaļu 

daudzumam,  kas  tiek  uzglabāts būvvietā, ir jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu 

sekmīgu darbu norisi un to iztrūkums neradītu kavējumus. 

4.3. Materiālu pārvietošana un lietošana 
 

4.3.1.     Materiāli un to sastāvdaļas ir jāpārvieto tā, lai novērstu to jebkādus iespējamos 

bojājumus vai stāvokļa pasliktināšanos, kā arī ievērojot izgatavotāja rekomendācijas. 

4.3.2.     Ja vien līgumā nav noteikts savādāk, materiālu un to komponenšu lietošana, iebūve 

un uzstādīšana ir  veicama  saskaņā  ar  izgatavotāju rekomendācijām. Kur  

iespējams,  Uzņēmējs  var  izmantot izgatavotāja sniegtās tehniskās konsultācijas 

darbu veikšanai. 

4.3.3.     Cauruļu un veidgabalu pārvietošana, transportēšana un uzglabāšana jāveic saskaņā 

ar ražotāju rekomendācijām. Cauruļu iekraušana, izkraušana, sakraušana glabāšanai 

un pārvietošana būvvietā jāveic tā, lai neradītu tām bojājumus, sevišķu uzmanību 

pievēršot dzelzs vai tērauda cauruļu un veidgabalu aizsargkārtu/aizsargmateriālu 

saglabāšanai. Pārvietošanas laikā, atkarībā no to garuma, caurulēm jānodrošina 

pietiekama plakana atbalsta virsma. Cauruļu celšanai jāizmanto piemērotas ierīces 

un atsaites, kas nebojā caurules. Cauruļu veidgabali un piederumi jāglabā drošā vietā 

uz līdzena  pamata,  ievērojot  tīrību  un  kārtību.  Blakus  izbūvējamajām cauruļvadu 

līnijām  drīkst atrasties tikai tās daļas, kuras vistuvākajā laikā paredzēts izmantot.              

5. ZEMES DARBI, RAKŠANAS DARBI UN AIZBĒRŠANA 

5.1. Rakšanas darbi – vispārīgi 
 

5.1.1.     Būvuzņēmējs,  uzsākot  darbu,  pirmkārt,  novāc  visus  traucējošos  kokus,  

celmus,  krūmus, dzīvžogus, konstrukcijas un citus šķēršļus, līdz minimālajam 

dziļumam, lai atsegtu grunts virskārtu platībā, kādā paredzēts veikt pastāvīgo 

būvobjektu izbūvi, pie attiecīgā uzbēruma vai nogāžu slīpuma, kā arī visā teritorijā, 

kas tiks skarta būvdarbu gaitā. Koku celmi un saknes ir jāizrok un jāaizvāc. Augošie 

koki nedrīkst tikt bojāti vai aizvākti, ja vien tas nav noteikts līgumā, vai arī ja tādu 

rīkojumu nav devis Būvuzraugs. Visi nevajadzīgie utilizējamie materiāli jāaizved no 

būvlaukuma. Kokiem ir jāuzstāda vairogi, ja darbs notiek līdz 2 m attālumā vai tuvāk 

kokam. 

5.1.2.     Būvuzņēmējam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un 

pasargātu tās no noārdīšanās. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par esošo pazemes 

komunikāciju drošu saglabāšanu, un bojājumu  gadījumā  tas  par  saviem  līdzekļiem  
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nodrošina  bojāto  komunikāciju  atjaunošanu atbilstoši Būvuzrauga un atbildīgo 

dienestu prasībām. 

5.1.3.     Ja vien tas nav speciāli noteikts, Būvuzņēmējs var izvēlēties jebkuru rakšanas 

metodi zem zemes virskārtas līdz nepieciešamajam atbalsta slānim. Rakšanas darbi 

pēdējo 100 mm dziļumā, no kura izrakto grunts materiālu kopā ar pārējo tuvējā 

apkārtnē izrakto grunti ir paredzēts izmantot pamatu un drenāžas akas iebūvei utt., 

ir jāveic īpaši rūpīgi, lai  nebojātu grunts struktūru, nolīdzinot rakšanas vietas 

robežas. Pēdējie 100 mm virs pamatu iebūves līmeņa ir jāizrok tieši pirms betona jeb 

citu materiālu pamatu iebūves. 

5.1.4.     Būvbedres pamatne ir rūpīgi jāpārbauda, vai tajā nav cietu objektu, tādu kā 

akmeņi, ieži, koku saknes utt., un, ja tādi ir, tie ir obligāti jāaizvāc un jāsagatavo 

pamatne. Ir aizliegta būvbedres pamatnes jeb tranšejas pamatnes aizbēršana līdz 

līmenim, kurā atrodas kāds no iepriekšminētajiem cietajiem priekšmetiem. 
5.1.5.     Visām būvbedrēm jābūt attiecīgā platumā, dziļumā un garumā kā norādīts rasējumos 

vai aprakstīts specifikācijās, jeb ar tādiem alternatīviem izmēriem, kā norādījis 
Būvuzraugs. 

5.1.6.     Izraktais materiāls, ko ir paredzēts izmantot aizbēršanai, jāuzglabā vismaz 600 
mm attālumā no vaļējas tranšejas malas, un to nedrīkst novietot vai uzglabāt tādā 
veidā, kas varētu radīt papildus slodzi uz vaļējas tranšejas malu vai jebkādā citā veidā 
apdraudēt būvbedru stabilitāti, radīt šķēršļus normālai satiksmei uz ceļa vai ierobežot 
pārvietošanās iespējas, vai arī radīt draudus darbu izpildes vietā  vai  tās  tuvumā  
esošo  personu  drošībai.  Ja  Būvuzraugs  izrakto  materiālu  atzīst  par nepiemērotu   
atpakaļ   atbēršanai,   tad   pēc   tā   utilizācijas   būvvietā   jāatgādā apstiprināts 
aizstājējmateriāls aizbēršanas vajadzībām. 

5.2.    Tranšejas cauruļvadu izbūvei 

5.2.1.     Visā tās  izmantošanas laikā  tranšejas sānu  malām ir  jābūt attiecīgi nostiprinātām 

jeb  tām ir jānodrošina drošs nogāzes sānu leņķis. Tranšejas dibenam ir jābūt rūpīgi 

noplanētam pareizā slīpumā un noblietētam līdz vajadzīgajam blīvumam, pirms tiek 

uzsākta pamatnes izbūve. Balsti ir jāuzstāda gadījumos, kad pastāv nobrukuma risks, 

vai arī tranšejas dziļums pārsniedz 1.2 m. 

5.2.2.     Ar tranšeju rakšanu saistītais darbu apjoms ietver arī tranšeju pamatņu 

nolīdzināšanu, lai tās būtu piemērotas betonu jeb šķembu materiālu ieklāšanai, kā arī 

ūdens atsūknēšanu vai jebkuru citu apstiprinātu ūdens novadīšanas veidu. 

5.3.    Nederīgs grunts materiāls 

5.3.1.     Visas mīkstās vietas būvbedru dibenā, kas satur pamatnei nederīgu grunts 

materiālu, jāizrok līdz norādītājam dziļumam un jāaizpilda ar piemērotu, 

apstiprinātu materiālu. Būvuzņēmējam ir jānostiprina jebkādas nestabilās vai 

nepietiekami blīvās vietas, un pastāvīgo konstrukciju izbūvi drīkst uzsākt tikai pēc 

tam, kad Būvuzraugs ir rakstiski apstiprinājis pamatnes gatavību. 

5.3.2.     Ja rakšanas darbu izpildes dēļ ir bojāta pamatne, nekavējoties par to ir jāinformē 

Būvuzraugs. Jebkurā  gadījumā  Būvuzņēmējam  ir  jāveic  darbi  tādā  veidā,  lai  nerastos  

kādas  problēmas būvbedres pamatnei un saglabātu virskārtu. 

5.4.    Rakšanas darbi zem projekta atzīmes 

5.4.1.    Jebkurās  rakšanas  vietās,  kur  Būvuzņēmējs  ir  netīšām  veicis  rakšanas  darbus  

zem  projekta atzīmes, tam ir jānodrošina rakšanas vietu atpakaļ aizbēršana ar 

piemērotiem materiāliem un blietēšana līdz nepieciešamajai atzīmei par 

Būvuzņēmēja paša līdzekļiem. 

5.5.    Rakšanas darbi blakus vai uz klātām virsmām 

5.5.1.     Būvuzņēmējam ir jāveic rakšanas darbi, izraktās grunts aizvākšana un būvniecības 

darbi tā, lai radītu pēc iespējas mazākus bojājumus ceļu, trotuāru un citām klātajām 

virsmām. Ja vien nav norādīts citādi, Būvuzņēmējam jāsedz remonta izmaksas, ja 

darbu gaitā virsmām, kas neietilpst apmaksātajā atjaunojamo virsmu platībā, ir 

nodarīti bojājumi. No ceļiem vai ielām nekavējoties jānovāc izlieti vai izbērti 

materiāli, izraktie dubļi vai māli, u.tml. 
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5.5.2.     Visi bruģakmeņi, apmales, u.c. klāto virsmu daļas, kuras darbu gaitā var tikt bojātas, 

pirms darbu uzsākšanas ir uzmanīgi jāaizvāc no darbu veikšanas vietas un pēc darbu 

pabeigšanas jāatjauno sākotnējā formā. 

5.5.3.     Veicot rakšanas darbus uz ceļiem, cietais segums griežams ar speciāla zāģa 

palīdzību, tā, lai tranšejām veidotos taisnas, līdzenas malas ar minimālo dziļumu 75 

mm asfalta segumiem un ar minimālo dziļumu 200 mm ceļiem ar betona segumu. 

No ceļu malām noņemtās velēnas uzmanīgi ir jāsagriež šķēlēs, jāsarullē un jāatliek 

malā atkārtotai izmantošanai vēlāk, pēc iespējas izvairoties no nezāļu ieaugšanas. 

Bez rakstiskas Būvuzrauga atļaujas Būvuzņēmējam ir aizliegts veikt dzīvžogu vai 

koku ciršanu darbu izpildes vietā. 

5.5.4.   Ja nepareizi izmantojot būvniecības tehniku, vai arī Būvuzņēmēja neuzmanības vai 

citu neattaisnojamu iemeslu dēļ Būvuzņēmējs ir izracis platākas tranšejas nekā bija 

norādīts, vai arī pārējās ceļu, brauktuvju vai ietvju daļās ar kāpurķēžu vai citu smago 

transportu ir sabojāts to segums, Būvuzņēmējs ir atbildīgs par  visu bojāto virsmu 

atjaunošanu par saviem līdzekļiem. Būvuzņēmējam ir jāatjauno bojātās virsmas 

vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms Būvuzņēmēja darbības 

uzsākšanas būvobjektā, vai arī jākompensē attiecīgajam īpašniekam vai atbildīgajam 

valsts vai pašvaldības dienestam sertificētās atjaunošanas darbu izmaksas. 

5.5.5.     Gadījumā, ja Būvuzņēmējs neveic augstāk norādītos atjaunošanas darbus vai nesedz 

to izmaksas, Būvuzraugam ir tiesības ieturēt šo summu Pasūtīja labā no 

Būvuzņēmējam veicamajiem maksājumiem. 

5.6.    Rakšanas darbi esošo ēku un būvju tuvumā 

5.6.1.     Būvuzņēmējam jānodrošina darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, 

pamatu un citu struktūru stiprināšana, balstīšana u.tml., ja veicamie būvniecības darbi 

var traucēt to stabilitātei. 
5.6.2.     Būvuzņēmējam jāietver savu rakšanas un pagaidu virsmu atjaunošanas darbu 

izmaksu aprēķinā arī izmaksas, kādas var rasties saistībā ar darbu norises vietai 
blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu un citu struktūru atjaunošanu līdz vismaz 
iepriekšējam stāvoklim, kas ir bojātas būvdarbu gaitā, neuzmanīgas sprāgstvielu vai 
smagās tehnikas lietošanas rezultātā. 

5.6.3.   Veicot rakšanas darbus netālu no esošu ēku pamatiem, var būt nepieciešama šo 
pamatu nostiprināšana, lai nodrošinātu to stabilitāti. Šajā gadījumā rakšana 
veicama pa posmiem, kuru garums nepārsniedz 1  m,  pamīšus veicot nepieciešamo 
pamatu stiprināšanu. Veicot rakšanas darbus katrā posmā, lai novērstu iebrukšanu, 
esošo būvju pamatiem, kā arī tranšeju sienām vai virsmām ir jābūt labi nostiprinātām 
ar speciālu vairogu palīdzību. Visu iepriekš minēto pasākumu izmaksas 
Būvuzņēmējam jāietver savā rakšanas darbu izmaksu aprēķinā. Būvuzņēmējs nes 
pilnu atbildību par šo konstrukciju drošību un gadījumā, ja ēkām vai būvēm darbu 
gaitā tomēr tiek nodarīti kādi bojājumi vai arī tiek konstatēta šo būvju sēšanās vai 
šķiebšanās, kas ir saistīta ar to nepietiekamu nostiprināšanu, Būvuzņēmējam no 
saviem līdzekļiem ir jāsedz šo bojājumu remonta izmaksas. 

5.7.    Pazemes komunikācijas 

5.7.1.    Gadījumā, ja darbu veikšanas gaitā tiek skartas vai bojātas jebkādas pazemes 

komunikācijas, t.sk. ūdensvadi, ēku pieslēgumi, elektrības kabeļi, telekomunikāciju 

kabeļi, kanalizācijas vai drenāžas tīkli vai citas valsts, pašvaldības vai privātiem 

dienestiem piederošas komunikācijas, Būvuzņēmējam, saskaņā ar Būvuzrauga 

norādījumiem, ir jāsedz no saviem līdzekļiem remonta izmaksas. Būvuzņēmējam ir 

jāuzņemas pilna atbildība par jebkādām prasībām, kuras var izvirzīt attiecīgais 

pašvaldības, valsts vai privātais dienests, kura pārvaldībā ir bojātās komunikācijas, 

par radītajiem traucējumiem vai bojājumiem pret Būvuzņēmēju vai Pasūtītāju. 

5.7.2.    Būvuzņēmējam ir jāņem vērā, ka dažas sabiedriskās iestādes vai privātie uzņēmumi 

var pieprasīt samaksu par sava personāla sniegtajiem pakalpojumiem līguma 

darbības laikā, piemēram, par komunikāciju atrašanās vietu dabā parādīšanu. 

Būvuzņēmēja pienākums ir izpildīt šādas samērīgas prasības un savos izmaksu 

aprēķinos tam ir jāparedz šādu pakalpojumu izmaksas. Lai novērtētu iespējamo 

kopējo šādu izmaksu summu, pirms iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas 
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Būvuzņēmējam jāsazinās ar atbildīgajiem dienestiem un organizācijām un jāprecizē 

paredzamais laika patēriņš un saistītās izmaksa. 

5.8.    Izraktās grunts pagaidu pārvietošana 

5.8.1.     Izrakto grunti ir atļauts uzglabāt tikai atbilstoši nožogotā teritorijā. Aizliegts 

uzglabāt grunti ceļu nomalēs vai  sabiedriskās vietās.  Pēc  cauruļu ieguldīšanas 

izraktā  grunts  vai  tās  daļa,  kas  ir pietiekami kvalitatīva, lai to izmantotu atkārtoti, 

tiek atvesta atpakaļ un izmantota rakšanas vietas aizbēršanai. 

5.8.2.     Izrakto grunti, kas ir piemērota atkārtotai izmantošanai, drīkst pārvietot projām no 

darbu veikšanas vietas tikai ar Būvuzrauga rīkojumu vai tā atļauju. 

5.9.    Ūdens atsūknēšana 

5.9.1.     Ja tranšejās vai izraktajās bedrēs uzkrājas ūdens, Būvuzņēmējam jānodrošina 

ūdens atsūknēšana vai novadīšana, izbūvējot nepieciešamās teknes, vaļņus vai veicot 

citus darbus, lai nodrošinātu, ka laikā, kamēr tiek veikta cauruļu ieguldīšana un 

apbēršana, formēta pamatne vai stiprinājumi, darba telpā neuzkrājas ūdens. 

Būvuzņēmējam visā darbu laikā jānodrošina būvvietā darba gatavībā esoši 

atbilstošas jaudas sūkņi. 

5.9.2.     Ja tranšejās vai bedrēs sakrājies ūdens, tas aizvadāms tā, lai netiktu nodarīti 

bojājumi ceļiem, pašvaldības vai privātam īpašumam, nenotiktu drenāžas sistēmas 

vai upju un ezeru piesārņošanās ar smiltīm, vai arī netiktu radīti citi nevajadzīgi 

traucējumi ielu vai ceļu lietošanā vai radīt draudus sabiedrības veselībai. 

5.9.3.     Būvuzņēmējam ir savlaicīgi jāapseko un jāpārbauda darbu izpildes vieta un jāievāc 

nepieciešamās papildus uzziņas par gruntsūdens līmeni, jāiepazīstas ar vietas izpētes 

rezultātiem un jāveic jebkādi nepieciešamie papildus kontrolrakumi un jāņem vērā 

darbu izpildes vietas attālums līdz tuvākajām ūdenskrātuvēm, lai tas varētu atbilstoši 

sagatavot nepieciešamos ūdens atsūknēšanas vai novadīšanas darbus, lai pasargātu 

izbūvējamās konstrukcijas un to pamatnes. 

5.10.  Bīstamo materiālu aizvākšana 
 

5.10.1.  Visa veida bīstami, traucējoši materiāli, kas tiek izcelti rakšanas darbu laikā, 

nekavējoties ir jāaizvāc no darbu izpildes vietas uz speciālu šādiem materiāliem 

paredzētu utilizācijas vietu/izgāztuvi, un nav pieļaujama šādu materiālu izbēršana uz 

ielām, dzīvojamo ēku tuvumā vai citās vietās, kur tas varētu radīt traucējumus. Šādu 

materiālu izvešana ir jāveic pietiekami bieži, lai nepieļautu to uzkrāšanos darbu 

izpildes vietā. Materiālu aizvākšana no darbu izpildes vietas un utilizācija veicama 

atbilstoši LR likumdošanas atkritumu apsaimniekošanas jomā prasībām. 

5.11.  Aizbēršana (normālā gruntī) 

5.11.1.   Ja vien nav norādīts savādāk, tranšeju un bedru aizbēršana uzsākama, tiklīdz 

uzbūvētās struktūras ir ieguvušas vajadzīgo stiprību vai arī ir sekmīgi pabeigta 

cauruļvada ieguldīšana un pārbaude. Pēc tās uzsākšanas aizbēršanu ir nepieciešams 

pabeigt maksimāli īsā laikā. 

5.11.2.   Uz ielām vai ceļiem izraktās bedres un tranšejas aizpildāmas ar piemērotu, 

frakcionētu šķembu materiālu, kas ir apstiprināts šim nolūkam. Prasības attiecībā uz 

materiāla veidu, frakciju lielumu un blietēšanu ir dotas tālāk šajā specifikācijā. 
5.11.3.   Citviet aizpildīšanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 200 mm un 

blīvējams, izmantojot vibroblieti (vai apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar 
vismaz sešiem pārbraucieniem. Ja Būvuzņēmējs ir pieļāvis, ka grunts, kas pie 
izrakšanas vēl bija derīga atkārtotai izmantošanai, ir zaudējusi  savas  īpašības  un  
kļuvusi  nepiemērota aizbēršanai, Būvuzņēmējam uz  sava  rēķina jāsagādā 
pietiekams daudzums piemērotas grunts, lai kompensētu iztrūkstošo grunts 
daudzumu. 

5.12.  Aizberamās grunts iztrūkums 

5.12.1. Ja konstatēts aizbēršanai piemērotas grunts trūkums, Būvuzņēmējam vajadzīgajā 

daudzumā jāpiegādā piemērota grunts. 

5.13.  Pāri palikušās grunts utilizācija. 
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5.13.1.  Pēc tam, kad ir pabeigta bedru un tranšeju aizbēršana, visa pāri palikusī grunts 

nekavējoties ir jāaizvāc no darbu izpildes vietas, un visas bojātās virsmas jāatjauno 

vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms darbu uzsākšanas. Darbu 

noslēgumā visiem ceļiem, ietvēm, pagalmiem, dārziem, laukiem un citām 

teritorijām, kas tika skartas darbu izpildes gaitā, ir jābūt tādā stāvoklī, kādā tās bija 

pirms darbu uzsākšanas, turklāt tīrām un sakoptām, un Būvuzņēmējam ir jāaizvāc 

jebkādi izraktās grunts pārpalikumi.  

5.14.  Zemes drenāža 

5.14.1.  Saredzami jāiezīmē vietas, kur cauruļvadu tranšeja šķērso drenāžas sistēmu vai 

atrodas tiešā notekcauruļu tuvumā. Būvuzņēmējam rakstveidā jāfiksē attiecīgās 

drenāžas caurules atrašanās vietas, to dziļums, caurules diametrs un konstrukcijas 

veids, un dokumenta kopija ir jāiesniedz Būvuzraugam. Turpmākie darbi jāveic, 

rūpīgi ievērojot fiksētās atzīmes. 

5.14.2.  Pirms drenāžas cauruļu atjaunošanas Būvuzņēmējam jāattīra esošo drenāžas 

cauruļu gali vietās, kur tās šķērsojusi cauruļvadu tranšeja, un jāļauj Būvuzraugam 

un zemes īpašniekam vai nomniekam  veikt   vietas   apskati,   lai   noteiktu   

nepieciešamo   atjaunošanas  darbu   apjomu. Pārtrauktais drenāžas caurules posms 

jāatjauno uz stabilas pamatnes līdz savienojumam ar nākamo neskarto drenāžas 

sistēmas posmu. 

5.14.3.  Vietās, kur  šķērsota drenāžas sistēma, tranšeja jāaizber un jānoblīvē 200  mm 

biezos slāņos, veidojot stabilu nesošo virsmu tieši pirms attiecīgā drenāžas posma 

nomaiņas līdz esošo drenāžas cauruļu vai citu balstu apakšējam līmenim. 
5.14.4.  Nomaiņai paredzētajām drenāžas caurulēm vai to nesošajām konstrukcijām abos 

galos jābalstās rakšanas darbu neskartā augsnē vismaz 500 mm garumā. Nomaiņai 
paredzēto drenāžas cauruļu iekšējam diametram jāatbilst attiecīgā posma sākotnējam 
drenāžas cauruļu diametram, un nomainītais posms abos galos pienācīgi jāsavieno ar 
esošo drenāžas sistēmu. Drenāžas sistēmas atjaunošanas darbi ir atbilstoši 
jādokumentē, un dokumentu kopija jāiesniedz Būvuzraugam. 

6.   CAURULES UN CAURUĻVADU IZBŪVE 

6.1.      Caurules – vispārīgi, materiāli 
6.1.1.    Materiālu izvēlē noteicošās ir tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības attiecībā 

pret būvprojektā noteiktajiem materiāliem. 
6.1.2.    Visām darbu gaitā izmantojamajām caurulēm, veidgabaliem un cauruļu 

piederumiem jāatbilst norādītajiem standartiem, un uz tām ir jābūt skaidri 
salasāmiem marķējumiem, kuros norādīts 
attiecīgais standarts, kur nepieciešams, ražotājfirmas nosaukums vai logo, 
izgatavošanas datums, nominālais izmērs un caurules klase. 

6.1.3.   Papildus šajā sadaļā minētajām prasībām attiecībā uz cauruļu pamatņu veidošanu, 

tranšeju aizbēršanu, blietēšanu un virsmu atjaunošanu cauruļu likšanas ietvaros, 

Būvuzņēmējam ir jāievēro arī pārējās līgumā noteiktās prasības tranšeju aizpildīšanai 

un virsmu atjaunošanai, vai jāveic minētie darbi atbilstoši līguma dokumentos 

iekļautajiem rasējumiem. 
6.1.4.    Ūdensvada  un  kanalizācijas  spiedvada  caurulēm  līdz  diametram  D200  mm,  
izmantot  PE (polietilēna) materiāla caurules. 
6.1.5.    Pašteces sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem līdz diametram D315 mm, 

izmantot PP vai PE dubultsienu caurules ar gludu, gaišu iekšpusi. 

6.2.      Ķeta caurules un veidgabali 

6.2.1.     Ķeta caurulēm, veidgabaliem un savienojumiem ir jāatbilst attiecīgajām BS EN 

545:2002 vai BSEN 598:1995 standartu prasībām. 

6.2.2.     Cauruļvadiem jābūt no ārpuses pārklātiem ar cinku un bitumena, bet no iekšpuses 

oderētiem ar cementu kaļamā ķeta caurulēm ar uzmavām (EN545) vai tās 

ekvivalents. 
6.2.3.     Cauruļvadu marķēšanai jāatbilst EN 4.6. pantam BS EN 545:2002 vai BS NE  
598:1995. 
6.2.4.     Cauruļvadiem, veidgabaliem un savienojošajiem materiāliem jābūt viena ražotāja 

piegādātiem, vai dokumentāli jāpierāda, ka piegādātie materiāli ir savstarpēji savietojami. 
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6.3.      PP caurules un veidgabali 

6.3.1.     PP caurulēm un veidgabaliem ir jāatbilst attiecīgajām EN 13476-3:2007 standarta 

prasībām. PP caurulēm ir jābūt sertificētām izmantošanai Latvijā, un uz tām ir jābūt 

attiecīgam atbilstības marķējumam. Pēc Būvuzrauga pieprasījuma Ražotājam vai 

Piegādātājam jāuzrāda kompetentas iestādes izdots atbilstības sertifikāts. 

6.3.2.     PP  caurulēm, savienojumiem un veidgabaliem, kuri paredzēti izmantošanai 

pašteces sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvei, ir jāatbilst Eiropā pieņemtajām 

prasībām par zemē ievietojamām PP caurulēm. 

6.4.      Polietilēna caurules 

6.4.1.     Polietilēna (PE) caurulēm un veidgabaliem ir jāatbilst EN 12201-2:2003 prasībām 

attiecībā uz ūdensapgādes tīklu izbūvei paredzētām plastmasas caurulēm. 

6.4.2.     Polietilēna (PE) caurulēm un veidgabaliem ir jābūt izgatavotiem no PE-HD 

materiāla un jāatbilst EN 12201-2:2003 prasībām attiecībā uz ūdensapgādes tīklu 

izbūvei paredzētām plastmasas caurulēm. 
6.4.3.     Ja vien būvprojektā vai rasējumos nav norādīts savādāk, visām darbu vajadzībām 

izmantojamajām polietilēna caurulēm ir jāatbilst PN10 spiediena klasei. 
6.5.      Kanalizācijas tīklu nospraušana 

6.5.1.     Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pareizu cauruļvadu izvietojuma nospraušanu dabā ar 

cauruļu likšanas lāzera palīdzību, ievērojot noteiktās dziļuma atzīmes un slīpumus. 

Vietās, kur atļauta mērinstrumenta izmantošana, tie uzstādāmi katras akas vietā un 

katras cauruļu pagrieziena vai krituma izmaiņas vietās, kā arī jebkuros citos papildus 

punktos, kurus norādījis Būvuzraugs vai Būvuzrauga pārstāvis, nospraužot caurules 

ass līnijas vai pagrieziena vai krituma izmaiņas vietās, izmantojot stingras, izturīgas 

un labi nofiksētus mietiņus un mērinstrumentus, ievietojot tos ne zemāk kā 150mm 

dziļumā ar līdzenu virsmu virspusē. Katram mērinstrumentu ir jābūt stingri 

nofiksētam, izmantojot nekustīgus koka mietus katrā tā galā, bet tā augšmalai ir jābūt 

precīzi nofiksētai noteiktā augstumā veselu (t.i., piemēram, 2.0 m, 3.0 m) metru 

augstumā virs jūras līmeņa attiecībā pret izbūvējamā kanalizācijas kolektora teknei. 

Lai pilnīgi izslēgtu nejaušu mērinstrumenta nobīdi, katram taisnam cauruļu 

laidumam ar vienu kritumu jāuzstāda vismaz trīs mērinstrumenti, un jebkurā 

gadījumā maksimālais attālums starp mērinstrumentiem nedrīkst pārsniegt  50  

metrus.  Mērinstrumenta abās  pusēs  jābūt  novilktai  vertikālai  līnijai,  kas  atbilst 

caurules ass līnijai. Labākai redzamībai mērinstrumentus ir vēlams krāsot spilgtās 

krāsās. 

6.5.2.     Vizieru latām ir jābūt precīzi izgatavotām atbilstoši dažādajiem nepieciešamajiem 

to garumiem veselos metros (t.i., piemēram, 2.0 m, 3.0 m). Latu apakšmalai ir 

jābūt aprīkotai ar atbilstoša izmēra pēdu, kas ļauj tās ērti un stabili nolikt uz caurules. 

6.5.3.     Mērinstrumentu piegādi, uzstādīšanu un ekspluatāciju nodrošina Būvuzņēmējs, kas 

ir arī atbildīgs par pareizu cauruļvadu izvietojuma un augstuma atzīmju nospraušanu 

saskaņā ar rasējumiem un, ievērojot cauruļu likšanas laikā no Būvuzrauga rakstveidā 

saņemtos rīkojumus. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par nospraustā cauruļu un 

pārējo konstrukciju izvietojuma un līmeņu pareizību, un Būvuzņēmējam ir jāsedz 

visi izdevumi par darbu un materiāliem, kas nepieciešami Būvuzraugam, lai tas 

varētu pārbaudīt cauruļvadu novietojumu un līmeni, kad vien tas to uzskata par 

nepieciešamu. 

6.5.4.     Mērinstrumentu izmantošana ir pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos, un pamatā 

Būvuzņēmējam tranšeju, aizpildījuma līmeņa un cauruļu līmeņa mērīšanai jālieto 

cauruļu likšanas lāzers. Būvuzņēmējam jāietver šīs izmaksas savās kopējās cauruļu 

likšanas izmaksās. 

6.5.5.     Gadījumā, ja tranšejā tiek liktas divas caurules, katras caurules likšanai jāizmanto 

savs cauruļu likšanas lāzers. Cauruļu likšanas lāzeriem jābūt pašlīmeņojošiem, ar 

digitālu slīpuma nolasīšanu un precizitāti ne zemāku par 0,01%. 
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6.5.6.     Cauruļu  piederumos  jābūt  piemērotiem  balstiem  un  viziera  latām  cauruļu,  

kuru  diametrs nepārsniedz 400 mm, mērījumiem. Lielāka diametra cauruļu (līdz 

1800 mm diametrā) paredzētajos piederumos jābūt balstiem un piemērotām 

centrējošām ierīcēm, kas ir nepieciešamas, lai precīzi noregulētu mērinstrumentus 

pie caurules malas vai centra līnijas. 

6.6.      Cauruļu likšana 
 

6.6.1.     Cauruļu likšana ir veicama saskaņā ar rasējumos vai Būvuzrauga norādīto 

novietojumu, augstuma atzīmēm un kritumiem. 

6.6.2.     Cauruļu likšanu jāuzsāk tranšejas zemākajā galā. Caurules jānovieto tā, lai 

uzmavas daļa būtu vērsta pret plūsmas virzienu. Liekot spiedvadus, jāievēro 

pacēlums virzienā uz dotās sekcijas atgaisošanas vārstu. Jānodrošina nepieciešamie 

pasākumi, kas nepieļautu zemes vai citu svešķermeņu iekļūšanu caurulēs. 

Jānodrošina pietiekams cauruļu enkurojums, kas nepieļautu to nobīdi pirms Darbu 

pabeigšanas 

6.6.3.     Visas caurules un palīgmateriāli pirms uzstādīšanas jāpārbauda. Caurules un 

palīgmateriāli, kuros atklāti defekti, jāaizvāc no darbu veikšanas vietas. 
6.6.4.     Vietās,  kur  uz  šķembu  pamatnes  tiek  liktas  caurules  ar  uzmavām,  uzmavu  

vietās  pamatnē izveidojami padziļinājumi, lai nodrošinātu, ka visa caurule 
vienmērīgi balstās uz savu korpusu, nevis uz uzmavas, un ir iespējams izveidot 
savienojumu. 

6.6.5.     Caurules iegulda uz balsta blokiem tikai gadījumos, kad tiek izmantots betona 
apvalks vai cita veida balsti. 

6.6.6.     Nav  pieļaujama caurules  vai  veidgabala gala  korķa,  diska  vai  cita  veida  
aizbāžņa  ilglaicīga noņemšana, pirms šī caurule vai veidgabals tiek uzstādīts vietā. 
Pirms uzstādīšanas jāpārbauda 
cauruļu un veidgabalu, kā arī to oderējuma vai apvalka (ja tādi ir) kvalitāte un 
jānosaka, vai nav bojājumu. Savienojošās virsmas un komponenti tieši pirms 
izmantošanas jānotīra. 

6.6.7.    Būvuzņēmējam jānovērš  mitras  smalkgraudainas grunts  (smalka smilts,  māli)  
uzkrāšanās vai irdināšanās tranšeju  pamatnēs,  nodrošinot pietiekamu drenāžu  un  
uz  pamatslāņa  tūlīt  pēc  tā atsegšanas  uzliekot  papildus  pamatni  no  rupjām  
smiltīm,  grants  vai  cita  akceptēta  granulu materiāla. Pirms ir izveidots minētais 
papildus pamatnes slānis, pa tranšejas dibenu nav pieļaujama nekāda kustība. Ļoti 
mīkstā gruntī papildus pamatni jāuzliek visā garumā papildus parastajai caurules 
likšanas pamatnei. Vietās, kur pamatslānis ir sevišķi irdens, to jāblietē ar piemērotu 
granulveida materiālu, līdz iespējams uzlikt oderējumu. 

6.7.      Cauruļu savienošana 

6.7.1.   Cauruļu savienojumu virsmām un elementiem ir jābūt tīriem. Pirms savienojuma 

veikšanas jāpārbauda, vai uz tiem nav nokļuvuši netīrumi vai svešķermeņi. Rūpīgi 

jāseko līdzi tam, lai gatavā savienojuma gredzenā neiekļūtu java vai cits svešas 

izcelsmes materiāls. 
6.7.2.    Vietās, kur jāieklāj cauruļvadu izliekumi ar elastīgiem savienojumiem, izliece katrā 
savienojuma vietā  nedrīkst pārsniegt pusi  no  ražotāja ieteiktās maksimālās izlieces. Tas  
nepieciešams, lai nodrošinātu izlieces rezervi pamatnes vai aizpildīšanas materiāla sēšanās 
gadījumā. 
6.7.3.    Kausētas metinājuma šuves augstas un vidējas pakāpes blīvuma polietilēna caurulēs 

drīkst veidot tikai starp caurulēm ar vienādiem fizikāliem raksturlielumiem. 

Metinājuma šuves starp atšķirīgām, dažādu ražotāju caurulēm drīkst veidot tikai ar 

īpašu Būvuzrauga atļauju. 
6.7.4.   Caurules posmam, kurā veikta metināšana, jāsasniedz vismaz tāda pati stiprības 

pakāpe kā nemetinātai caurulei. Ja metināšana notiek sliktos laika apstākļos, 
jānodrošina pietiekama aizsardzība, kas ļauj ievērot pie savienojuma vienmērīgu 
temperatūras režīmu. 

6.7.5.    Lai izveidotu atloku savienojumus, atlokus ir nepieciešams nolīdzināt pirms 
savienojošo skrūvju nospriegošanas.    Veidojot    atloku    savienojumus,    nedrīkst    
izmantot    citus    savienojuma palīgelementus, izņemot tos, kas nepieciešami, lai 
izveidotu vertikālus savienojumus, piemēram, vienā  atloka pusē  uz  laiku var  
ievietot starplikas ar  atbilstošu minimālo gumijas saturu. Uz savienojuma  skrūvju  
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vītnēm  uzklāj  grafīta  pastu,  un  vienmērīgi  nostiprina  uzgriežņus  par diametrāli 
pretējiem pāriem. 

6.7.6.    Ja  vien  nav  noteikts  savādāk,  pelēkā  ķeta  caurules  savienojamas,  

izmantojot  apstiprinātu “iespiežama” tipa savienojumu saskaņā ar ražotāja norādījumiem. 
6.7.7.    Ja vien nav noteikts savādāk, tērauda caurules savienojamas, izmantojot 
atbilstošas uzmavas un ievērojot ražotāja norādījumus. 
6.7.8.    Gumijas savienojuma gredzeniem, kas ir paredzēti ūdensvadiem un drenāžas 

caurulēm, ir jāatbilst saistošajām EN 681 prasībām, un tās ir jāpasūta no attiecīgā 

cauruļu izgatavotāja vai dokumentāli jāpierāda, ka piegādātie materiāli ir savstarpēji 

savietojami. Turklāt, Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam   sertifikāts,   kas   

apliecina,   ka   materiāls,   ko   paredzēts   izmantot   ūdensvada savienojuma 

gredzeniem, atbilst Eiropas standartiem. 

6.7.9.    Smērvielas, kuras tiek izmantotas slīdošajos savienojumos, nedrīkst negatīvi 

ietekmēt savienojuma gredzenus vai caurules, tām jābūt inertām attiecībā pret 

caurulēs plūstošo šķidrumu. Smērvielas, kas  tiek  izmantotas  ūdensvadu  

savienojumiem,  nedrīkst  ietekmēt  ūdens  garšu  un  krāsu,  tās nedrīkst būt 

toksiskas, kā arī tām jābūt noturīgām pret mikroorganismiem. Pieļaujama tikai 

cauruļu ražotāja atļautu smērvielu izmantošana. 

6.8.      Cauruļu griešana 

6.8.1.    Gadījumā, ja nepieciešams nogriezt oderētas vai neoderētas caurules gabalu trases 

beigu gabalam, aizbīdņa ievietošanai u.tml.,  griešana jāveic  tā,  lai  griezums būtu  

izveidots taisnā  leņķī  pret caurules asi. Griežot oderētas caurules jāseko tam, lai 

netiktu bojāts oderējums. Ja tas tomēr ir noticis, Būvuzņēmējam jāsedz bojājuma 

novēršanas izmaksas. 

6.8.2.    Ja nepieciešams griezt ķeta caurules ar diametru virs 450 mm, lai izveidotu 

nestandarta garuma posmus, Būvuzņēmējam jāievēro cauruļu ražotāja sniegtās 

rekomendācijas attiecībā uz ovāla korekcijām nogrieztajā caurules galā. Darbu gaitā 

Būvuzņēmējam jāievēro visas ražotāja rekomendācijas attiecībā uz darba drošību un 

veselības aizsardzību. 

6.9.      Cauruļu pamatnes sagatavošana un apbēršana 

6.9.1.    Kanalizācijas kolektoru un spiedvadu pamatņu sagatavošanai un apbēršanai 

lietojams augstas klases granulveida materiāls. Materiālam jābūt ar labām 

filtrējošām īpašībām, iegūtam no dabiska avota. Ja vien nav noteikts savādāk, 

minimālajam granulveida materiāla pamatnes biezumam zem caurules ir jābūt: 

-   150 mm caurulēm diametrā līdz 300 

mm; 

-   200 mm caurulēm diametrā no 375 mm līdz 

1200 mm; 
- Akmeņainā  vai  jauktā  gruntī,  kurā  ir  daudz  akmeņu  vai  citu  cietu  

objektu,  granulveida materiāla pamatnes biezums jāpalielina par 100 mm; 
- Ja  tranšeja  izveidota  akmeņainā  gruntī,  pamatnes  biezumam  jābūt  200  mm  

caurulēm  ar diametru līdz 750 mm un 300 mm caurulēm, kuru diametrs ir 
vienāds vai lielāks par 750 mm; 

-   Sagatavojot cauruļu pamatni, jāatstāj vieta cauruļu 
savienojumiem. 

6.9.2.    Veicot   jebkuras  kategorijas  pamatnes  sagatavošanu,  vispirms  pa   slāņiem,  

kuru   biezums nepārsniedz 150 mm, zem caurules līmeņa manuāli ieklājams un 

noblietējams granulveida materiāls. Pirms blīvēšanas slānis manuāli jānolīdzina un 

jāpieblietē, lai iegūtu vienmērīgu blīvu pamatni bez irdenām sekcijām visā attiecīgā 

cauruļvada posma garumā starp savienojuma vietu un stiprinājuma padziļinājumiem. 

Pēc tam, kad caurules ir ieliktas un pārbaudītas, uzmanīgi jāturpina granulveida 

materiāla  manuāla ieklāšana  spraugās starp  cauruli  un  tranšejas  malām  līdz  pus 

caurules līmenim. granulveida materiālu ieklāj un noblietē pa kārtām, kuru biezums 

nepārsniedz 150  mm, kuras pirms blīvēšanas abās caurules pusēs ar  rokām ir  

vienmērīgi jānolīdzina un jāpieblietē. 
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6.11.    Cauruļvadu tīrīšana 
 

6.11.1.  Pēc  būvdarbu pabeigšanas un pirms ūdensvadu dezinfekcijas veikšanas, un 

pirms tiek veikti jebkādi pieslēgumi kolektoriem, visu cauruļvadu iekšējās virsmas 

ir rūpīgi jānotīra no eļļām, smilts un citiem gružiem, nenodarot bojājumus caurulei. 

6.12.    Pašteces cauruļvadu TV inspekcija. 

6.12.1.  Visiem pašteces kanalizācijas cauruļvadiem ar diametru D200 mm un vairāk ir 

obligāti veicama TV inspekcija. Veicot cauruļvadu iekšējā stāvokļa TV inspicēšanu, 

Būvuzņēmējam jānodrošina viss TV inspekcijai nepieciešamais tehniskais 

aprīkojums, kā arī jānodrošina piemērota, no nelabvēlīgiem laika apstākļiem 

aizsargāta vieta monitora uzstādīšanai. Būvuzņēmējam jānodrošina TV inspekcijas 

veikšanai nepieciešamais personāls, kas prastu apieties ar iekārtām un interpretēt 

iegūtos rezultātus. TV inspekcija jāveic pēc tranšejas aizbēršanas un grunts, un 

šķembu maisījuma noblietēšanas. 

6.12.2.  Apgaismojuma intensitātei un kameras pārvietošanās ātrumam cauruļvadā jābūt 

pietiekamiem, lai nodrošinātu maksimāli kvalitatīvu inspicēšanas norisi. 

Būvuzņēmējam jānodrošina iespēja pēc Būvuzrauga pieprasījuma kameru jebkurā 

brīdī apturēt, fiksējot tās atrašanās vietu. TV inspekcijas aprīkojumam jānodrošina 

iespēju iegūt atsevišķu punktu fotogrāfijas. 

6.12.3.  Veicot pašteces cauruļvadu TV inspekciju, Būvuzņēmējam jānodrošina visu 

iespējamo caurļvadu defektu fiksēšanu, kuri radušies būvniecības laikā vai pirms tās, 

kā arī cauruļvadu atkāpes no vertikālās ass. Ja TV inspekcijas laikā ir konstatēti 

defekti, Būvuzņēmējam ir jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai tos novērstu. 

6.12.4.  Pašteces cauruļvadu TV inspekcija veicama pēc tranšeju aizbēršanas, noblietēšanas 

un šķembu pamatkārtas uzklāšanas. 

6.13.    Akas – vispārīgās prasības 
 

6.13.1.   Akas būvējamas saskaņā ar rasējumos norādītajiem izmēriem un specifikācijām. 
6.13.2.   PVC vai ekvivalentas plastmasas akas un kameras, ja tādas ir norādītas 

būvprojektā, ir jāpiegādā un jāiebūvē saskaņā ar  ražotāja rekomendācijām. 
Piegādes komplektā jābūt attiecīgā ražotāja izgatavotai pamatnei un pārsedzei. 
Cauruļu ievadīšana šajās akās veicama, izmantojot ražotāja apstiprinātos 
veidgabalus. 

6.13.3.   Betona akas var būt ar vai bez dzelzsbetona armējuma, kā norādīts rasējumos, 
specifikācijā vai Apjomu tabulās. Sieniņu biezums atkarīgs no akas dziļuma un izmēra, un tas 
ir norādīts rasējumos. Ja vien nav noteikts savādāk, akas izbūvējamas uz vietas no rūpnieciski 
izgatavotiem dzelzsbetona grodiem, materiālam jābūt atbilstības sertifikātiem saskaņā ar LBN 
prasībām. 

6.13.4.   Aku kamerām, saskaņā ar Būvuzrauga norādījumiem, veicama hidrauliskā 

pārbaude ar ūdeni. Pārbaudāmās akas pirms mērījumiem uz 48 stundām pilnībā piepilda ar 

ūdeni. Ja turpmākajās 24 stundās ūdens līmenis nenokrītas par vairāk kā 12 mm, aka 

uzskatāma par pietiekami hermētisku. Ja aka neiztur iepriekšminēto pārbaudi, 

Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāveic papildus hermetizēšana un pārbaude jāatkārto 

atbilstoši Būvuzrauga prasībām. 
6.13.5.   Akās ienākošo un no tās izejošo cauruļu galiem ir jābūt pēc iespējas īsākiem. 

Caurules jānostiprina grodā ar aizsargčaulu to hermetizējot. Aizliegts caurules 
monolīti iebetonēt akās. 

6.14.    Akas – vāki un korpusi 
 

6.14.1.  Aku  vākiem  un  korpusiem  ir  jāatbilst  EN124  prasībām.  Tām  jāatbilst  

sekojošiem  slodzes parametriem: 
 

-    Novietojums:                                                                                   Slodze 

-      (1) Visi ceļi                                                                                             D400 

klase 
-      (2) Trotuāri                                                                                             C250 
klase 
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-      (3) Privātie celiņi, iebrauktuves un automašīnu novietnes                     
B125 klase 
-      (4) Dārzi, lauki utt.                                                                                  B125 
klase 

 
6.14.2.  Atsevišķās vietās, kur ir iespējama applūšana, saskaņā ar rasējumos doto 

informāciju uzstādāmi speciālas konstrukcijas pilnīgi hermētiski vāki. 

6.15.    Aizbīdņi 

6.15.1.   Aizbīdņiem ir jāatbilst LVS EN 1074 prasībām, un tiem ir jābūt ar 10 vai 16 

bāru nominālo spiedienizturību, un NP 16 atlokiem. Aizbīdņiem ir jābūt aprīkotiem 

ar iekšējiem skrūvveida ventiļiem  un  nepaceļošos  piedziņas  skrūvi.  Pazemes  

aizbīdņu  piedziņas  skrūvēm  ir  jābūt aprīkotām  ar  ķeta  rokratiem,  uz  kuriem  ir  

jābūt  norādītam  atvēršanas  virzienam.  Visiem aizbīdņiem ir jābūt aizgriežamiem 

pulksteņrādītāja virzienā. 
6.15.2.   Ražotājam jāveic visu aizbīdņu hidrauliskā pārbaude un pēc pieprasījuma 

jāpiegādā pārbaudes sertifikāts jebkuram aizbīdņa modelim. Ja vien nav noteikts 
savādāk, visiem aizbīdņiem ir jābūt ar atlokiem. 

6.15.3.   Kur nepieciešams, aizbīdņus aprīko ar pagarinātājkātiem, universāliem aizbīdņu 
kātiem, rokturiem vai vārpstiem. 

6.15.4.   Visus aizbīdņus pārbauda, tos noslēdzot un atkal atverot. 
6.15.5.   Visām aizbīdņu virsmām, kas pakļautas mehāniskai iedarbībai, ir jābūt pārklātām 

ar netoksisku bitumena maisījuma aizsargkārtu, ko uzklāj karstās iegremdēšanas 
procesā. Mehāniskai iedarbībai pakļautām virsmām, uz kurām laika gaitā var 
izveidoties rūsa, ir jābūt pārklātām ar pretkorozijas maisījumu. 

6.15.6.   Ja nav noteikts savādāk, pazemes tipa kapītēm jābūt izgatavotām no ķeta, 100 mm 

diametrā ar 200 mm dziļu vaļēju atvērumu. 

6.17.    Atgaisošanas vārsti 

6.17.1.   Visiem atgaisošanas vārstiem, t.sk., gan dzeramajam ūdenim, gan kanalizācijai 

paredzētajiem vārstiem, ir jāatbilst LVS EN 12380:2002 prasībām. Vārstu korpusiem 

un vākiem ir jābūt izgatavotiem no augstas kvalitātes ķeta un aprīkotiem ar zemāk 

norādītā izmēra atloku ievadiem. Ja vien nav noteikts savādāk, izmantojami duālie 

(dubultie) atgaisošanas vārsti, kuriem ir gan liela, gan maza gaisa izlaides atvere, ar 

gumijas vai vulkanīta lodēm un gumijas ligzdām. Atgaisošanas vārsti uzstādāmi 

komplektā ar izolējošajiem ventiļiem ar bronzas asi un vara sakausējuma vārpstu, 

ķeta vāku un ieroču metāla ventili un korpusu. 
6.17.2. Mazākajai atverei jānodrošina gaisa izlaide pie maksimālā darba spiediena, kāds 

paredzēts attiecīgajai caurules klasei. Ražotājam jāveic vārstu darba pārbaude pie 
spiediena, kas vismaz par 
50 % reizes pārsniedz maksimālo paredzēto darba 
spiedienu. 

6.18.    Hidranti 

6.18.1.   Hidrantiem, hidrantu akām un aku vākiem jāatbilst normatīvos noteiktajām 

prasībām. 

6.18.2.   Hidrantu  identifikācijas plāksnītēm  ir  jāatbilst  LR  likumdošanas  un  būvprojektā  

norādītājām prasībām. 

6.19.    Cauruļvadu likšana uz ielām un ceļiem 
 

6.19.1.   Saskaņā ar Līguma noteikumiem, izņemot gadījumus, kad iela vai ceļš tiek 

slēgti saskaņā ar rīkojumu par attiecīgās ielas vai ceļa slēgšanu, darbi veicami tā, 

lai ielas vai ceļa malā paliktu brīva josta autotransportam un gājējiem. 

Būvuzņēmējam jānodrošina brīva pieeja visiem īpašumiem, t.sk., garāžām, kas 

robežojas ar šādiem ceļiem vai ielām. Būvuzņēmējam darbu gaitā ir jāievēro šai 

specifikācijai pievienotā satiksmes organizācijas plāna prasības. 

6.19.2.   Būvuzņēmējam jāievēro īpaša rūpība un jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai 

nodrošinātu, ka ceļi vai ielas, kurus Būvuzņēmējs izmanto darbu veikšanai, iekārtu, 

darbaspēka vai materiālu transportēšanai, netiek piesārņoti vai piegružoti 

iepriekšminēto darbību rezultātā. Tomēr, ja Būvuzrauga/Pasūtītāja pārstāvis 
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uzskata, ka  ceļi  ir  kļuvuši netīri, Būvuzņēmējam jānodrošina nekavējoši pasākumi 

šo ceļu vai ielu sakopšanai. 

6.19.3.   Gatavojoties cauruļvadu likšanai uz ielām vai ielu krustojumos, Būvuzņēmējam 

jāņem vērā visi iespējamie faktori, kas varētu ietekmēt darbu gaitu. Vēlāk iesniegti 

protesti par nelabvēlīgiem fiziskiem apstākļiem vai satiksmi būvdarbu gaitā netiks 

ņemti vērā. 

6.19.4.   Visa tranšeju rakšanas laikā ielās un ielu malās izraktā grunts nekavējoties 

nogādājama uz iepriekš apstiprinātu uzkrāšanas vietu. Vienīgais izņēmums ir grunts, 

kas saskaņā ar specifikāciju, var tikt atkārtoti izmantota tranšeju aizbēršanai. 

Nekādos apstākļos nav pieļaujama neizmantojamās grunts atstāšana kaudzēs tranšeju 

malās. 

6.20.    Plūsmas nodrošināšana esošajā kanalizācijas sistēmā 
 

6.22.1.  Darbu gaitā vietās, kur darbi var ietekmēt esošo kanalizācijas sistēmu, 

Būvuzņēmējam jānodrošina normāla esošas kanalizācijas funkcionēšana, 

nepārtraucot notekūdeņu plūsmu. 

7.   BETONĒŠANAS DARBI 
7.1. Betona paraugi un to pārbaude 

 
7.1.1.    Pēc Būvuzrauga pieprasījuma ir jāveic jebkuru materiālu, ko ir paredzēts izmantot 

betonēšanas vajadzībām, paraugu pārbaude atbilstoši LR standartu un starptautisko 

standartu prasībām. 

7.1.2.    Jebkuras pārbaudes, kas saskaņā ar standarta praksi parasti netiek veiktas uz lauka, 

ir veicamas Būvuzrauga apstiprinātā laboratorijā. Būvuzņēmējam ir  jānodrošina 

būvvietā aprīkojums, kas nepieciešams, lai veiktu regulārās materiālu pārbaudes uz 

vietas. 
7.1.3.    Jebkuri materiāli, kuru paraugi nav sekmīgi izturējuši kādas pārbaudes, ir 

nekavējoties jāaizvāc no būvvietas. Visiem materiāliem, kas ir nogādāti vai 
izgatavoti uz vietas būvvietā, ir jābūt kvalitātes ziņā līdzvērtīgiem vai 
augstvērtīgākiem pārbaudītajiem un apstiprinātajiem materiālu paraugiem. 

7.2. Betons 

7.2.1.  Betona  markai jāatbilst būvprojektā norādītajam jeb  cauruļvadu ieguldīšanas 

instrukcijām. Ja betonēšanas darbus veic ziemas apstākļos, tad jāveic pasākumi, kas 

nodrošina betona adekvātu cietēšanu. 

7.2.2.    Nepieciešams veikt adekvātus drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka betona 

temperatūra pēc uzklāšanas nenokrīt zemāk par 5oC, līdz tas nav pilnīgi sacietējis. 
Izmantojamajai betona vai veidņu sildīšanas metodei ir jābūt tādai, kas neizraisa 
betona sažūšanu. Pirms betona uzklāšanas jāpārliecinās, vai uz visām 
kontaktvirsmām, t.sk., veidņiem, armējumiem, blakus esošām betona virsmām  un  
zemes  nav  izveidojies  apledojums,  sniega  kārta  vai  citi  sala  ietekmē  radušies 
bojājumi. 

7.2.3.    Veicot betonēšanas darbus pie pazeminātām temperatūrām ir jāievēro betonēšanas 

tehnoloģijas, kas paredzētas ziemas apstākļiem. 
7.2.4.    Karstos laika apstākļos jāveic adekvāti pasākumi, lai aizsargātu pildvielu materiālus 

no tiešiem saules stariem, vai arī jāveic to atvēsināšana ar ūdens izsmidzināšanas 
metodi, kā arī jānodrošina maisītāja   ūdens   tvertnes   un   cauruļvadu   izolācija,   
lai   nogatavināmā   betona   temperatūra nepārsniegtu 30oC. 

7.2.5.    Izņemot gadījumos, kad Būvuzraugs nosaka savādāk, betona ieklāšanu veic 
horizontālās kārtās, kas pēc sablīvēšanas, ko veic, izmantojot iekšējās vibroplates, 
nepārsniedz 450 mm, vai 300 mm 
visos pārējos gadījumos. 

8.   SEGUMU ATJAUNOŠANA UN LABIEKĀRTOŠANA 

8.1. Segumu atjaunošana 

8.1.1.    Segumu atjaunošana veicama saskaņā ar būvprojektu prasībām. 

8.2. Atjaunošanas materiāli 
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8.2.1.    Atjaunošanas vajadzībām var izmantot grunts materiālu, kas iepriekš darbu 

veikšanas gaitā tika izrakts  no  tranšejām, ja  vien  tas  ir  labā  stāvoklī  un  pēc  

Būvuzrauga/Pasūtītāja ieskatiem ir piemērots pamatnes izbūvei. Gadījumā, ja rodas 

materiālu iztrūkums, Būvuzņēmējam jānodrošina trūkstošā  materiāla  apjoma  

piegāde,  un  ar  to  saistītās  izmaksas  ir  jāparedz  pie  pagaidu atjaunošanas 

izmaksām. Ceļa virsmas izbūve virs tranšejas pamatnes kārtas veicama, izmantojot 

norādītos materiālus. 

8.3. Ceļu darbi – vispārīgi 

8.3.1.    Ceļu izbūvi un atjaunošanu veic saskaņā ar rasējumiem un būvprojektā 

norādītājām prasībām. 
Būvuzņēmējs veic visus nepieciešamos drošības pasākumus, lai novērstu iespējamos 
bojājumus ceļa pamatkārtai, sagataves kārtai vai augšējam ceļa seguma līmenim, kas 
var rasties, neuzmanīgi darbojoties ar būvniecībā izmantojamo tehniku un iekārtām, 
kā arī par saviem līdzekļiem novērš radušos bojājumus. 

8.3.2.    Ceļa pamatne ir virsma, kas ir iegūta pēc visu zemes darbu pabeigšanas. Ceļa 

pamatnes virsmas sagatavošanu un attīrīšanu veic pēc tam, kad ir pabeigti visi ar 

komunikāciju ieguldīšanu saistītie rakšanas darbi. Atklātās pamatnes virsmu 

pārbauda Būvuzraugs, un sagataves kārtas uzlikšana var notikt tikai pēc tam, kad 

Būvuzraugs no savas puses ir akceptējis ceļa pamatni. 
 

8.3.3.    Līdzko ir pabeigta ceļa pamatne, bez Būvuzrauga atļaujas smagajai būvtehnikai uz 

tā ir aizliegts uzbraukt. 48 stundu laikā no ceļa pamatnes uzlikšanas, jāuzklāj un 

jānoblīvē līdz nepieciešamajam biezumam graudains sagataves kārtas materiāls. 

8.4. Saliekamā betona bortakmeņi, teknes, apmales 

8.4.1.    Saliekamā betona bortakmeņi, apmales un teknes ierīkojamas atbilstoši būvprojektā 

noteiktajām prasībām. Šiem betona elementiem ir jābūt rūpnieciski izgatavotiem un 

jāatbilst EN1340:2003 standarta prasībām. 
 

8.4.2.    Vietās, kur teknes un bortakmeņi jānovieto 12 m vai mazāk metru rādiusā, jāizmanto 

līdzvērtīga diametra sastāvdaļas. Bortakmeņi, apmales, teknes jānovieto uz B15. 

markas (saskaņā ar EN 206-1:2002) betona pamatnes, kā norādīts rasējumos. Tiem 

jābūt piedursavienotiem, ja vien Līgumā nav noteikts savādāk. Vietās, kur tos 

novieto uz betona bruģa, tiem jābūt ar šuvēm, kas sakrīt ar deformācijas šuvēm, ar 

bruģa šuvēm identiskiem platumiem un pildvielu. Visiem lieliem bortakmeņiem 

jābūt stiprinātiem ar cementu. Vietās, kur rādiuss ir ≤ 12 metri, jāizmanto atbilstoša 

diametra bortakmeņi un teknes. 

8.4.3.    Bortakmeņu un tekņu novietojumam ir jāsakrīt ar  rasējumos norādīto, maksimālā 

pieļaujamā nobīde - 10mm, redzamās daļas nedrīkst pārklāties. 

8.5. Seguma atjaunošana 
 

8.5.1.     Seguma atjaunošana veicama cik drīz vien iespējams pēc tam, kad ir pabeigta 

tranšejas aizbēršana un pieblīvēšana, veikta ūdensvada hidrauliskā pārbaude un TV 

inspekcija pašteces cauruļvadiem, bet ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā pēc attiecīgā 

tranšejas posma aizbēršanas. 

8.5.2.     Seguma atjaunošana veicama, stingri ievērojot būvprojektā noteiktās prasības. 

Seguma virskārtas izveidei izmantojams betona bruģakmens, asfalts vai grants. 

Precīzais materiāla veids, kategorija un ieklāšanas tehnoloģija ir norādīta projektā. 

8.5.3.     Būvobjektam   seguma   atjaunošana   jāveic   atbilstoši   seguma   izbūves   

būvprojekta   sadaļai. Būvuzņēmējam būvdarbu tāmē jāparedz visi nepieciešamie materiāli 

un darbi, kas nepieciešami seguma atjaunošanas darbu veikšanai. 

8.5.4.     Lauku, dārzu, mauriņu, pagalmu un apzaļumotu ceļa malu atjaunošanu, kur tas ir 

iespējams, veic, ieklājot vietā un noblīvējot augsnes virskārtu un velēnu, kas iepriekš 

tika noņemta no sākotnējās virsmas. Visa pārpalikusī augsne, būvgruži utt. ir jāaizvāc 

no būvvietas. Ieklātajām seguma kārtām nosēžoties, velēnu atjauno noteiktajā līmenī. 
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Visā virsmas teritorijā, kas tika skarta darbu izpildes gaitā veic virsmas blīvēšanu, 

planēšanu un attīrīšanu no akmeņiem, kuru diametrs pārsniedz 25 mm. 

8.6. Darbu pabeigšana 

8.6.1.    Pēc visu šeit minēto virsmas atjaunošanas darbu vai ar to saistītu darbu pabeigšanas, 

jāsaņem Būvuzrauga atzinums un gadījumā, ja tiek atjaunoti publiskie ceļi vai ielas - 

atbildīgās pašvaldības institūcijas atzinums. Visiem ceļiem un ietvēm jābūt kārtīgiem 

un tīriem, visiem segumiem jābūt atjaunotiem tādā pašā kvalitātē kā pirms darbu 

uzsākšanas, virsmas segumam jābūt vienā līmenī un veidotam no līdzvērtīga 

materiāla kā esošais segums. Jāatjauno visi ceļa apzīmējumi, kas tika noņemti darbu 

veikšanas laikā. Skataku un citu aku vākiem ir jābūt precīzi vienā līmeni ar jauno 

segumu, bez jebkādiem padziļinājuma vai pacēluma. Pirms darbu pabeigšanas ir 

jāatjauno skataku lūkas un citu aku vāki, jāatbrīvo no šķembu un darvas paliekām. 

9.   SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 
9.1. Prasības 

 
9.1.1.     Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepieciešamo ceļu atvēršanas un slēgšanas atļauju 

saņemšanu no atbildīgajiem dienestiem. Būvuzņēmējam saskaņā ar normatīvo aktu 

prasībām ir jāuzstāda arī atbilstoši informatīvi paziņojumu dēļi, kas informē par 

satiksmes ierobežojumiem, ceļa slēgšanu utt. 

9.1.2.  Būvuzņēmējam ir jānodrošina un visā līguma izpildes laikā jāuztur, kur 

nepieciešams, atbilstošas norobežojošās barjeras, brīdinājuma signāllampas un 

apsardze būvobjektos, kā minēts iepriekš šajā specifikācijā. Norobežojošajām 

barjerām un brīdinājuma signāllampām ir jābūt labā darba stāvoklī atbilstoši 

Būvuzrauga ieskatiem. 

9.1.3.     Vietās, kur ceļi ir slēgti satiksmei vai arī, kur ir noteikti satiksmes ierobežojumi, 

Būvuzņēmējam ir jāpiegādā, jāuzstāda un jāuztur visa Darbu izpildes perioda garumā 

atbilstošas brīdinājuma zīmes un virziena norādes, kā arī jebkuras citas zīmes vai 

brīdinājuma gaismas signāli, kas var būt uzskatāmi par nepieciešamām. 

Būvuzņēmējam jānodrošina, lai visas satiksmes zīmes, apgaismojuma elementi, 

barjeras un satiksmes brīdinājuma signāllampas būtu tīri un salasāmi/saskatāmi, kā 

arī Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to pārvietošanu, aizsegšanu vai novākšanu atbilstoši 

darbu izpildes gaitai. 

9.1.4.     Atsevišķi no mehānisko transporta līdzekļu kustībai paredzētās zonas ir jābūt 

nodrošinātai arī gājēju zonai ar laipām. Būvuzņēmējam jāievēro darba frontes 

robeža, lai maksimāli samazinātu iespējamos  bojājumus  ārpus  darba  frontes  

robežām  privātīpašumu teritorijā,  un  pirms  darbu uzsākšanas jebkurā darbu 

posmā, kur darbu gaitā tiks skarta arī pieeja privātīpašumam, savlaicīgi jābrīdina to 

īpašnieki, lietotāji vai nomnieki, un jāievēro jebkādas samērīgas to izvirzītās prasības. 

9.1.5.     Darbus Būvobjektā var uzsākt tikai pēc tam, kad ir saskaņoti un ieviesti visi 

satiksmes drošības pasākumi. Šajā nolūkā jāievēro zemāk minētās prasības: 
1)  Ceļa zīmēm ir jābūt noformētām un uzstādītām atbilstoši LR normatīvo aktu 
prasībām. 

2)  Jāparedz  īpaša   satiksmes  organizācijas  kārtība   laikā,   kad   tiek   veikta   

cauruļu  likšana. Nepieciešams   iepriekš   saskaņot   satiksmes   kustības   maršrutus   

visām   būvdarbu   kārtām. Būvuzņēmējam ir jāizstrādā satiksmes organizācijas plāns 

šim projektam. 
3)  Satiksmes organizācijas plāna izstrādes ietvaros Būvuzņēmējam ir jāparedz arī tā 
saskaņošana ar Pasūtītāju, kā arī nepieciešamo izmaiņu un papildinājumu izdarīšana 
tajā, un regulāri pasākumi sabiedrības informēšanai, t.sk., drukāti informatīvie 
materiāli. 
4)  Būvuzņēmējam jāuzstāda atbilstošas brīdinājuma zīmes, norobežojošās barjeras, 

ceļa zīmes un jāierīko pagaidu gājēju celiņi. 
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5)  Būvuzņēmējam   jānodrošina   netraucēta   piekļuve   ēkām   (dzīvojamām   ēkām,   

iestādēm, tirdzniecības vietām utt.). Piekļuve jānodrošina par 1 m platām laipām, ja 

ir demontēts segums. 
6)  Līguma  izpildes  laikā  Būvuzņēmējam  jānodrošina  netraucētas  piekļuves  
iespējas  ārkārtas palīdzības dienestiem. 

7)  Būvuzņēmējam ir jānodrošina arī pastāvīga darbu koordinācija ar: 

-   Vietējo policijas pārvaldi un ārkārtas palīdzības 

dienestiem; 
-   Ādažu novada domi. 

9.1.6. Transporta līdzekļu vadītāju brīdināšanai ceļa posmos, pirms darbu veikšanas vietas, 

savlaicīgi ir jāuzstāda nepieciešamās ierobežojuma un brīdinājuma zīmes. Satiksmes 

organizēšana un būvdarbu vietas aprīkošana uz ceļiem ar ceļa zīmēm jāveic atbilstoši 

MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.  

Būvuzņēmējam pirms darbu uzsākšanas ir jāizstrādā darbu veikšanas projekts un 

transporta un gājēju kustības shēmas. Piekļūšanai pie esošām ēkām un dzīvojamām 

mājām, nepieciešamības gadījumā pāri tranšejām jāierīko gājēju tiltiņi. Plānotie 

traucējumi jāsaskaņo ar atbilstošajām institūcijām. Būvniecības laikā jābūt 

nodrošinātai iespējai specializētā transporta piebraukšanai (ugunsdzēsības mašīnas, 

ātrā palīdzība utml.). 
 

10.   DARBA DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 
10.1.     Prasības 

 
10.1.1.   Būvuzņēmējs norīko  darba  aizsardzības  koordinatoru un  uzņemas  pilnu  

atbildību  par  Darbu drošību un ievēro spēkā esošo LR likumdošanu darba drošības 

jomā, LR būvnormatīvu, kā arī attiecīgo ES direktīvu prasības. 

10.1.2.   Piesaistītajam darba aizsardzības koordinatoram jāatbilst Latvijas Republikas 

Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra  noteikumu  Nr.92  “Darba  aizsardzības  prasības,  

veicot  būvdarbus”  8.1 punkta prasībām. 

10.1.3.   Būvuzņēmējam jānodrošina darba drošības darba aizsardzības koordinatora 

pastāvīga klātbūtne būvvietā. 

10.2.   Visi darba drošības pasākumi veicami saskaņā ar 2002. gada 1. janvārī spēkā stājušos 

Darba aizsardzības likumu un visiem uz darbu veikšanas brīdi spēkā esošiem Ministru 

kabineta noteikumiem, kas izdoti saskaņā ar šo likumu. Organizējot celtniecības darbu vietu, 

jānosaka bīstamās zonas, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc noteiktas 

formas, saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.400 no 03.09.2002. "Darba aizsardzības prasības 

drošības zīmju lietošanā", kā arī jāuzstāda ceļu satiksmes organizācijas zīmes.  

Visas izraktās bedres un citas bīstamas vietas jāatzīmē ar šim nolūkam domātām zīmēm, 

žogiem, barjerām un brīdinājuma gaismām. Rokot tranšejas vietās, kur notiek cilvēku vai 

transporta kustība, tie jānožogo ar aizsargnožogojumiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 421 

“Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (10.02.2001.).Gadījumā, ja nepieciešams 

šķērsot būvgrāvi, jāparedz vismaz 1 m plats tiltiņš ar margām. Būvlaukuma iekārtojums un 

iekārtu izvietojums jāplāno tā, lai katrā laikā būtu iespējama operatīvā transporta piekļūšana. 

Nedrīkst bloķēt pievedceļus trešo personu īpašumiem. Uz nožogojumiem jābūt brīdinājuma 

uzrakstiem un zīmēm, bet diennakts tumšajā laikā - arī signālapgaismojumam. 

Būvdarbu laikā jānodrošina ugunsdrošība un iekārtas ugunsgrēka dzēšanai būvlaukumā. Nav 

pieļaujama atkritumu vai būvgružu dedzināšana būvlaukumā. Būvuzņēmējs pārrauga iekļūšanu 

būvlaukumā un pats ir atbildīgs par savas tehnikas, pagaidu būvju, piegādāto iekārtu un 

materiālu drošību neatkarīgi no tā, kurā teritorijā būvlaukums atrodas. 

Būvuzņēmēja pienākums ir apgādāt savu un apakšuzņēmēju personālu ar personīgās 

aizsardzības līdzekļiem, aizsargtērpiem, darba drošības aprīkojumu un pirmās medicīniskās 

palīdzības līdzekļiem, kas atbilst veicamo darbu raksturam. Strādājošo sadzīves apstākļu 

organizēšana un nodrošināšana: 
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- Būvlaukuma ofisa, noliktavu konteineri, materiālu un tehnikas teritorija jāapsargā un 

jānorobežo ar inventāro žogu; 

- Būvuzņēmējam jānodrošina strādājošajiem sadzīves telpas, ģērbtuves; 

- Būvuzņēmējam jāuzstāda būvlaukumā santehniskais mezgls darbu uzsākšanas dienā; 

- Darba vietās, kur darba apstākļu dēļ tas nepieciešams, jāapgādā ar pirmās palīdzības aptieciņām 

un ugunsdzēsības inventāru; 

- Būvlaukums jānodrošina ar elektropieslēgumu; 

- Būvlaukuma darbinieki jānodrošina ar dzeramo ūdeni.  

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs uzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. 

Būvniecības procesā iesaistītie būvnieki, būvdarbu vadītāji, kā arī jebkurš būvobjekta 

apmeklētājs, pārbaudītājs, drīkst atrasties būvobjektā teritorijā tikai ar aizsargķiveri galvā 

pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos 

aizsardzības līdzekļus” (23.08.2002). Atbildīgais - būvobjekta tiešais būvdarbu vadītājs.  

Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai būvdarbu vadītāja vai projektu 

vadītāja pavadībā. Nepiederošām personām būvobjektā atrasties aizliegts! 

Īpaša uzmanība pievēršama sekojošu prasību izpildei: 

- Visu strādnieku apmācībai, ko apstiprina ar atbilstošām apliecībām. Ar pavēli norīkot personas, 

kuras atbild par darba drošību būvniecībā. 

- Pagaidu būves  (ofiss, sadzīves telpas u.c.), virszemes ārējo apgaismošanas tīklu ierīkot ārpus 

montāžas celtņu darbības zonas. Celtņu darbības zonā elektrotīklus izvietot tranšejā. 

- Noteikt bīstamās zonas robežu, attālumā pa horizontāli, no iespējamās kravas krišanas vietas, 

ja to pārvieto ar celtni. Šim attālumam maksimālā kravas pacelšanas augstumā līdz 20m jābūt 

ne mazākam par 7m, augstumā līdz 70m  -  ne mazākam par 10m un lielākā augstumā  -  pieņemt 

saskaņā ar celtniecības darbu veikšanas projektu. 

- Vairākām organizācijām vienlaicīgi izpildot darbus, ģenerāluzņēmējam jāsaskaņo un jāsastāda 

ar apakšuzņēmēju organizācijām vienlaicīgi veicamo darbu grafiks, ņemot vērā to izpildīšanas 

drošību, un jākontrolē grafika izpilde. 

- Būvlaukumu apgādāt ar uzrakstiem, plakātiem, brīdinošām zīmēm un signāliem, kuri 

uzstādāmi bīstamās un transporta kustības vietās. 

- Visiem būvniecības un montāžas darbos izmantojamiem pacelšanas līdzekļiem (kāpnes, 

sastatnes) un satveršanas ierīcēm (traversi, štropes) jābūt inventāriem un izgatavotiem pēc tipa 

projektiem. 

- Būvlaukums apdzīvotā vietā vai darbojoša uzņēmuma teritorijā ir jānožogo, lai nepiederošām 

personām nebūtu iespējams iekļūt tajā. Nožogojumam jāatbilst VS 23407-78 prasībām.  

10.3. Sevišķa uzmanība jāpievērš sekojošām prasībām: 

- Objektā jāveic ikgadēja ugunsdrošības instruktāža un jāapmāca ugunsdrošības minimums 

strādājošiem. 

- Ugunsgrēka dzēšanai jāizmanto ūdeni no esošiem ugunsdzēsības hidrantiem.  

- Būvlaukumā aizliegts kurināt ugunskurus. 

- Būvobjektā nedrīkst glabāt materiālus, kas satur viegli uzliesmojošus un degošus 

šķidrumus. Šos materiālus jāuzglabā speciālās novietnēs no nedegošiem materiāliem vai 

tvertnēs, kas iedziļinātas zemē. 

- Sagatavot un uzglabāt sprāgstošas un ugunsnedrošas mastikas (izņemot bitumu), lakas, 

krāsas, līmes, kas satur organiskos šķīdinātājus, pernicu, eļļas atļauts atsevišķās ēkās, kas 

apgādātas ar vēdināšanas iekārtām. 

- Metināšanas un citi darbi, kas saistīti ar atklātu uguni, jāveic, pamatojoties uz rakstisku 

atļauju, ko izsniedz personas, kas ir atbildīgas par ugunsdrošību objektā, pēc visu 

aizsargpasākumu veikšanas (darbam paredzētā vieta apgādāta ar ugunsdzēsības inventāru, 

attīrīta no degošiem materiāliem, degošas konstrukcijas nožogotas ar metāla ekrāniem, 

novēsta dzirksteļu nokrišana uz degošām konstrukcijām un zemāk izvietotiem stāviem un 

laukumiem). 

- Aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, kur 

pielieto viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus. 
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- Glabājot nedzēstus kaļķus, jānovērš mitruma un ūdens piekļūšanas iespējas. 

- Pagaidu elektropārvaldes līnijas būvlaukumā jāizpilda ar izolāciju pārklātiem vadiem, kas 

piestiprināti pie troses un drošiem balstiem  2,5m  augstumā darba vietās un  3m  augstumā 

virs brauktuvēm. 

- 2,5 m augstumā no zemes vai grīdas elektroapgādes līnija jāaizsargā no mehāniskiem 

bojājumiem. 

- Apgaismes spuldzes ar spriegumu  110  un  220 V  jāpiekar pie kronšteiniem ne mazāk kā  

2,5m  no grīdas. 

- Attālums no spuldzes līdz grūti un degošiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par  0,5m. 

- Ja apgaismes spuldzes jānovieto zemāk par 2,5m, tās pielieto ar spriegumu ne augstāk kā 

36 V. 

- Neizolētas elektropārvades daļas (šinas, slēdžu kontakti, drošinātāji, pieslēgumi 

elektromašīnām un citām elektroierīcēm) jānodrošina ar speciālu nožogojumu jeb 

jānovieto speciālās elektrotehniskās telpās. 

- Kā pārnēsājamās elektrolampas izmantot tikai speciāli šim nolūkam rūpnīcā ražotās. 

- Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt  36 V, bet sevišķi 

bīstamās vietās (mitrās vietas, akas, metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk par  12 V. 

- Aizliegts pārnēsāt stacionāros apgaismes ķermeņus. 

- Būvprojekts obligāti jāapgādā ar telefona sakariem, lai jebkurā diennakts stundā varētu 

izsaukt ugunsdzēsējus. Pie telefona jābūt plāksnītei ar ugunsdzēsēju izsaukšanas numuru. 

- Būvlaukumā obligāti jāiekārto skaņu signalizācija (zvani, sirēna) ugunsgrēka izziņošanai. 

Pie skaņu signāla jāpiestiprina uzraksts “Ugunsdzēsības signāls”. 

 

11. Vides aizsardzības pasākumi 

11.1. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides 

aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem, 

piemēram: 

-  Atkritumu apsaimniekošanas likums; 

-  Likums „Par zemes dzīlēm”; 

-  Vides aizsardzības likums; 

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

Nav pieļaujamā apkārtējās vides piesārņošana ar naftas produktiem no tehnikas, būvmateriāliem 

un būvgružiem. 

Būvuzņēmējam jānodrošina būvniecības atkritumu uzskaiti atbilstoši Ministru Kabineta 2014. gada 

15. aprīļa noteikumu Nr. 199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” 

3. punkta un 1. pielikuma prasībām; 

Būvuzņēmējam radušos sadzīves un bīstamos atkritumus jāsavāc īpaši tam paredzētās vietās un 

apsaimniekošana jāveic atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta pirmās daļas 1. 

un 2. punktiem un 17. panta pirmās daļas 1. – 4. punktiem, atkritumus nodot atkritumu 

apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši attiecīgo atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas. 

Aizliegts sajaukt radušos sadzīves un bīstamos atkritumus atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas 

likuma 19. pantam. 

Koku ciršana jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža 

zemes” prasībām. Nav pieļaujama aizsargājamo koku ciršana. Nedrīkst bojāt saglabājamo koku 

sakņu sistēmu un stumbrus. 

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. 
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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.  

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. 

12. Būvdarbu ģenerālplāns  

12.1. Būvdarbu ģenerālplānu un darbu organizēšanas shēmas skatīt rasējumu lapā DOP-2.  

13. Būvdarbu kalendārais plāns 

13.1. Būvdarbu kalendārais plāns ir jāizstrādā Būvuzņēmējam, jo tikai tam ir zināms ar kādām 

būvniecības metodēm, būvniecības tehniku un cik brigādēm tiks organizēti darbi, kā arī zināma 

tam pieejamās būvniecības tehnikas jauda, darbaspēka kvalifikācija, objektam piesaistīto 

cilvēkresursu daudzums un būvniecības darbu veikšanas ātrums. 

14. Būvdarbu veikšanas dokumentācija, objekta nodošana ekspluatācijā 

14.1. Pirms būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jāveic visas likumdošanā paredzētās 

kanalizācijas sistēmu pārbaudes. Būvuzņēmējam jānoformē segto darbu akti, kā arī visa 

nepieciešamā izpilddokumentācija. Būvniecības laikā būvuzņēmējam jānodrošina objekta 

fotofiksācija. Būvdarbu beigu stadijā būvuzņēmējam pilnībā jānodrošina likumdošanā noteiktā visa 

izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana papīra un digitālā formātā (Autocad un 

Microstation failos) Pasūtītājam. 

Būvuzņēmējam Pasūtītājam jāiesniedz darbu nodošanas dokumentāciju atbilstoši, bet ne 

ierobežojoši, pēc šādiem punktiem: 

- iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas; 

- esošo komunikāciju fiksācija un piesaistes; 

- izbūvēto pazemes komunikāciju izpilrasējumi digitālā formā un izdrukas veidā;  

- kvalitātes sertifikātus un atbilstības deklarācijas; 

- fotogrāfijas/video dokumentāciju;  

- hidronoturības testus un izbūvēto cauruļvadu monitoringu;  

- mehāniskā aprīkojuma individuālo testēšanas procesu protokolus;  

- elektrības pārbaudes protokolus;  

- apliecinājumus par visu paredzēto darbu izpildi;  

- būvniecības dokumentāciju;  

- visu dokumentāciju, ko pieprasa vietējā pašvaldība un Latvijas būvnormatīvu (LBN) 

prasības;  

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, liekā grunts un būvgruži, kas 

radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas 

ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. 

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

un apstiprināta atbilstoši LBN un noslēgto līgumu prasībām. 
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TEHNISKĀSSPECIFIKĀCIJAS PIELIKUMS NR.1 

PROGNOZĒTAIS BŪVDARBU TERMIŅŠ 
 
 
 
 

 
Būvobjekta nosaukums 

 
Plānotais Darbu 

uzsākšanas 

datum

s 

 
Darbu izpildes termiņš 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
Kanalizācijas Sūkņu Stacijas un tīklu 
izbūve, Stūrīšu ielā, Ādažos, Ādažu 

novadā 
(“Ūdenssaimniecības attīstība Ādažos, Ādažu novadā, 

III kārta” Kanalizācijas Sūkņu Stacijas un tīklu izbūve 

objektiem. Darbu izpildes vieta   - Stūrīšu, Nostūrīšu, 

Rasiņu un Jaunkūlu ielas, Ādažos, Ādažu novadā”) 

 
 
 
 
 

2018.gada aprīlis 

 
180 kalendārās 

dienas* 
 

(t.sk. 150 kalendārās 

dienas – 

būvdarbu 

veikšana 

+ 

30 kalendārās dienas- 

objekta nodošana - 

pieņemšana 

ekspluatācijā) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



. 37 
 

2.Pielikums 
 
Paredzamie darbi: 
 

KANALIZĀCIJAS 

SPIEDVADS SPK1 

Mērvienienība Daudzums 

Spiedvada caurule PE PN10 
OD110, - izbūve ar 
caurduršanas metodi  
(t.sk. ar caurduršanas būvbedru 
rakšanu un nostiprināšana), 
tīklu montāža 

m 263,3 

Spiedvada caurule PE PN10 
OD110,  
Izbūve atklātā tranšejā, 
tranšejas nostiprināšana, tīklu 
montāža. 
Iebūves dziļums 1,5-2,0 m 

m 33,4 

Būvbedres atrakšana spiedvada 
izbūvei ar beztranšejas metodi 
4x2 m 

kpl. 4 

Dzelzsbetona grodu aka 
DN1000 ar kāpšļiem, 
dzelzsbetona pārsedzi, ķeta 
lūku un vāku, H = 1.60 m, zaļajā 
zonā, montāža.  
Veidgabalu montāža spiediena 
dzēšanas akas ierīkošanai 

kpl. 1 

Aizsargčaula PE D110 
cauruļvadam, montāža 

gb. 1 

Elektrometināms 90° veidgabals 
Pn10 D110, montāža 

gb. 3 

Elektrometināma dubultuzmava 
Pn10 D110, montāža 

gb. 5 

Stikla šķiedras armēta 
poliestera (GRP) tvertne D1500 
H4000, komplektācija: 
Nerūsējoša tērauda AISI 304 
spiedvadi DN65, 2 pretvārsti, 2 
aizbīdņi DN65, atgaisošanas 
vārsts, nažveida aizbīdnis 
DN200, rupjo frakciju grozs, 
kāpnes AISI 304.  
Kanalizācijas notekūdeņu 
sūknis Q=6 l/s, H=8.00m, 
elektriskais kabelis 10m, ātrā 
savienojuma pēda DN65, ķēde 
sūkņa izcelšanai 4m AISI 304. 
Sūkņu stacijas vadības 
automātika (SCADA 
savienojums, āra skapis ar 
apsildi, aprīkots ar automātisko 
ieslēgšanos/izslēgšanos, GSM). 
Montāža 

kpl. 1 

Kabeļu atšurfēšana, kabeļu 
aizsargčaulas uzstādīšana 

vietas 4 

Šķērsojumi ar esošām 
inženierkomunikācijām, 
rakšanas atļaujas, atzinumi 

kpl. 12 

Tīklu nospraušana, uzmērīšana m 263,3 
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Hidrauliskā pārbaude (spiediena 
pārbaude) 

m 263,3 

Pieslēgums pie 
jaunizbūvējamas sūkņu stacijas 
KSS-1 (D110) 

vietas 1 

KANALIZĀCIJA K1 
  

Kanalizācijas caurule PP (T8) 
OD200, 
Izbūve atklātā tranšejā, 
tranšejas nostiprināšana, tīklu 
montāža. 
Iebūves dziļums 1,0-1,5 m 

m 206,9 

Kanalizācijas caurule PP (T8) 
OD200, 
Izbūve atklātā tranšejā, 
tranšejas nostiprināšana, tīklu 
montāža. 
Iebūves dziļums 1,5-2,0 m 

m 254,5 

Kanalizācijas caurule PP (T8) 
OD200, 
Izbūve atklātā tranšejā, 
tranšejas nostiprināšana, tīklu 
montāža. 
Iebūves dziļums 2,0-2,5 m 

m 374,7 

Kanalizācijas caurule PP (T8) 
OD200, 
Izbūve atklātā tranšejā, 
tranšejas nostiprināšana, tīklu 
montāža. 
Iebūves dziļums 2,5-3,0 m 

m 93,1 

Kanalizācijas caurule PP (T8) 
OD200, 
Izbūve atklātā tranšejā, 
tranšejas nostiprināšana, tīklu 
montāža. 
Iebūves dziļums 3,0-3,5 m 

m 20,1 

Kanalizācijas caurule PP (T8) 
OD160, 
Izbūve atklātā tranšejā, 
tranšejas nostiprināšana, tīklu 
montāža. 
Iebūves dziļums 1,0-1,6 m 

m 170,0 

Kanalizācijas caurule PP (T8) 
OD160, 
Izbūve atklātā tranšejā, 
tranšejas nostiprināšana, tīklu 
montāža. 
Iebūves dziļums 1,6-2,2 m 

m 32,2 

Cauruļvada PE OD200 izbūve 
ar caurdrušanas metodi  
Iebūves dziļums 2,5-3,0 m 

m 22,5 

PP sadzīves kanalizācijas aka 
DN400 ar teleskopu, ķeta rāmi 
un vāku, H=0.80 - 1.50 m, 
montāža 

kpl. 13 

PP sadzīves kanalizācijas aka 
DN560 ar teleskopu, ķeta rāmi 
un vāku, H=1.50 - 2.00 m, 
montāža 

kpl. 14 
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Dzelzsbetona grodu aka 
DN1000 ar rūpnieciski ražotu 
pamatni, teknēm un cauruļu 
savienojumiem, dzelzsbetona 
pārsedzi, ķeta lūku un vāku, 
H=2.00 - 2.50 m, montāža 

kpl. 13 

Dzelzsbetona grodu aka 
DN1000 ar rūpnieciski ražotu 
pamatni, teknēm un cauruļu 
savienojumiem, dzelzsbetona 
pārsedzi, ķeta lūku un vāku, 
H=2.50 - 3.00 m, montāža 

kpl. 5 

Dzelzsbetona grodu aka 
DN1500 ar rūpnieciski ražotu 
pamatni, teknēm un cauruļu 
savienojumiem, dzelzsbetona 
pārsedzi, ķeta lūku un vāku, 
H=3.00 - 3.50 m, montāža 

kpl. 2 

Aizsargčaula D200 starp dz/b 
aku grodiem, montāža 

gb. 40 

Aizsargčaula D160 starp dz/b 
aku grodiem (pievadi), montāža 

gb. 19 

Noslēgtapa PP D160 
cauruļvadam, montāža 

gb. 49 

Pievienojums 160 
(PVC+gumija) ''In situ", montāža 

gb. 8 

Pākritums veidgabali dz/b grodu 
akā 
(T gab., Līkums 45 gr., 
stāvcaurule, stiprinājumi), 
montāža 

kpl. 6 

Pieslēgums pie esošās d160 PP 
kanalizācijas  

kpl. 1 

Drenāžas atjaunošana, jaunas 
d50 drenāžas izbūve  

vietas 12 

Kabeļu atšurfēšana, kabeļu 
aizsargčaulas uzstādīšana 
D110 

vietas 43 

Kabeļu atšurfēšana, kabeļu 
aizsargčaulas uzstādīšana 
D160 

vietas 13 

Šķērsojumi ar esošām 
inženierkomunikācijām, 
rakšanas atļaujas, atzinumi 

kpl. 126 

Tīklu nospraušana, uzmērīšana m 1151,5 

Cauruļvada CCTV inspekcija m 949,3 

SEGUMU ATJAUNOŠANA 
  

Smilts pamatnes ierīkošanai 
zem cauruļvadiem b=0,15 m un 
cauruļvada apbērumam b=0,30 
m (kanalizācijas izbūvē) 

m3 440,0 

Asfalta seguma noņemšana un 
atjaunošana, paredzot vertikālā 
savienojuma apstrādi ar 
bitumena mastiku 

m2 20,0 

Minerālmateriālu seguma 
(grants/šķembu) noņemšana un 
atjaunošana 

m2 3500,0 
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Zāliena seguma noņemšana un 
atjaunošana, tai skaitā 
melnzeme un izlīdzināšana 
(hvid=10cm) slānī 

m2 405,0 

Grunts ūdens līmeņa 
pazemināšana Rasiņu ielā 
(L=178,8m) 

kpl. 1 

Grunts ūdens līmeņa 
pazemināšana Nostūrīšu ielā 
(L=300,0m) 

kpl. 1 

Grunts ūdens līmeņa 
pazemināšana SPK1 rakšanas 
vietā (L=40,0m) 

kpl. 1 

Grunts ūdens līmeņa 
pazemināšana K1 darba bedrēs  

kpl. 2 

Grunts ūdens līmeņa 
pazemināšana SPK1 darba 
bedrēs, KSS-1 rakšanas vietā 

kpl. 4 

Grunts nomaiņa Nostūrīšu ielā 
un KSS-1 izbūves vietā.  
Izraktās grunts izrakšana 
(dūņas), aizvešana uz atbērtni. 
Tranšeju aizbēršana ar pievesto 
smilti (K> 1m/dnn, smilts 
blīvums ne mazāks par 0,95 no 
dabīgā blīvuma)  no ierīkotā 
apbēruma ap cauruļvadu līdz 
atjaunojamā seguma apakšējai 
kārtai, blietējot ik pa 30 cm. 

m3 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


