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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Tehniskais projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija Daugavpils novada, 

Medumu pagasta, Medumu ciemā (Ilgas ielā)” ir izstrādāts pamatojoties uz Medumu pagasta pārvaldes 

precizēto darba uzdevumu, Daugavpils novada domes būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu 

(Nr.08-12/635 no 06.12.2012) un ieinteresēto institūciju tehniskajiem noteikumiem. Šis Projekts izstrādāts 

kopējā Projekta „Ūdenssaimniecības  attīstība Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciema, II kārta” 

ietvaros.  Lai atvieglotu projekta realizāciju projekta darbu apjomi ir sadalīti pa etapiem. Etapu sadalījumu 

skatīt tālāk un darbu apjomos.   

PROJEKTA MĒRĖI 

-paaugstināt centralizētās kanalizācijas pakalpojumu pieejamību ciemā un samazinot krājrezervuāru un 

ciemā paliekošā piesārĦojuma apjomu un pietuvojoties ES direktīvas 91/271/EEC „Pilsētu notekūdeĦu 

attīrīšanas direktīva” prasībām; 

- esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana, lai nodrošinātu Medumu pagasta Medumu ciema 

ūdensapgādi ES direktīvas ES direktīvas 98/83/EC "Par dzeramā ūdens kvalitāti";  

- esošās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija un sacilpošana samazinot ūdens zudumu apjomus un 

saglabājot padotā ūdens kvalitāti. 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Medumu pagasts atrodas Daugavpils novada Dienvidu daĜā. Pagasta teritorija robežojas Šēderes, Sventes, 

Kalkūnes, Laucesas, un Demenes pagastiem un Lietuvas Republiku. Projekta realizācijas vieta ir Medumu 

ciems. Medumu ciemā dzīvo ap 512 iedzīvotāji. Centralizētajai ūdensapgādei ir pieslēgti ap 428 iedzīvotāju 

(pēc I projekta kārtas plānotais pieslēgto iedzīvotāju skaits ir 471 iedzīvotājs (TEP dati)) un visas ciema 

centra iestādes. Centralizētajai kanalizācijai ir pieslēgti ap 295 iedzīvotāju (pēc I projekta kārtas plānotais 

pieslēgto iedzīvotāju skaits ir 387. iedzīvotājs (TEP dati))  un ciema centra iestādes.  

Līdz šī projekta realizācijai realizēts EARF finansēts projekts „Daugavpils rajona Medumu pagasta Medumu 

ciema ūdenssaimniecības attīstība” (projekta identifikācijas Nr: 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/025),  kura 

ietvaros finansējuma samazinājuma dēĜ realizēti vairāki būvprojekti:   

2007.gadā tika izstrādāts tehniskais projekts „Daugavpils rajona Medumu pagasta ciemata Medumi 

ūdenssaimniecības attīstība (1.kārta-centralizētās ūdensapgādes sistēmas un atdzelžošanas stacijas 

rekonstrukcija)”. Tajā tika iekĜauti sekojoši darbi: Esošo urbumu atjaunošana 2.gab., jauna urbuma izbūve 1. 

gab. , urbuma tamponāža 1. gab., ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve ciema centrālajā daĜā un 

Alejas ielā, kā arī Skolas un Ilgas ielās, kopumā 3981 m, ūdenstorĦa renovācija,  ūdens atdzelžošanas stacija 

rekonstrukcija uzstādot jaunas atdzelžošanas iekārtas ar ražību 12 m3/h, kanalizācijas tīklu rekonstrukcija pie 

Skolas 72 m. Projekts realizēts 2009.g. laikā.  
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Praktiski vienlaicīgi 2007.gadā tika izstrādāts otrs tehniskais projekts: „Daugavpils rajona Medumu pagasta 

ciemata Medumi ūdenssaimniecības attīstība (2.kārta - notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija)”. Tajā 

tika iekĜauti sekojoši darbi: Ieprojektētas jaunas NAI ar ražību 100 m3/dnn un kanalizācijas tīkli apsaitei 50m. 

Projekts realizēts 2009.g. laikā.   

Realizējot iepriekšminētos tehniskos projektus radās līdzekĜu pārpalikums un radās iespēja realizēt TEP 

ilgtermiĦā plānotos darbus, uzlabojot projekta rezultātu rādītājus. Tika izstrādāts vēl viens tehniskais projekts 

„Kanalizācijas sistēmas paplašināšana Daugavpils novada Medumu  pagasta Medumu ciema Jaunatnes, 

Skolas un Alejas ielās„. Tā ietvaros tika paredzēts: pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana Alejas, Skolas 

un Jaunatnes ielās pašteces tīkli 1689 m, jaunas kanalizācijas sūkĦu stacijas 3.gab. un spiedvadi 432 m.  

Ūdensapgāde  

Ūdensapgādes sistēma izplatīta praktiski pa visu ciema teritoriju, kur koncentrējusies blīvāka dzīvojamā 

apbūve. Ūdensapgādes pārklājums nav nodrošināts Ilgas ielas galā otrpus Valsts autoceĜam A13.     

Ūdensapgādes pakalpojumi nav pieejami Ilgas ielas galā, pie Medumu ezera un privātmājām, kas izvietotas 

aiz valsts autoceĜa A13.  Ūdensapgādes pakalpojumus nodrošina Medumu pagasta pārvalde. Ūdensapgādes 

sistēmai pieslēgts ciema dzīvojamais sektors, iestādes un uzĦēmumi.  Ūdensvada tīklu garums ciemā 

sastāda aptuveni 6,442 km. Lielākā daĜa esošo ūdensvada tīklu (aptuveni 4km) laika posmā no 2009. līdz 

2010. gadam tikuši rekonstruēti vai izbūvēti no jauna. Ūdensapgādes tīkli, kas atrodas Jaunatnes ielas rajonā, 

lielākoties ir tehniski nolietojušies, kā rezultātā rodas tehniskās problēmas ūdensapgādes sistēmas darbā.  

Datu par ūdens zudumu apjomu nav, bet tie varētu sastādīt ap 13 % (ieskaitot 2 % ŪAS tehnoloăiskām 

vajadzībām) no kopējā iegūtā ūdens daudzuma. Ciemā ūdens ieguvei tiek izmantoti trīs artēziskie urbumi. 

Blakus urbumiem ir izvietota atdzelžošanas stacijas ēka. Pēc tās renovācijas 2010. gadā uzstādītas ūdens 

atdzelžošanas iekārtas ar jaudu Q = 12 m3/h, uzstādīts hidrofors V=1 m3 spiediena regulēšanai. Ūdens 

dezinfekcijai uzstādīts dezinfekcijas dozators. Nosacīti tīro notekūdeĦu attīrīšanai uzstādīts nostādinātājs. 

Tiek nodrošināta dzeramā ūdens sagatavošana atbilstoši normatīviem un iedzīvotāji saĦem kvalitatīvu ūdeni. 

Ūdens uzkrāšanai tiek izmantots renovētais ūdenstornis ar darba tilpumu V 75 m³. Dzeramā ūdens patēriĦš,  

pēc ūdens uzskaites sistēmas pilnveidošanās, ir sarucis un vidēji diennaktī iegūtā ūdens apjoms sastāda 50 

m3/dnn.  

Ciema centrālajā daĜā 2010.gadā uzstādīti 4 ugunsdzēsības hidranti: Medumu ciema Alejas ielā (pie mājām 

Alejas 4, Alejas 10, Alejas 20, Ezeru 5). Ugunsdzēsības ūdens Ħemšanas dīėis 2010. gadā ir ierīkots pie 

Medumu speciālās internātpamatskolas. Ciema rietumu robeža robežojas ar Medumu ezeru, bet 

ugunsdzēsības prasību nodrošināšanai to praktiski izmantot nav iespējams, jo nav ierīkoti piebraucamie ceĜi 

un ūdens Ħemšanas vietas. Kopumā ciema ārējās ugunsdzēsības prasības tiek nodrošinātas.  

Kanalizācija  

Kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu Medumu ciemā nodrošina Medumu pagasta pārvalde, kanalizācijas tīkli 

ir pagasta pārvaldes īpašums. Kanalizācijas sistēmai ir pieslēgtas visas ciema centrā esošās daudzdzīvokĜu 

mājas, daĜa privātmāju, kā arī ciema centra iestādes. NotekūdeĦus no individuālajām mājām, kuras nav 

pieslēgtas pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, saimnieki apsaimnieko pēc saviem ieskatiem, vai tie tiek 

izvesti uz attīrīšanas iekārtām pēc iedzīvotāju pieprasījuma. Medumu internātskolai ir lokālās NAI ar ražību 5 
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m3/dnn, tās izbūvētas 2010.g. laikā, kad veikti skolas renovācijas darbi. Ciemā realizēts ūdenssaimniecības 

projekts,  kuru ietvaros izbūvētas jaunas NAI ar ražību 100 m3/dnn un paplašināti kanalizācijas tīkli Alejas, 

Jaunatnes un Skolas ielās. Centralizētie kanalizācijas pakalpojumi nav pieejami visā Ilgas ielā un  aiz valsts 

autoceĜa A13.  Pēc ūdens uzskaites sistēmas pilnveidošanās samazinājies arī notekūdeĦu apjoms,  un tas 

sastāda ap  45 m3/dnn. 

PROJEKTĒŠANAS DARBA UZDEVUMS  

Projekta ietvaros plānota ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Ilgas ielā (centrā un ZiemeĜu 

daĜā(galā), ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Jaunatnes ielā. Atbilstoši reljefam ir ieprojektēta 

pašteces kanalizācija, jaunas kanalizācijas sūkĦu stacijas un spiedvadi. Atbilstoši precizētajam darba 

uzdevumam un Projektā iekĜauti tabulā norādītie darbi, kas sadalīti etapos atbilstoši Pasūtītāja prasībām: 

 Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudzums Raksturojums 

1. Etaps 

597,5 m Ūdensvada izbūve no mezgla ŪM-1 līdz akai Ū1-3.  :  Ūdensvada 
tīklu izbūve ar atklāto metodi: 
- No  PEHD SDR17 OD50mm PN 10 caurulēm, garums 472,5m 

(būves kods 22220301). 
- No  PEHD SDR17 OD32mm PN 10 caurulēm, garums 34,5 m 

(būves kods 22220301). 
Ūdensvada tīklu izbūve tikai ar beztranšejas metodi: 

- No  PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD50mm 
caurulēm, garums 29,0 m (būves kods 22220301). 

- Apvalkcaurules OD200mm PEHD SDR17 PN 10 duršana 
ar OD50 caurules ievilkšanu apvalkcaurule,  garums 19,0 
m (būves kods 22220301). 

- No  PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD32mm 
caurulēm, garums 42,5 m (būves kods 22220301). 

517,0 m Sadzīves kanalizācija no K1-1 līdz K1-16. Pašteces kanalizācijas 
tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 

- No PP, 8kN/m², OD250 mm caurulēm, garums 417,0 m 
(būves kods 22230103). 

- No PP, 8kN/m², OD160 mm caurulēm, garums 30,5 m 
(būves kods 22230103). 

Kanalizācijas tīklu izbūve tikai ar beztranšejas metodi: 
- No PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD250mm 

caurulēm, garums 24,0 m (būves kods 22220301). 
- No PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD160mm 

caurulēm, garums 45,5 m (būves kods 22220301). 

1 kompl. Kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-6 blakus Ilgas ielai. Jauna 
rūpnieciski ražota pilnībā aprīkota kanalizācijas sūkĦu stacija 
DN1500, H-3,82 m, 2.gab. sūkĦi Q-1,69 l/s, h-10,02 m, P2-1,0 kW. 
Pamata plātne, ārējā elektroapgāde pēc uzskaites, rozete 
ăeneratora pieslēgšanai, teritorijas labiekārtošana (būves kods 
22230103) 

A 
Ilgas ielas gals. 
Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu 
izbūve 

151,0 m 
Spiedvads no KSS-6 līdz akai K1-14.  Spiedvada tīklu izbūve ar 
atklāto tranšejas metodi: 
- No PEHD SDR17 OD63mm PN 10 caurulēm, garums 151,0 m 

(būves kods 22230103). 
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 Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudzums Raksturojums 

419,0 m Sadzīves kanalizācija no K1-16 līdz K1-26. Pašteces kanalizācijas 
tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 

- No PP, 8kN/m², OD250 mm caurulēm, garums 389,0 m 
(būves kods 22230103). 

- No PP, 8kN/m², OD160 mm caurulēm, garums 30,0 m 
(būves kods 22230103). 

1 kompl. Kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-5 blakus Ilgas ielai. Jauna 
rūpnieciski ražota pilnībā aprīkota kanalizācijas sūkĦu stacija 
DN1500, H-5,31 m, 2.gab. sūkĦi Q-1,69 l/s, h-11,38 m, P2-1,0 kW. 
Pamata plātne, ārējā elektroapgāde pēc uzskaites, rozete 
ăeneratora pieslēgšanai, teritorijas labiekārtošana (būves kods 
22230103) 

B 
Ilgas iela pie ezera. 
Kanalizācijas tīklu 
izbūve 

258,5 
Spiedvads no KSS-5 līdz akai K1-40.  Spiedvada tīklu izbūve ar 
atklāto tranšejas metodi: 
- No PEHD SDR17 OD63mm PN 10 caurulēm, garums 258,5 m 

(būves kods 22230103). 

796,5 m Sadzīves kanalizācija no K1-16 līdz EK-1. Pašteces kanalizācijas 
tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 

- No PP, 8kN/m², OD250 mm caurulēm, garums 529,5 m 
(būves kods 22230103). 

- No PP, 8kN/m², OD200 mm caurulēm, garums 8,0 m 
(būves kods 22230103). 

- No PP, 8kN/m², OD160 mm caurulēm, garums 115,5 m 
(būves kods 22230103). 

Kanalizācijas tīklu izbūve tikai ar beztranšejas metodi: 
- No PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD250mm 

caurulēm, garums 20,0 m (būves kods 22220301). 
- No PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD200mm 

caurulēm, garums 9,0 m (būves kods 22220301). 
- No PE100 SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD160mm 

caurulēm, garums 114,5 m (būves kods 22220301). 

1 kompl. 
Kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-4 blakus Ilgas ielai. Jauna 
rūpnieciski ražota pilnībā aprīkota kanalizācijas sūkĦu stacija 
DN1500, H-3,67 m, 2.gab. sūkĦi Q-2,48 l/s, h-13,64 m, P2-1,5 kW. 
Pamata plātne, ārējā elektroapgāde pēc uzskaites, rozete 
ăeneratora pieslēgšanai, teritorijas labiekārtošana (būves kods 
22230103) 

C 
Ilgas ielas centrālā 
daĜa. Kanalizācijas 
tīklu izbūve. 

451,0 m 
Spiedvads no KSS-4 līdz akai K1-55.  Spiedvada tīklu izbūve ar 
atklāto tranšejas metodi: 

- No PEHD SDR17 OD75mm PN 10 caurulēm, garums 
430,5 m (būves kods 22230103). 

Spiedvada tīklu izbūve ar beztranšejas metodi: 
- No  PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD75mm 

caurulēm, garums 20,5 m (būves kods 22220301). 
H 

Alejas iela. 
Kanalizācijas tīklu 
izbūve. 

110,5 m Sadzīves kanalizācija no K1-16 līdz K1-26. Pašteces kanalizācijas 
tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi: 

- No PP, 8kN/m², OD200 mm caurulēm, garums 103,5 m 
(būves kods 22230103). 

- No PP, 8kN/m², OD160 mm caurulēm, garums 7,0 m 
(būves kods 22230103). 
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 Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudzums Raksturojums 

E 
Sacilpojums starp 
Ilgas un Jaunatnes 
ielām  

224,5 Ūdensvada izbūve no mezgla Ū1-4 līdz ŪM-30:  Ūdensvada tīklu 
izbūve ar atklāto metodi: 
- No  PEHD SDR17 OD63mm PN 10 caurulēm, garums 1,5m 

(būves kods 22220301). 
Ūdensvada tīklu izbūve tikai ar beztranšejas metodi: 
- No PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD63mm 

caurulēm, garums 223,0 m (būves kods 22220301). 
F 

Jaunatnes iela. 
Ūdensvada 
rekonstrukcija  

719,5 Ūdensvada izbūve no mezgla ŪM-30 līdz EŪ-1:  Ūdensvada tīklu 
izbūve ar atklāto metodi: 
- No  PEHD SDR17 OD63mm PN 10 caurulēm, garums 31,0 m 

(būves kods 22220301). 
- No  PEHD SDR17 OD32mm PN 10 caurulēm, garums 47,0 m 

(būves kods 22220301). 
Ūdensvada tīklu izbūve tikai ar beztranšejas metodi: 
- No PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD63mm 

caurulēm, garums 601,0 m (būves kods 22220301). 
- No PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD32mm 

caurulēm, garums 40,5 m (būves kods 22220301). 

2. Etaps 
G 

Jaunatnes iela. 
Ūdensvada 
rekonstrukcija  

242,5 Ūdensvada izbūve no mezgla ŪM-58 līdz akai Ū1-8, no mezgla 
ŪM-61 līdz Ū1-9:  Ūdensvada tīklu izbūve ar atklāto metodi: 
- No  PEHD SDR17 OD32mm PN 10 caurulēm, garums 14,0 m 

(būves kods 22220301). 
Ūdensvada tīklu izbūve tikai ar beztranšejas metodi: 
- No PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD50mm 

caurulēm, garums 176,5 m (būves kods 22220301). 
- No PEHD SDR17 PN 10 caurdūruma caurules OD32mm 

caurulēm, garums 52,0 m (būves kods 22220301). 

PROJEKTA RISINĀJUMI 

Kopējie projekta pieĦēmumi un risinājumi 

Būvdarbu izpildes vieta – Daugavpils novada Medumu pagasta Medumu ciems. Ciema teritorijas reljefs ir 

samērā nelīdzens ar dažāda lieluma pakalniem. Būvdarbu rajonos zemes virsmas absolūtās augstuma 

atzīmes svārstās robežās +140.00 līdz +150.00 m. v.j.l. Detalizētu aprakstu par gruntīm un to 

raksturlielumiem skatīt. projekta Vispārīgā daĜā. Tīklu trasējums uzrādīts projekta ăenerālplānos. Tīklu 

iebūves dziĜums ir atzīmēts projekta garenprofilos un ŪKT daĜas specifikācijās un darbu apjomos. Tīklu izbūve 

ir veicama tikai sausā būvgrāvī, nepieciešamā gruntsūdens novadīšanas metode (atsūknēšana, 

pazemināšana) ir jāprecizē būvdarbu laikā uz vietas. Darbu apjomos seguma atjaunošanā visur ir izskaitīta 

atklātā tranšeja (ja nav norādīts savādāk). Darbu apjomos ir iekĜauta visa bojātā seguma atjaunošana 

sākotnējā stāvoklī. Seguma atjaunošana veicama atbilstoši projekta lapai DOP-6. Tehniskā projekta izstrādes 

laikā ar Pasūtītāju ir precizēti un saskaĦoti visi projekta risinājumi un pieĦēmumi. Ūdens patēriĦi un sistēmas 

jaudas tehniskajā projektā noteiktas saskaĦā ar iepriekš izstrādāto tehniski ekonomisko pamatojumu.   

Atbilstoši Pasūtītāja prasībām nav pieĜaujama ciema ielu seguma bojāšana (neskaitot atsevišėas šėērsojuma 

vietas), kā arī katrā posmā atrodas citas komunikācijas. Visur ir izvēlēts visoptimālākais kanalizācijas un 

ūdensapgādes tīkla trasējums un tīkls pēc iespējas tiek trasēts pa ielas un blakus esošā zemes gabala 

robežu. Ir atsevišėas vietas, kur nav alternatīva tīklu izvietojuma (normatīvie attālumi līdz esošām 
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komunikācijām, kokiem, u.c.) un daĜēji nākas šėērsot privāto zemju īpašnieku īpašumos. Tehniskā projekta 

stadijā ar visiem ieinteresētajiem īpašniekiem ir veikti saskaĦojumi, ka iedzīvotāji neiebilst tīklu izbūvei, kā 

norādīts projektā. 

Ūdensapgāde  

Plānotais vidējais padotā ūdens apjoms ciemā pēc ūdensapgādes tīklu rekonstrukcijas 50-55 m3/dnn. Ciemā 

centralizētā ūdensapgāde tiks nodrošināta no esošiem urbumiem, tiks sagatavota esošajā atdzelžošanas 

stacijā un uzglabāta esošajā ūdenstornī. Ciema teritorijā ūdensvads tiek trasēts, gan pa esošajam ielām, gan 

blakus tām. Ciema teritorijai cauri iet valsts autoceĜš V696 Gorbunovka – Kaspari – Medumi.  Atbilstoši LVC 

tehniskajiem noteikumiem tīklu izbūve ir jāveic ārpus autoceĜa nodalījuma joslas jeb tālāk, kā 9,5 m no ceĜa 

ass. Valsts autoceĜu Projektā plānots šėērsot tikai ar caurdūruma metodi. Zem autoceĜa caurdūrumiem 

izmantojama caurule, kas paredzēta caurdūrumiem un ir ar lielāku noturību pret skrāpējumiem un 

deformācijām. Projektā iekĜauta visu galveno projektējamo maăistrāĜu atslēgšanas iespēja remonta darbu 

veikšanai.  Pieslēgumi paredzēti akās vai ar bezakas ventili ar kāta pagarinātāju, bet pie zemes gabala 

robežas (vai atkarībā no situācijas blakus tīklam) paredzēts gala noslēgs. Jauna pieslēguma gadījumā tiek 

dota pieslēguma iespēja, t.i. atsevišės pievads, kuram īpašniekam ārpus šī projekta ietvariem varēs 

pieslēgties. Lai veiktu pieslēgumu jāsaĦem tehniskie nosacījumi no Pakalpojumu sniedzēja un jānoslēdz 

līgums par pakalpojumu saĦemšanu.   Projektā ar katru zemes īpašnieku noslēgta vienošanās, ka īpašnieks 

neiebilst tīklu izbūvei pa viĦa zemes gabalu un ir arī apliecinājis to ar parakstu uz atsevišėa saskaĦojuma 

protokola, kurā uzrādīts tīklu trasējums, konkrētajā zemes gabalā. Atbilstoši LBN 222-99 pēc ūdens piegādes 

nodrošinājuma pakāpes ciems atbilst III centralizētās sistēmas kategorijai, kur drīkst samazināt dzeramā 

ūdens piegādi sadzīves vajadzībām un pārtikai par 30 % no aprēėina un ūdens samazināšanas ilgums 

nedrīkst pārsniegt 15 diennaktis, ūdens piegādes samazināšana vai pārtraukšana uz laiku līdz 24 stundām ir 

atĜauta, lai veiktu remontu. Pasūtītājam jānodrošina maăistrālā ūdensvada aizsargjoslu atbilstoši LR 

likumdošanai.  Atbilstoši reljefam tiek paredzētas ūdensvada iztukšošanas akas, bet ūdensvada atgaisošana 

plānota gan caur individuālo māju krāniem. Visi projekta darbi ir sadalīti pēc iespējas mazākos un loăiskākos 

apjomos, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams to realizāciju dalīt vai arī no kaut kā atteikties.   

Pirms rakšanas darbu uzsākšanas jāprecizē esošo komunikāciju šėērsošanas vietas un to atrašanās dziĜums. 

Ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē esošo komunikāciju izvietojums un nepieciešamie pasākumi 

citu komunikāciju aizsardzībai. Darbu apjomos šėērsojuma vietās ir iekĜauta esošo sakaru un elektrības 

kabeĜu speciāla aizsardzība, ievietojot kabeĜus aizsargčaulas. Ciema arējā ugunsdzēsība Projektā netiek 

risināta, ārējai ugunsdzēsībai izmantojami esošie ugunsdzēsības hidranti un aprīkotais ugunsdzēsības dīėis 

pie Medumu internātskolas.  

Kanalizācija 

Atbilstoši katra īpašnieka nepieciešamībai (esošs septiėis, vai plānots kanalizācijas izvads) tiek paredzēts 

kanalizācijas pievads tai ēkas pusē, kurā īpašniekam ērtāk. Pieslēgšanās jāveic saĦemot atĜauju no 

Pašvaldības un noslēdzot līgumu par kanalizācijas pakalpojumu saĦemšanu.  Tehniskā projekta stadijā ir 

izskaitĜoti visi iespējamie varianti, lai lielākā daĜa īpašnieku no saviem septiėiem varētu pieslēgties pašteces 

ceĜā ar cauruli OD160 ar optimālo kritumu i=0,007, atsevišėos gadījumos ar minimālo kritumu i=0,005. Ciemā 
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ir atsevišėas mājas (Alejas 42, Skolas 5-1,), kur esošā kanalizācija ir iebūvēta dziĜāk ( vai zemāk) un līdz ar 

to, lai nodrošinātu kopējo kanalizācijas sistēmas darbību pašiem īpašniekiem ir jāveic savas kanalizācijas 

pārlikšana atbilstoši projekta atzīmēm. Ciemā ir mājas (piem. Skolas 14), kuras ir izvietotas zemāk nekā citas 

un nav ekonomiska un tehniska pamatojuma vienas mājas dēĜ padziĜināt visu maăistrālo trasi par metru vai 

vairāk. Šīm mājām kanalizācijas sistēmai būs iespējams pieslēgties ar kanalizācijas sūkĦa palīdzību, t.i. 

iedzīvotājiem pašiem jāuzsūknē notekūdeĦi. Atsevišėas pieslēguma vietas atrodas samērā dziĜi ( ap 2,0 līdz 

3,0 m) un īpašniekiem šajā gadījumā Ĝoti ieteicams vienojoties ar būvnieku pieslēgties būvdarbu laikā. 

Tādējādi samazinātu pieslēguma izbūves izmaksas. Būvdarbu laikā atkarībā no situācijas ir iespējams 

precizēt pievada izvietojumu un iespējamo pievada dziĜumu. Katram pievadam paredzēts 0,5 m cauruĜvada 

un noslēgs galā. Atsevišėās vietās tiek paredzēta pievadu izbūve, šėērsojot ciema ielas un tas tiek paredzēts 

uzlaužot esošo asfalta segumu un tā atjaunošana projekta realizācijas laikā ir jāveic pilnā apjomā. Pēc 

iespējas visā ciema teritorijā darbi ir jāveic tā lai asfalta seguma bojājumi būtu pēc iespējas mazāki.  Tā kā 

liela daĜa kanalizācijas kolektoru šėērso privātos zemes gabalus un tīklu izbūve ir lielā dziĜumā, kā arī blakus 

atrodas dažāda veida komunikācijas, tad šajos posmos kanalizācijas tīklu izbūve veicama ar tranšejas 

nostiprināšanas sienām. Tādējādi samazinot būvdarbu ietekmi uz blakus esošajām ēkām un komunikācijām. 

Ūdensvada, kanalizācijas un spiedvadu izbūve plānota ar arī ar caurdūruma metodi. Caurdūruma ierīkošanas 

vietās tiek pielietota caurule PE100, SDR17, PN10, kuras cauruĜu ražotājs ir paredzējis caurdūrumu 

veikšanai. Caurule ir labāk nodrošināta ar aizsardzību pret skrāpējumiem un deformāciju, ir ar lielāku 

ilgmūžību un tai jāatbilst standarta EN12201, PAS1075 prasībām. CauruĜvadu ieguldes drošību garantē 

PAS1075, kas atĜauj caurules ieguldīt bez pabēruma, apbēruma un ar caurduri, kur caurules iespējams tiek 

deformētas, skrāpētas.   

Projekta darbu apraksts  

Jaunu ūdensapgādes tīklu izbūve Ilgas ielas galā, un sacilpojuma izveide starp Ilgas un Jaunatnes ielām  

Ūdensapgādes tīklu izbūve ieplānota Ilgas ielas galā un sacilpojuma izveidei starp Ilgas un Jaunatnes ielām. 

Ūdensvada izbūvi paredzēts veikt blakus esošajām ielām. Pēc projekta tiks dota pieslēguma iespēja ap 20 

iedzīvotājiem.  

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija Jaunatnes ielas rajonā  

Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ieplānota Jaunatnes ielas rajonā. Ūdensvada izbūvi paredzēts veikt blakus 

esošajām ielām un ceĜiem. ĥemot vērā, ka šajā rajona jau vienreiz tika realizēts ūdenssaimniecības projekts, 

tad zemes īpašnieki piekrīt ūdensvada rekonstrukcijai, tikai ar nosacījumu, ja tīkli tiek izbūvēti ar beztranšeju 

metodi.   

Kanalizācijas tīklu paplašināšana Ilgas un Alejas ielā  

Kanalizācijas tīklu paplašināšana ieplānota Ilgas ielas galā, virzienā uz ezeru. Kā arī ilgas ielas centrālajā 

daĜā. IekĜauta kanalizācijas tīklu izbūve Alejas ielā līdz privātmājām. Ieguvēji no kanalizācijas sistēmas 

izbūves būs Ilgas un Alejas ielu iedzīvotāji (ap 98 iedz.), kuriem tiks nodrošināts pakalpojums. 
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Atbilstoši reljefam nepieciešams izbūvēt jaunas 3. gab.  kanalizācijas sūkĦu stacijas. Visas kanalizācijas 

sūkĦu stacijas paredzētas rūpnieciski izgatavotas cilindriskas tvertnes  DN1500, kas izvietojamas zaĜajā zonā. 

Katrai KSS ir jābūt aprīkotai ar apkalpošanas kāpnēm, lūku un citu tehnoloăisko aprīkojumu. Tā ir jāizvieto uz 

dzelzsbetona pamatnes ar enkurojošiem elementiem, kas jāierīko atbilstoši KSS piegādātāj firmas prasībām. 

Jāuzstāda sūkĦi ar griezējinstrumentu. Komplektā jābūt kabeĜiem, vadulām, izcelšanas ėēdēm, līmeĦa 

signalizatoriem, vadības iekārtam, kas nodrošinātas ar visām aizsardzībām. NogulšĦu uzduĜėošanas sistēma 

netiek uzstādīta, jo nogulsnes uzpeld, gan notekūdeĦu pieplūdes laikā, gan sūkĦu stacijā darbojoties sūkĦiem 

veidojas turbulence un nogulsnes tiek iesūktas sūknī. Lai nodrošinātu KSS ekspluatāciju ir jāuzstāda 

noslēgarmatūra uz pienākošā kolektora un uz spiedvada. Lai samazinātu sūkĦu bojājumus KSS tiek 

paredzēta atkritmu groza uzstādīšana. SūkĦu stacijai ir jāparedz elektroapgāde, projekta I sējumā ir iekĜauta 

elektrības daĜa pēc uzskaites sadalnes. Risinājumi līdz uzskaites sadalnei tiek risināti atsevišėā projektā.  

PRASĪBAS PIELTOTAJIEM MATERIĀLIEM UN BŪDARBIEM 

Visiem materiāliem, kas tiek pielietoti projekta teritorijā ir jāatbilst Latvijas valsts un Eiropas standartiem. 

Caurules 

Ūdensvada caurules atklātā tranšejā paredzēts izbūvēt no PE100, SDR 17 materiāla caurulēm, bet vietās ar 

bez tranšeju metodi no PE100, SDR 17 materiāla caurdūrumiem paredzētām caurulēm. Caurulēm jāatbilst 

LVS EN 12201-1:2003. Ūdensvada izbūve veicama saskaĦā ar tipveida rasējumu un cauruĜu ražotāja 

instrukcijām. PE cauruĜu metināšanu veikt saskaĦā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā 

jāveic cauruĜvada dezinficēšana un pārbaude zem spiediena. Ūdensvada cauruĜvadam ir jābūt citā krāsojumā 

nekā kanalizācijas spiedvadam.  CauruĜu un fasondaĜu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši 

izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.  

Pašteces kanalizācija ar diametru OD160-OD250 mm izbūvējama no SN8 stingruma klases dubultsienu 

polipropilēna (PP) uzmavu caurulēm vai atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma, kas paredzētas 

saimnieciskajai kanalizācijai un kuras atbilst LVS EN 13476-3. Pašteces kanalizācijas izbūve veicama 

saskaĦā ar cauruĜu ražotāja instrukcijām. CauruĜvadu diametri un kritumi noteikti saskaĦā ar aprēėinu, Ħemot 

vērā cauruĜvadu ražotāju rekomendācijas. Atbilstoši cauruĜvadu ražotāju  sniegtajai informācijai pie 

cauruĜvadu pildījuma 0,6 un caurules diametra OD250mm, minimālais kritums ir 0,0038, savukārt caurule 

OD200, minimālais kritums 0,0047.  Pēc izbūves visiem izbūvētajiem pašteces kanalizācijas tīkliem jāveic 

pārbaudes saskaĦā ar Pasūtītāja un  LVS prasībām.  

Skatakas un kontrolakas 

Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Ūdensvada un 

kanalizācijas tīklu izbūvei paredzētas saliekamo dzelzsbetona elementu akas  DN1000 un DN1500. Akas 

grodiem, pamatnēm un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem. Rūpnieciski 

ražotie aku dzelzsbetona grodi ir jābalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona pamatnes. Vietas starp cauruli un 

aku grodiem ir jāhermetizē un uz cauruĜvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula. Lai nodrošinātu 

dzelzsbetona aku hidroizolāciju, apakšējam elementam jābūt „glāzes” tipa un elementi jāsavieno ar speciālu 

blīvgumiju. Čuguna lūkām jābūt ar eĦăi, nesēj virsmai starp korpusu un lūku jābūt pārklātai ar gumiju. Akas 
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pārseguma lūkai ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ėeta vāki ar nestspēju 250 kN, bet 

braucamajā zonā lūkas ar 400 kN nestspēju.  Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124. Kanalizācijas skataku teknes 

betonēt no B25, W8 markas betona.   

Kanalizācijas sūkĦu stacijas 

SūkĦu stacijas rezervuāram jābūt izgatavotam no polietilēna vai no polimērmateriāla ar stikla šėiedru 

armējumu. Konstrukciju noturību jānodrošina ar stabilu fiksāciju pie dzelzsbetona pamata plātnēm jeb ar citu 

alternatīvu risinājumu, saskaĦā ar sūkĦu kameras rūpnīcas – izgatavotājas tehniskajiem norādījumiem. 

Rezervuāra izmēri jānoteic atkarībā no notekūdeĦu daudzuma, pievadkolektora augstuma atzīmēm, Ħemot 

vērā minimāli pieĜaujamo notekūdeĦu aizturēšanas periodu. Rezervuāra formai jābūt tādai, lai Ĝautu samazināt 

iespējamo nosēdumu uzkrāšanos. PiekĜuve rezervuāram jānodrošina caur apkalpes lūkām ar slēdzamiem 

vākiem. Lūku vākiem jābūt izgatavotiem no kaĜamā ėeta, nerūsējoša tērauda vai ar stikla šėiedru armēta 

polimērmateriāla, vākiem jābūt veidotiem tā, lai tos varētu pacelt viena persona. To virsmai jābūt izturīgai un 

neslīdošai. Lūku pacelšanas rokturiem jābūt iedziĜinātiem. SūkĦu stacijās jāuzstāda aprīkojums, kas 

nodrošina to pilnīgu automātisku darbību. KSS sūknēšanas līmenis jāregulē ar sūkĦu ieslēgšanu vai 

izslēgšanu atkarībā no ūdens līmeĦa slapjajā kamerā. Sūknētavas līmeĦi jāparedz mērīt ar spiediena līmeĦa 

sensoru. Noslēgarmatūrai jābūt manuāli darbināmai un pieejamai no apkalpes līmeĦa.  

Projektējamo KSS mehāniskajam aprīkojumam jāietver sekojoši elementi, bet neaprobežojoties ar tiem: 

-2 iegremdējamie centrbēdzes kanalizācijas sūkĦi, ar dažādiem ātrumiem; 

-LīmeĦu regulējošās iekārtas; 

-Stacijas cauruĜvadi, vārsti un pretvārsti; 

-Savienojumu caurules; 

Rezervuārs jānodrošina ar ventilāciju. SūkĦu stacija jāaprīko ar ventilējamām lūkām vai ventilācijas cauruli.  

Projektējamo KSS elektriskajā un informācijas un sakaru aprīkojumā jāiekĜauj sekojoši elementi, bet 

neaprobežojoties ar tiem: 

-Zemsprieguma sadale visiem elektropatērētājiem un pieslēgums elektrības ievada skapim (pieslēgums 

ārējās elektroapgādes tīklam jārisina atsevišėā projektā); 

-Stacijas vadības automātika.  

Elektroapgādes ievads, sūkĦu vadības daĜas un citam vadības aprīkojumam jābūt uzstādītam vadības skapī. 

Panelis jāizvieto korpusā, kas ir aizsargāts pret nelabvēlīgiem laika apstākĜiem, mitruma iedarbību. 

Spiediena dzēšanas akas  

Visām spiediena dzēšanas akām jābūt no rūpnieciski  izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo 

dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Teknes betonēt no B25, W8 

markas betona. Skatakas lūkām jāatbilst LVS EN 124. 

Patērētāju pieslēgumi 

Tehniskā projektā stadijā ar Pašvaldību un iedzīvotājiem saskaĦots visu  plānoto pievadu un pārslēgumu 

izvietojums. Būvdarbu stadijā to izvietojums ir jāprecizē un atkarībā no situācijas, pēc saskaĦošanas ar visām 

ieinteresētajām pusēm tas var tikt precizēts. Ūdensvada trases pagriezieni ūdens izlaižu atzari, privātmāju 
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pieslēgumi un atsevišėi citi mezgli (plānos un garenprofilos skatīt „ŪM”) izbūvējami kā pazemes risinājumi.  

Jauna pieslēguma gadījumā tiek izbūvēts ūdensvada pievads ārpus ielas braucamās daĜas uzstādot pazemes 

tipa ventili. Katrā vietā pievada garums ir noteikts balstoties pēc vietējiem un ierobežojošiem apstākĜiem, t.i. 

pievads jānoslēdz aiz ceĜa braucamās daĜas zonas. Pievads noslēdzams ar gala noslēgu.  

 Veicot kanalizācijas ielu tīklu izbūvi, vienlaicīgi paredzēts izbūvēt arī pievadus dzīvojamām mājām līdz zemes 

īpašuma robežai pieslēguma vietā paredzot gala noslēgu vai situācijā ja maăistrāle ir aiz ceĜa, kanalizācijas 

akas DN400 uzstādīšanu. Patērētāju pieslēgumi izbūvējami pēc iespējas dziĜāk, lai nodrošinātu iespēju 

pieslēgties ar pašteci.  Vietās, kur pievienojuma atzīme kanalizācijas ielas vadam ir vairāk par 0.5 m augstāka 

nekā ielas vada teknes atzīme - jāizbūvē krītcaurules. 

Armatūra 

Ūdensvada aizbīdĦi iebūvējami gan akās, gan bezakas ar pagarinātājkātu. Paredzēts uzstādīt tikai rūpnieciski 

izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdĦus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā uz pielietojamajiem 

materiāliem atbilst BS DIN vai ISO normatīviem. Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN16. 

AizbīdĦu korpusam jābūt veidotam no GG400 klases ėeta, kas pārklāts ar epoksīda pulvera pārklājumu. 

Ūdensvada aizbīdĦi DN ≥50mm paredzēti tikai ar atloku savienojumiem. SaskaĦojot ar Pasūtītāju var 

izmantot arī elektrometināmos PE veidgabalus ar spiedienizturību PN16. 

CauruĜvadu pārbaudes 

Veicot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi jāveic visas pārbaudes kādas noteiktas Latvijas 

normatīvajos aktos. Katrs cauruĜvadu posms lēnām jāpilda ar ūdeni, un no testējamajām caurulēm un visas 

cauruĜvadu armatūras pilnībā jāizspiež gaiss. Sūknēšana jāveic pie norādītā testēšanas spiediena, kas 

balstīts uz testējamā posma zemākā punkta pacēlumu. BūvuzĦēmējam jānodrošina, lai visi testēšanā 

izmantojamie manometri tiktu atsevišėi pārbaudīti, un būvuzraugam jāiesniedz derīgs to precizitātes 

sertifikāts. 

Neatkarīgi no rezultātiem būvuzrauga klātbūtnē jāveic cauruĜvadu vizuālā pārbaude un jālikvidē visi defekti, 

dezinficējot ar dezinficējošu šėīdumu ūdenī. Ėīmikālijas jāpievieno tādā daudzumā, lai dezinfikatora atlikuma 

saturs būtu 50 mg/l visā dezinficējamās caurules garumā, kad tā ir piepildīta. Spiedienam cauruĜvados 

dezinfekcijas laikā jābūt pozitīvam, augstākam par atmosfēras spiedienu. Pēc sekmīgas dezinfekcijas 

dezinficētais ūdens rūpīgi jāizskalo no cauruĜvada, līdz ūdenim nav dezinfekcijas līdzekĜa. 

Veicot dezinfekcijas procedūras, ir jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu, ka stipri dezinficēts ūdens nevarētu 

iekĜūt esošajā ūdens pārvades un sadales sistēmā. 

Dezinficētā ūdens utilizāciju veic Būvētājs. Ja dezinficēto ūdeni Būvētājs vēlas iepludināt ielu novadgrāvjos, 

tad ir jāsaĦem atĜauja no Reăionālās vides pārvaldes.  

Kanalizācijā: pēc pārbaudes pabeigšanas BūvuzĦēmējam rūpīgi jāiztīra visa cauruĜvadu sistēma, skalojot 

(u.tml.) ar ūdeni vai citiem līdzekĜiem, lai aizvāktu visus netīrumus, akmeĦus, koka gabalus u.c., kas varētu 

būt iekĜuvuši caurulēs. CauruĜvadus vēlams skalot ar ātrumu 0,8 m/s tik ilgi, cik nepieciešams. Jābūt 

pieĜaujamai cauruĜvada skalošanai zem spiediena (atbilstoši CEN/TR 14920:2005). Caurulēm, veidgabaliem, 
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blīvgumijām un abonentu pieslēguma akām jābūt no viena ražotāja. Kanalizācijas tīklu pārbaudes pēc 

izbūves jāatbilst Pasūtītāja prasībām. 

Segumu atjaunošana 

Ciema ielu seguma atjaunošana jāveic saskaĦā ar pievienotajiem rasējumiem projekta DOP daĜā. 

Piebraucamo ceĜu un zālāju atjaunošana būvdarbu veikšanas vietās veicama saskaĦā ar Pasūtītāja un 

īpašnieka prasībām. Atjaunotais segums nedrīkst atšėirties no iepriekš esošā. Atjaunojamās virsmas seguma 

līmenis nedrīkst atšėirties no esošā ceĜa vai ietves seguma līmeĦa.   

Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā 

Rekomendējams, ka BūvuzĦēmējam izstrādājot Būvdarbu veikšanas projektu izstrādā arī kvalitātes 

nodrošināšanas sistēmu, kurā iekĜaujamas izmantojamās tehnikas un materiālu lietošanas instrukcijas. Visi 

rakšanas darbi veicami ievērojot Pasūtītāja, vispārīgās tehniskās prasības un ieinteresēto organizāciju 

prasības.  Grunts blīvējuma laboratoriskā pārbaude jāveic gan caurules apbēruma zonā, gan tranšejas zonā 

virs tā, jo darbi notiek zem ielas brauktuves. Grunts blīvējuma pakāpei caurules apbēruma zonā jāatbilst 

cauruĜu izgatavotāja prasībām, virs tās ceĜu izbūves prasībām.  Blīvējuma pakāpi jāpārbauda akreditētai 

laboratorijai. Visiem materiāliem, kuri tiks lietoti jābūt jauniem, izĦemot tos, kurus Pasūtītājs savās prasībās 

atĜāvis lietot atkāroti. Veicot PE cauruĜu metināšanu, jānodrošina procesa parametru fiksēšana un izdruku 

pievienošana izpilddokumentācijai. Betonēšanas un asfalta seguma atjaunošanas darbus drīkst veikt, ja arējā 

gaisa temperatūra nav zemāka par +5ºC. Pirms materiālu iebūves UzĦēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam 

materiālu sertifikātu un atbilstības deklarāciju kopijas, kā arī ražotāja instrukcijas materiālu izbūvei, lai 

pārliecinātos, ka būvniecības tehnoloăija nodrošina kvalitātes prasības. 

Būvdarbu veikšanas kārtība 

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem bojājumiem. Celmu 

bedres ir jānolīdzina. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoĦem un jānober atsevišėi, lai nesajauktu 

grunts slāĦus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir 

nepieciešams. CauruĜvadus ir atĜauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. Vietās kur ir augsts gruntsūdens līmenis 

būvniekam pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt tranšeju: veicot grunts ūdeĦu atsūknēšanu vai 

gruntsūdens pazemināšanu. Lai izbūvētu cauruĜvadus nelabvēlīgas gruntīs (saskaĦā ar ăeoloăiskās izpētes 

datiem), tad nepieciešams šīs nelabvēlīgās gruntis izvest un nomainīt ar smilti (vai citu grunti) kuru var 

sablietēt līdz blīvēšanas pakāpei Dr≥ 95 %. Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekĜūšana savai 

dzīvesvietai, kā arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekĜūšana kur tas nepieciešams. Rakšana 

katrā posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā. Pirms 

projektējamo ūdensvada tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to atšurfēšana un 

novietnes precizēšana. Ielu nelielā platuma dēĜ, iespējams, ka izraktā grunts ir jāizved uz pagaidu 

uzglabāšanas vietu, un tranšeju aizbēršanai nepieciešamā grunts daĜa jātransportē atpakaĜ. Grunts atbērtĦu 

izvietojums darbuzĦēmējam jāsaskaĦo ar zemes īpašniekiem un pašvaldību.  Informāciju par tuvumā esošām 

grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības 

rekomendācijām. Informāciju par tuvumā esošām būvgružu izgāztuvēm būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar 

pašvaldības rekomendācijām. Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo 
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komunikāciju aizsardzības pasākumus. Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot 

vairogus, vai citu sienu stiprināšanas paĦēmienu. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, 

papildus uzstādot nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas 

zonā neiekĜūtu nepiederošas personas. Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, slēdzot vienu ielas daĜu (piem. 

50m garumā) un organizējot piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.  Būvgrāvis ir jānostiprina tā, lai 

būvniecības gaitā nepieĜautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts sablīvējumu ap sakaru un 

elektrokabeĜiem. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās atbalstsienas vai rievsienas. Vietās, kur 

būvgrāvja dziĜums ir mazāks par 2 m var izmantot dēĜu atbalstsienas. Vietās, kur būvgrāvis šėērso 

komunikācijas, cauruĜvadu un kabeĜu nostiprināšanu ir jāveic saskaĦā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu 

norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi šajās vietās ir jāveic ar rokām. Ūdensvada un kanalizācijas 

cauruĜvadu izbūves secību un virzienu jāplāno būvuzĦēmējam, saskaĦā būvuzĦēmēja ar izstrādāto laika 

grafiku un darbu veikšanas grafiku. Ieteicams: ūdensvada tīklu būvniecību veikt izbūvējot vispirms ielu tīklus 

un māju pieslēgumus, tad pieslēdzot tīklu esošajai sistēmai. Savukārt kanalizācijas tīklu izbūvi uzsākt zemāka 

punkta uz augstāko.  

Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 

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

pasākumu plāns pievienojams būvuzĦēmēja būvdarbu līgumam. Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošo 

koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar stiprinātu dēĜu aizsargbarjeru. Būvlaukumā BūvuzĦēmēja personāla 

vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar notekūdeĦu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, 

lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas tualetes.  Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ūdeĦi novadāmi tā, lai 

neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas 

poligonu vai būvgružu pārstrādes vietu. Tīklu rekonstrukcijas laikā iedzīvotāji jānodrošina ar dzeramā ūdens 

piegādi, bet padotā ūdens kvalitāte nedrīkst pasliktināties. Nepieciešamības gadījumā ūdens jānodrošina no 

ūdens cisternām.  
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