
Projekts: "Ārējās kanalizācijas vada izbūve Ozolu ielā Dobelē, Dobeles novadā"

Nr. Veicamā darba nosaukums Mērv. Daudzums Piezīmes

1 Tranšejas rakšana un aizbēršana sadzīves kanalizācijas tīklu 

montāžai (ieskaitot grunts nomaiņu) Hvid=1,8 m, Bvid=1,2 m

m 203,0

2 Būvbedres rakšana un aizbēršana pieslēguma skatakas 

nomaiņai (ieskaitot grunts nomaiņu) H=3,9 m
m

3 25,0

3 Minerālmateriālu maisījuma (grants/šķembu) seguma 

noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar rasējumu UKT-2)
m

2 380,0

4 Zāliena seguma noņemšana un atjaunošana (saskaņā ar 

rasējumu UKT-2), tai skaitā melnzeme un izlīdzināšana 

(hvid=10cm) slānī

m
2 26,0

5 Tranšejas sienu nostiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji) 

pie dziļuma, kas lielāks par 1,5 m. *norādīts tekošais tranšejas 

garums, pieņemot, ka sienas nostiprinātas abās būvgrāvja 

m 203,0

6 Smilts pamatnes ierīkošana zem sadzīves kanalizācijas 

cauruļvadiem, h=15 cm (skatīt rasējumu UKT-12)
m

3 30,5

7 Sadzīves kanalizācijas cauruļvadu smilšu apbērums, h=20cm 

(skatīt rasējumu UKT-12)
m

3 71,0

8 PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi 

OD160; H=1,5 - 2,0m,  ieguldes klase SN8 montāža un ar to 

saistītie darbi

m 176,0

9 PP gludsienu kanalizācijas caurules ar uzmavām un blīvi 

OD160; H=2,0 - 2,5m,  ieguldes klase SN8 montāža un ar to 

saistītie darbi

m 27,0

10 Pieslēguma PP/PE skatakas ID600/500, H=3,5-4,0m demontāža kpl. 1

11 PP/PE skataka ID600/500, H=3,5-4,0m, komplektā ar betona 

gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras 

stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža

kpl. 1

12 PP skataka DN400/315, H=1,5-2,0m, komplektā ar betona 

gredzenu, 40tn ķeta lūku un vāku noslēdzamu ar viras 

stiprinājumu, pamatni īpašumu pievienojumiem, montāža

kpl. 8

13 PP OD160 caurules gala aizbāžņa montāža gb. 8

14 CCTV inspekcija m 203,0

15 Pašteces kanalizācijas trases nospraušana m 203,0

16 Aku vāku apbetonēšana gb. 9

17 Šķērsojumi ar esošajām inženierkomunikācijām, atšurfēšana, 

nepārsniedzot 3m dziļumu, minimālā platība 1m², maksimālais 

garums 5m

skaits 13

18 Esošo elektrokabeļu un sakaru kabeļu aizsardzība to 

šķērsojumu vietās ar projektēto sadzīves kanalizāciju, ievietojot 

tos saliekamajās aizsargčaulās AROT OD110, L=3m  

skaits 9

Vispārīgie darbi

19 Lielformāta informatīvā stenda atbilstoši Eiropas Savienības 

fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda "Publicitātes 

Vadlīnijas" Eiropas Savienības fondu finansējumu saņēmējiem 

uzstādīšana  

kpl. 1

1. Darbu apjomi var tikt precizēti būvdarbu laikā;

2. Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas (pamatnes) no 

blietētas smilts;

3. Caurules apbērums 20 cm (skatīt rasējumu UKT-12)

4. Darbu apjomu tabulas skatīt kopā ar materiālu specifikāciju un 

rasējumiem.

5. Grunts un smilts apjoms m
3
 norādīts noblīvētā stāvoklī.

Piezīmes:

BŪVDARBU APJOMU SARAKSTS BA-1

Kanalizācijas K1 ielas vads

Zemes darbi projektēto UKT tīklu darbu zonā 

Sadzīves kanalizācijas montāžas darbi 

Lapa 1


