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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

1.1. Vispārīgās prasības 

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

interpretējami kopā ar šīs specifikācijas prasībām. 

1.2. Standarta specifikācijas  

1.2.1. Būves izbūvējamas un atbilstoši saskaņotajiem Eiropas standartiem, jomās, kur tādi noteikti, kā 

arī visiem LR spēkā esošajiem standartiem un normatīvo aktu prasībām, kā arī Ventspils ielu 

būvniecības vadlīnijām (turpmāk-Vadlīnijas). 

1.2.2. Ja Izpildītājs piedāvā izmantot iekārtas vai materiālus, kas atbilst citiem, šeit neminētiem 

standartiem, šiem standartiem ir jābūt līdzvērtīgiem vai augstākiem par šeit iepriekšminētajiem 

standartiem, un Izpildītājam ir jāsniedz izsmeļoša informācija pirms būvniecības uzsākšanas par 

atšķirībām starp minētajiem standartu veidiem. Citu materiālu un iekārtu izmantošana iepriekš 

jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. Pasūtītājs un Būvuzraugs patur tiesības akceptēt vai 

noraidīt iekārtas un materiālus, kas izgatavotas atbilstoši standartiem, kurus Pasūtītājs un 

Būvuzraugs nav akceptējis kā adekvātus (līdzvērtīgus vai labākus). 

1.2.3. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Darbu drošību un ievēro spēkā esošo LR likumdošanu 

darba drošības jomā, tai skaitā nozīmē darba aizsardzības koordinatoru saskaņā ar tehniskās 

specifikācijas apraksta 9.punktā noteikto. 

1.3. Līguma ietvaros veicamie darbi 

Būvdarbi veicami saskaņā ar SIA “Inženiertehniskie projekti” 2020.gadā izstrādāto būvprojektu 

(Nr.101): “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (turpmāk-

Būvprojekts). 

Objekta būvdarbu zonai pieguļošā un esošā teritorijā Kuldīgas ielā Nr.138, Ventspilī 2020.gada aprīlī 

ir plānots uzsākt objekta "Daudzfunkcionāla pakalpojumu centra jaunbūve un teritorijas 

labiekārtošana Gāliņciemā, Ventspilī, Kuldīgas ielā 138" būvniecību (turpmāk-Ēka), līdz ar to 

Izpildītājam jāņem vērā, ka būvobjektā vienlaicīgi būs iesaistīti vairāki citi būvuzņēmēji. Būvdarbiem 

Ēkas būvniecībai un teritorijas labiekārtošanai pasūtītājs ir Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde 

“Ventspils bibliotēka”. 

Pamatojoties uz starp Ventspils pilsētas domes un Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm noslēgto 

26.03.2015. pakalpojumu līgumu Nr. 2015/15 par pašvaldības SIA “Ventspils nekustamie īpašumi” 

(turpmāk- VNĪ) pakalpojumu nodrošināšanu Ventspils pilsētas pašvaldības iestādēm, minētā objektā 

būvdarbu organizēšanu un uzraudzību nodrošina VNĪ.  

Būvdarbus veiks VNĪ būvuzņēmējs, bet siltumapgādes tīklu būvdarbiem pasūtītājs ir pašvaldības 

SIA “Ventspils siltums” (tiek izstrādāts būvprojekts). 

Šī Iepirkuma līguma ietvaros Izpildītājam ir jāveic ūdensvada, sadzīves kanalizācijas izbūves darbi 

objektā “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Kuldīgas ielā 138, Ventspilī” (turpmāk-

Būvobjekts).  
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2. VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS 

2.1. Izpildītāja darbu organizācija  

2.1.1. Būvdarbu veikšanas plānotais laiks ir 150 dienas no būvdarbu uzsākšanas (t.sk. 90 dienas – 

būvdarbu veikšana+ 60 dienas- Būvobjekta nodošana - pieņemšana ekspluatācijā). 

Plānotais būvdarbu uzsākšanas laiks ir 2020.gada aprīlis/maijs. 

Darbu uzsākšana saskaņā ar Līgumā noteikto.  

Būvobjekts ir uzskatāms par pieņemtu ekspluatācijā ar Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā 

parakstīšanas dienu. 

2.1.2. Izpildītājam saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteikto un to, ka Būvobjektā notiek kompleksi 

darbi, būs jānodrošina mobilitāte Būvobjektā, lai Darbi notiktu saskaņojot tos Ēkas būvdarbiem 

un seguma izbūvei. Darbi veicami vairākos etapos (saskaņā ar paredzamo Darbu izpildes laika 

grafiku). Atsevišķi Darba etapi būs jāuzsāk pēc minētās Ēkas būvuzņēmēja pieprasījuma 5 

(piecu) darba dienu laikā. Tas saistīts ar būvlaukuma atbrīvošanu un Ēkas būvdarbu tehnoloģisko 

procesu. Materiālu piegāde būs jānodrošina tādā apjomā, lai to iztrūkums nekavētu darba procesu 

Ēkas būvdarbiem. 

2.1.3. Izpildītājam jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kurš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, t.sk. transporta 

kustību shēma jāskaņo ar VNĪ, un citām ieinteresētajām personām. 

2.1.4. Standarta darba laiks ir no 08.00 līdz 17.00 darbadienās, t.i., no pirmdienas līdz piektdienai, par 

ko Izpildītājs informē, uzsākot darbus. 

2.1.5. Būvdarbu veicējam jāpiedalās Pasūtītāja rīkotajās būvdarbu vadības sanāksmēs saskaņā ar 

Līgumā noteikto. 

2.1.6. Pasūtītājs veic samaksu tikai par to demontāžas darbu apjomu, kas ir ievests būvgružu atbērtnē 

Saules ielā 143, Ventspilī. Būvuzņēmējam, ievedot būvgružus atbērtnē, ir jāsedz šo būvgružu 

apstrādes izdevumi atbilstoši apstiprinātajam cenrādim, un izmaksas jāparāda lokālajās tāmēs 

pozīcijā „materiāli”, tādējādi nodrošinot, ka būvgruži nenonāktu kā piesārņojums apkārtējā vidē. 

2.1.7. Būvdarbu veicējs Darba procesā nodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja pastāvīgu atrašanos 

Būvobjektā (4 (četras) stundas 5 (piecas) dienas nedēļā, kad tiek veikti iepirkuma priekšmeta 

būvdarbi), saskaņā ar dalītā laika uzskaites grafiku (MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”). 

2.1.8. Darbu veikšana ārpus noteiktā darba laika ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja un Būvuzrauga atļauju. 

Kā arī Būvdarbu veicējs ievēro Vadlīnijas 3.3.7. punktā noteikto.  

2.1.9. Pirms katras plānotās ūdens padeves atslēgšanas Izpildītājam rakstiski ir jāinformē 

PSIA ’’ŪDEKA” ne mazāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš. Atbilstoši PSIA “ŪDEKA” 

sagatavotajam sarakstam uzņēmuma klienti jāinformē ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms katra 

ūdens padeves pārtraukuma. 

2.1.10. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektam pieguļošajā teritorijā (ēkām, to pamatiem, žogiem, 

iebrauktuvēm, blakus esošo ielu krustojumu apmalēm un citiem raksturīgiem mezgliem, kas 

būvniecības laikā varētu tikt bojāti) jāveic fotofiksācija, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma 

jāiesniedz CD, atmiņas kartē, vai jāiesūta elektroniski uz Pasūtītāja norādīto e-pastu 

fotofiksācijas ar darbu progresu Būvobjektā. 

2.1.11. Pirms jebkura materiāla iebūves, materiāls ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, sastādot 

materiāla saskaņošanas aktu. Saskaņojums materiālam neatbrīvo Izpildītāju no atbildības, ja 

pārbaudes procesā tiek konstatēta neatbilstība. 

2.1.12. Sagatavojot un aizpildot segto darbu un nozīmīgo konstrukciju aktus, aktos jāuzrāda veikto 

darbu daudzumi, saskaņā ar MK Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” un 

jāpieaicina autoruzraugs (ja to paredz autoruzraudzības līgums). 

2.1.13. Izpildītājam ik mēnesi, pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic 

izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, 

jo apmaksa tiks veikta tikai pēc faktiskiem uzmērījumiem.  

2.1.14. Būvniecības laikā ierīkot gājējiem laipas, darba zonu norobežot ar aizsargbarjerām, un ievērot 

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumus Nr.421 „Noteikumi par 

darbavietu aprīkošanu uz ceļiem”.  
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2.1.15. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par visu būvdarbu veikšanai nepieciešamo atļauju saskaņā ar LR 

likumdošanu un atbildīgo valsts un pašvaldības iestāžu prasībām iegūšanu, t.sk., rakšanas darbu 

atļauju, satiksmes slēgšanas atļauju utt. iegūšanu. 

2.1.16. Darbi Būvobjektā organizējami tādā apmērā un formā, lai nerastos pārtraukumi darba procesā. 

2.1.17. Izpildītāja pienākums ir patstāvīgi veikt aizbērto tranšeju sablīvējuma pārbaudes un iesniegt 

Pasūtītājam un Būvuzraugam pārbaudes testēšanas pārskatus, kā arī sekot līdzi izbūvēto 

materiālu un veikto darbu kvalitātei. Pasūtītājs un Būvuzraugs pēc testēšanas pārskata 

saņemšanas, var veikt seguma nestspējas kontrolpārbaudes. Ja kontrolpārbaudes rezultāti ir 

negatīvi, Izpildītājs par katru mērījuma vietu, apmaksā pārbaudes veikšanu. 

2.1.18. Būvobjekta nodošana pēc būvdarbu pabeigšanas notiek sekojoši: 

 Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs organizē Darbu pieņemšanas komisiju, kur piedalās 

Pasūtītāju, Izpildītāja pārstāvji un Būvuzraugs. Komisija veic Būvobjekta pārbaudi dabā, un 

Izpildītājam ir jānovērš jebkuri defekti, ko Būvobjekta pārbaudes laikā konstatē 

iepriekšminētā komisija; 

 Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta izpilddokumentāciju, kurā jābūt iekļautiem 

sekojošiem dokumentiem: 

- Saskaņotām izpildshēmām papīra formātā un elektroniskā formātā (piem.CD), 

Izpildshēmās jābūt redzamām Būvobjektam pieguļošo zemesgabalu kadastra robežām; 

- Izmantoto materiālu un aprīkojuma apliecinošus dokumentus; 

- Spiediena, konstrukciju un seguma nestspējas pārbaudes testus un visu citu veikto testu 

rezultātus, kas apliecina, ka Būvobjekta izbūve ir veikta atbilstoši prasībām;  

- Segto darbu aktiem, nozīmīgo konstrukciju aktiem; 

- Būvdarbu atskaitēm, būvuzraudzības žurnālam/iem, autoruzraudzības žurnālam/iem, 

darbu veikšanas projektam; 

- Cauruļvadu CCTV inspekcijas materiāliem (slīpuma grafikiem, video pārskatiem) 

elektroniskā veidā; 

- Atzinumiem no iestādēm un personām, kuras saskaņojušas Būvprojektu; 

- Citai informācijai, ko pieprasa Ventspils pilsētas domes Būvniecības administratīvā 

inspekcija. 

2.1.19. Pasūtītājs gatavo apliecinājumu par Būvobjekta gatavību nodošanai ekspluatācijā. 

2.1.20. Veikto Darbu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no Akta par Būvobjekta 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža, kas tiek sadalīts 2 posmos: 

- 24 (divdesmit četri) mēneši -tiek iesniegta Ieturējuma naudas garantija saskaņā ar 

Būvdarbu līgumā noteikto; 

- 36 (trīsdesmit seši) mēneši - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, 

par ko Puses atsevišķi rakstveidā vienojušās, uz sava rēķina novērst bojājumus un 

citus trūkumus, kas Būvobjektā pie pareizas Būvobjekta ekspluatācijas tiek konstatēti 

garantijas laikā, un uz kuriem ir attiecināma Līgumā noteiktā garantija.  

2.1.21. Darbos izmantoto būvmateriālu minimālais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši no 

Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā. Darbos izmantoto materiālu garantija nevar būt īsāka 

par ražotāja noteikto. 

2.1.22. Izpildītājam ir pienākums novērst Darbu Garantijas termiņa laikā konstatētos būvniecības 

Defektus, ja tie ir radušies Izpildītāja vainas dēļ. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē 

bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot vietu un laiku, 

kad Izpildītājam jāierodas sastādīt Defektu aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem 

trūkumiem. Pasūtītāja paziņojumā noteiktais uzaicinājuma ierasties uz Defektu akta 

sastādīšanu termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir 

notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, - šādā gadījumā Izpildītājam jāierodas 

nekavējoties. Puses Defektu akta sastādīšanai ir tiesīgas pieaicināt speciālistus. Izdevumus 

par speciālistu sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kas ir atbildīga par konstatētajiem 

bojājumiem vai citiem trūkumiem. 

2.1.23. Izpildītāja neierašanās nekavē Defektu akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt 

aktā konstatētajam. Par Defektu akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un 

laiku, kad Defektu akts ir ticis sastādīts. 
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2.2. Augstuma atzīmes un objektu izvietojuma noteikšana dabā 

2.2.1. Izpildītājs nes pilnu atbildību par pareizu visu šī Būvdarbu līguma ietvaros izbūvējamo Darbu 

Būvobjektu nospraušanu dabā. 

2.2.2. Pirms jebkādu būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir jāveic būvlaukuma vietas izpēte, lai 

pārbaudītu Būvprojekta pareizību, iepazītos ar esošajām virszemes un pazemes struktūrām, ēku 

robežām, cauruļvadu pieslēgumu vietām utt. 

2.2.3. Pirms tiek uzsākta tranšeju aizpildīšana, ir jāveic visu izbūvēto pazemes cauruļvadu tīklu u.c. 

komunikāciju uzmērīšana, un jāsagatavo shēmas, norādot visus nepieciešamos datus un 

mērījumus, kam ir jābūt pietiekami precīziem, lai uz to pamata būtu iespējams sagatavot 

Būvobjekta izpildshēmas. Izpildshēmas sagatavojamas atbilstoši LR likumdošanai. Ar 

izpildshēmu sagatavošanu saistītie izdevumi jāparedz piedāvājuma tāmēs. 

2.2.4. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam uz vietas Būvobjektā ir jāpārbauda visas esošo 

komunikāciju augstumu atzīmes. Par jebkādām konstatētajām nobīdēm vai neatbilstībām starp 

esošo līmeni dabā un Būvprojektā vai specifikācijā norādīto līmeni Izpildītājs nekavējoties 

rakstiski informē Pasūtītāju, lai tas, savukārt, varētu savlaicīgi veikt pārbaudes Būvobjektā 

pirms Darbu uzsākšanas. 

2.3. Esošo būvju/komunikāciju aizsardzība 

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

bojājumus esošajām būvēm, to piebūvēm, sienām, komunikāciju tīkliem utt. Izpildītājs 

Pasūtītāja priekšā uzņemas atbildību par jebkādām prasībām par bojājumu, ko bija iespējams 

novērst, nodarīšanu esošām būvēm/komunikācijām, kas radušies Izpildītāja darbības rezultātā. 

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

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

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, Izpildītājam ir jāievēro darbu izpildes vietai tuvumā esošo būvju 

īpašnieku izteiktās prasības un norādījumi. Izpildītājs Pasūtītāja priekšā uzņemas atbildību par 

jebkādām prasībām par bojājumu nodarīšanu esošām būvēm/komunikācijām, kas radušies 

Izpildītāja darbības rezultātā, veicot vietas izpēti. 

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

Izpildītājam 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. 

2.3.4. Izpildītājam vienības cenās ir jāparedz izmaksas visiem darbiem, ņemot vērā tiem nepieciešamo 

resursu laika ieguldījumu un programmā plānoto izpildes laiku. 

2.3.5. Visā darbu izpildes gaitā Izpildītājs apkopo datus par visu darbu izpildes gaitā konstatēto vai 

skarto komunikāciju novietojumu, izmēriem un komunikāciju veidu, un sagatavo atbilstošas 

shēmas, kā arī iepriekš minētos dokumentus pievieno klāt Būvobjekta izpilddokumentācijai. 

2.4. Nožogojumi, brīdinājuma zīmes un apgaismojums 

2.4.1. Šī Būvdarbu 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. Jānodrošina norobežojuma 

barjeru un signāllampiņu uzstādīšana diennakts tumšajā laikā pie vaļējām tranšejām. 

2.4.2. Brīdinājuma zīmēm ir jāatbilst šajā specifikācijā, vai citos šī iepirkuma 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. 
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2.4.3. Visām darbu izpildes vietā uzstādītājām zīmēm un brīdinājumiem ir jābūt latviešu valodā. 

2.4.4. Izpildītājs 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 kaitējumu, kas tiek nodarīts sabiedrībai vai 

īpašniekiem Izpildītāja nevērības dēļ. 

2.5. Darbu izpildei nepieciešamo ūdens resursu nodrošinājums 

2.5.1. Būvdarbu veikšanai, cauruļvadu un aku pārbaudei, kā arī citiem mērķiem nepieciešamos ūdens 

resursus par saviem līdzekļiem nodrošina Izpildītājs. 

2.5.2.  Ūdeni, kas izmantots būvdarbu vajadzībām, t.sk., cauruļvadu pārbaudei un skalošanai, var 

novadīt kanalizācijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju. Izpildītājs veic Pasūtītājam samaksu par 

izmantotajiem pakalpojumiem. 

2.6. Elektroapgāde 

2.6.1. Ja vien līgums nenosaka savādāk, Izpildītājam ir jānodrošina būvdarbu veikšanai nepieciešamie 

elektroenerģijas resursi un to piegāde. Izpildītājs vienojas ar atbildīgajiem dienestiem par 

nepieciešamo elektroenerģijas nodrošinājumu, un savos darbu izcenojumos paredz ar to 

saistītās izmaksas. 

2.7. Darba telpas būvvietā 

2.7.1. Izpildītājs savām vajadzībām nodrošina teritoriju, kas ir nepieciešama tā biroja telpu, biotualešu 

un noliktavu telpu izvietošanai būvlaukumā, saskaņā ar Darbu veikšanas projektā norādīto vietu 

Izpildītājs par saviem līdzekļiem sedz visas ar biroja nodrošināšanu saistītās izmaksas.  

2.7.2. Izpildītājam jānodrošina un jāuztur kārtībā atbilstošas koplietošanas labierīcības (biotualetes) 

darbu izpildes vietā, un pēc darbu pabeigšanas objektā tās jānovāc un jādezinficē teritorija. 

2.8. Trokšņu un vibrācijas līmenis 

2.8.1. Izpildītājam ir jānodrošina, ka tā veikto darbu rezultātā radītais troksnis un vibrācija nerada 

neērtības iedzīvotājiem, un tā līmenis nepārsniedz normatīvos aktos minētās maksimālās 

pieļaujamās normas.  

2.8.2. Iepriekšminētie trokšņa un vibrācijas līmeņi attiecas uz nožogotajām darbu izpildes teritorijām, 

kā arī uz teritorijām, kas atrodas dzīvojamo ēku tuvumā. 

2.8.3. Ārpus noteiktā darba laika Izpildītājam ir jāizmanto energoapgādes tīklam pieslēgti elektriskie 

sūkņi (vai analogi saskaņoti risinājumi). 

2.9. Kārtības nodrošināšana būvvietā 

2.9.1. Koplietošanas ceļi, kas tiek izmantoti piekļuvei būvvietai, kā arī pārējās teritorijas ir jāuztur 

kārtībā un darba dienas beigās vai arī biežāk, ir jāveic to tīrīšana, nekavējoties novācot 

būvgružus, citus sadzīves atkritumus, lai nodrošinātu tīrību un kārtību būvvietā. Piesārņojumu 

vai smiltis ar automašīnām un traktoru riteņiem nedrīkst iznest uz pilsētas ielām. 

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

Izpildītājam savlaicīgi ir jāaizvāc no Būvobjekta un jātransportē nodošanai Ventspilī, Saules 

ielā 143, ja vien Pasūtītājs nav noteicis savādāk.  

2.10. Citu iespējamo traucējumu novēršana 

2.10.1. Izpildītājam 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. 

2.10.2. Nepieciešamības gadījumā jāveic būvdarbu gaitā skarto teritoriju apsegšana vai norobežošana 

un jāorganizē izraktās grunts aizvākšana uz citu uzglabāšanas vietu. 

2.10.3. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina iepriekšminēto prasību ievērošana. 
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2.11. Apkārtējās vides aizsardzība 

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

piesārņojošu vielu nonākšanu augsnē, upēs, straumēs un virszemes ūdenskrātuvēs Izpildītāja 

veikto darbību rezultātā. 

2.11.2. Būvlaukumā būvniecības laikā, esošie koki jāaprīko ar aizsargvairogiem, koku saknes jānosedz 

(t.sk. jānodrošina pret izžūšanu), jānodrošina koku aizsardzība saskaņā ar Vadlīnijās noteikto. 
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3. BŪVDARBI  

3.1. Cauruļu materiāli, ieguldīšanas dziļums un tranšeju platumi 

3.1.1. Cauruļvadi izbūvējami saskaņā ar Būvprojektā norādīto trasējumu un augstuma atzīmēm un 

atbilstoši Latvijas Būvnormatīvos noteiktajām prasībām. 

3.1.2. Tranšeju platums ir norādīts Būvprojektā. Tranšejas ir jānostiprina, lai nodrošinātu pietiekamu 

tuvumā esošo pazemes komunikāciju un citu būvju aizsardzību.   

3.1.3. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Izpildītājam ir jāpārbauda projektēto parametru atbilstība 

šķērsojamajos posmos izbūvētajām komunikācijām, t.sk., cauruļu diametra, ieguldīšanas 

dziļuma, materiālu utt. un atjaunojamā seguma atbilstība (seguma veids, augstums utt.). 

Gadījumā, ja Izpildītājs konstatē kādas nobīdes vai neatbilstības, tas nekavējoties informē 

Pasūtītāju rakstiski un gaida turpmākos norādījumus. 

3.2. Esošo komunikāciju novietojums  

3.2.1. Var būt nepieciešams veikt kontrolrakumus, lai noteiktu esošo pazemes komunikāciju atrašanās 

vietu un pieslēguma atzaru līmeni. Rakšanas darbi veicami manuāli, nepieciešamības gadījumā 

izmantojot pneimatiskus darbarīkus. Vietas izpētes vajadzībām ir aizliegts izmantot 

mehāniskas iekārtas. 

3.2.2. Ceļu segumu uzlaušana, tranšeju aizbēršana un seguma atjaunošana veicama atbilstoši cauruļu 

ieguldīšanas specifikācijas prasībām. 

3.3. Rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu 

3.3.1. Izpildītājam jāveic rakšanas darbi uz virsmām ar cieto segumu tā, lai nenodarītu bojājumus 

ceļiem, ietvēm vai citām virsmām ārpus tranšejas robežām, un Izpildītājs 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 Izpildītājs veic par saviem līdzekļiem. 
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4. MATERIĀLI 

4.1. Vispārīgi 

4.1.1. 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. 

4.1.2. Gadījumos, kad ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, ar Būvuzrauga un Pasūtītāja atļauju 

ir pieļaujama arī citu ražotāju ekvivalentu *  (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 Izpildītājs var iesniegt papildu piegādātāju un materiālu avotu vārdus, 

bet nekādi piegādes avoti nedrīkst tikt mainīti bez Būvuzrauga un Pasūtītāja piekrišanas.  

4.1.3. Pasūtītājam 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 Darbu veikšanas projektā paredzētās vietās un 

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, Izpildītājs 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. 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. 

  

                                                 
* Ekvivalenti izstrādājumi: 

Ja darbu apjomos vai būvprojektā 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 par 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 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. 
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5. ZEMES DARBI, RAKŠANAS DARBI UN AIZBĒRŠANA  

5.1. Rakšanas darbi – vispārīgi 

5.1.1. Izpildītājam jāveic rakšanas darbi tā, lai nebojātu tranšeju gatavās virsmas un pasargātu tās no 

noārdīšanās. Izpildītājs ir atbildīgs par esošo pazemes komunikāciju drošu saglabāšanu, un 

bojājumu gadījumā tas par saviem līdzekļiem nodrošina bojāto komunikāciju atjaunošanu 

atbilstoši atbildīgo dienestu prasībām. Par komunikāciju bojājumiem Izpildītājs nekavējoties 

ziņo Pasūtītājam, inženiertīklu dienestam. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. Visām būvbedrēm jābūt attiecīgā platumā, dziļumā un garumā kā norādīts rasējumos vai 

aprakstīts specifikācijā, jeb ar tādiem alternatīviem izmēriem, kā norādījis Pasūtītājs. 

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. Izpildītājam 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 Izpildītājam 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 Izpildītājs ir netīšām veicis rakšanas darbus zem projekta atzīmes, 

tam ir jānodrošina rakšanas vietu atpakaļ aizbēršana ar piemērotiem materiāliem un blietēšana 

līdz nepieciešamajai atzīmei par Izpildītāja paša līdzekļiem.  

5.5. Rakšanas darbi blakus vai uz klātām virsmām 

5.5.1. Izpildītājam 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, Izpildītājam 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, utml. 

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. Ja nepareizi izmantojot būvniecības tehniku, vai arī Izpildītāja neuzmanības vai citu 

neattaisnojamu iemeslu dēļ Izpildītājs 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, Izpildītājs ir atbildīgs par visu bojāto virsmu atjaunošanu par saviem līdzekļiem. 

Izpildītājam ir jāatjauno bojātās virsmas vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kādā tās bija pirms 

Izpildītāja darbības uzsākšanas objektā, vai arī jākompensē attiecīgajam īpašniekam vai 

atbildīgajam valsts vai pašvaldības dienestam sertificētās atjaunošanas darbu izmaksas.  
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5.5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic augstāk norādītos atjaunošanas darbus vai nesedz to izmaksas, 

Pasūtītājam ir tiesības ieturēt šo summu Pasūtīja labā no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem.  

5.6. Rakšanas darbi esošo ēku un būvju tuvumā 

5.6.1. Izpildītājam jānodrošina darbu norises vietai blakus esošo ēku un būvju sienu, pamatu un citu 

struktūru stiprināšana, balstīšana utml., ja veicamie būvniecības darbi var traucēt to stabilitātei.  

5.6.2. Izpildītājam 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. 

5.6.3. Veicot rakšanas darbus netālu no esošu būvju pamatiem, var būt nepieciešama šo pamatu 

nostiprināšana, lai nodrošinātu to stabilitāti. 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 augstāk minēto pasākumu izmaksas Izpildītājam jāietver savā 

rakšanas darbu izmaksu aprēķinā. Izpildītājs 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, Izpildītājam 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, Izpildītājam 

ir jāsedz no saviem līdzekļiem remonta izmaksas. Izpildītājam 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 Izpildītāju 

vai Pasūtītāju. 

5.7.2. Izpildītājam 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. Izpildītāja pienākums ir izpildīt šādas samērīgas 

prasības un savos izmaksu aprēķinos tam ir jāparedz šādu pakalpojumu izmaksas. Lai novērtētu 

iespējamo kopējo šādu izmaksu summu, pirms konkursa piedāvājuma iesniegšanas Izpildītājam 

jāsazinās ar atbildīgajiem dienestiem un organizācijām un jāprecizē paredzamais laika patēriņš 

un saistītās izmaksas. 

5.8. Ūdens atsūknēšana 

5.8.1. Ja tranšejās vai izraktajās bedrēs uzkrājas ūdens, Izpildītājam 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. Izpildītājam visā darbu laikā jānodrošina būvvietā darba gatavībā 

esoši atbilstošas jaudas sūkņi.  

5.8.2. Ja tranšejās vai bedrēs sakrājies ūdens, tas aizvadāms uz tuvāko lietus kanalizācijas tīklu, to 

saskaņojot ar PSIA ”ŪDEKA”, tā, lai netiktu nodarīti bojājumi ceļiem, pašvaldības vai privātam 

īpašumam, nenotiktu drenāžas sistēmas piesārņošanās ar smiltīm, vai arī netiktu radīti citi 

nevajadzīgi traucējumi ielu vai ceļu lietošanā vai radīt draudus sabiedrības veselībai. 

5.9. Bīstamo materiālu aizvākšana 

5.9.1. 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. 
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5.10. Aizbēršana (normālā gruntī) 

5.10.1. 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. 

5.10.2. Smiltij, ko izmanto tranšeju aizbēršanai jābūt caurlaidīgai, drenējošai, bez organiskiem 

piejaukumiem un jābūt ar tādām fizikālām īpašībām, ka to var noblīvēt vismaz līdz 97 % no 

maksimālā blīvuma, ko iegūst saskaņā ar LVS 13286 (“Standarta Proktors”).  

5.10.3. Aizbēršanai paredzētais materiāls ieklājams slāņos pa 200mm un blīvējams, izmantojot 

vibroblieti (vai apstiprinātu analogu), blīvēšanu veicot ar vismaz sešiem pārbraucieniem.  
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6. CAURULES UN CAURUĻVADU IZBŪVE 

6.1. Caurules – vispārīgi, materiāli 

6.1.1. 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. Visiem saskaņotiem materiāliem jābūt 

pieejamiem atbilstības deklarācijām. 

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

aizbēršanu, blietēšanu un virsmu atjaunošanu cauruļu likšanas ietvaros, Izpildītājam ir jāievēro 

arī pārējās līgumā noteiktās prasības tranšeju aizpildīšanai un virsmu atjaunošanai, vai jāveic 

minētie darbi atbilstoši līguma dokumentos iekļautajiem rasējumiem.  

6.1.3. Apjomu tabulās iekļautajās tāmju pozīcijās par cauruļvadu un aku montāžas darbiem 

pretendentam piedāvājumā jāiekļauj visi nepieciešamie veidgabali un savienojumi. 

6.2. Cauruļu likšana  

6.2.1. Cauruļu likšana ir veicama saskaņā ar rasējumos vai Pasūtītāja norādīto novietojumu, augstuma 

atzīmēm un kritumiem.  

6.2.2. Cauruļu likšanu jāuzsāk tranšejas zemākajā galā. Caurules jānovieto tā, lai uzmavas daļa būtu 

vērsta pret plūsmas virzienu. Jānodrošina nepieciešamie pasākumi, kas nepieļautu zemes vai 

citu svešķermeņu iekļūšanu caurulēs. Jānodrošina pietiekams cauruļu enkurojums, kas 

nepieļautu to nobīdi pirms Darbu pabeigšanas 

6.2.3. Visas caurules un palīgmateriāli pirms uzstādīšanas jāpārbauda. Caurules un palīgmateriāli, 

kuros atklāti defekti, jāaizvāc no darbu veikšanas vietas.  

6.2.4. 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.  

6.2.5. 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.  

6.2.6. 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.  

6.2.7. Smērvielas, kuras tiek izmantotas slīdošajos savienojumos, nedrīkst negatīvi ietekmēt 

savienojuma gredzenus vai caurules, tām jābūt inertām attiecībā pret caurulēs plūstošo 

šķidrumu. Smērvielas nedrīkst būt toksiskas, kā arī tām jābūt noturīgām pret 

mikroorganismiem. Pieļaujama tikai cauruļu ražotāja atļautu smērvielu izmantošana.  

6.2.8. Skatakas izbūvējamas saskaņā ar rasējumos norādītajiem izmēriem un specifikācijām. 
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7. BŪVDARBU PĀRBAUDES. 

7.1. Uzņēmējam jābrīdina Pasūtītājs vismaz 3 darba dienas pirms plānots veikt kādas cauruļvada daļas 

pārbaudi, ja Līgumā nav minēts cits paziņošanas periods. 

7.2. Izbūvēto pašteces cauruļvadu CCTV inspekciju veic pēc tranšejas aizbēršanas un ceļa seguma 

apakškārtu izbūves (šķembu slāņa), bet pirms seguma virskārtas izbūves. Kamerai un iekārtām, 

kuras lieto CCTV inspekcijai, jābūt ražotām speciāli šim nolūkam. Gatavie materiāli - video 

ieraksti un atskaites, jāsaskaņo Pasūtītājam. CCTV pārbaude veicama Pasūtītāja pārstāvja 

klātbūnē, ja šī prasība netiek ievērota pārbaude uzskatāma par nenotikušu un Uzņēmējam 

jāorganizē atkārtota pārbaude. 

7.3. Papildus CCTV pārbaudēm pašteces cauruļvadiem jāveic skataku un to vāku apbetonējumu 

vizuāla pārbaude. Pārbaudi veic Pasūtītāja pārstāvis, Uzņēmējam nodrošinot visu nepieciešamo 

pārbaudes veikšanai. Pārbaude veicama pēc pilnīgas ceļa seguma atjaunošanas. 

7.4. spiediena cauruļvadu pārbaude tiek veikta atbilstoši LVS EN 805:2001. Mērinstrumentiem, kas 

tiek izmantoti spiediena cauruļvadu pārbaudei, jābūt vai nu standarta apaļa veida, ar spiediena 

gradāciju ūdens staba metros, vai ar ciparu rādītāju, kas spēj nolasīt spiediena izmaiņu par 0,1 

metru ūdens staba. Mērinstrumentam jābūt pārbaudītam neatkarīgā metroloģiskā laboratorijā un 

jānodrošina datēta apliecība par tā precizitātes verifikāciju. Cauruļvada galiem, trejgabaliem un 

tukšošanas izlaidēm jābūt noslēgtiem ar gala atlokiem un droši atbalstītiem. Pārbaudes spiediens 

–1,5 x no darba spiediena. 

7.5. Ja jaunizbūvētais cauruļvads jāpievieno ekspluatācijā esošam cauruļvadam, pēc pievienošanas ir 

vizuāli jāpārbauda beigu pieslēgums pie normālas darbības spiediena un šajā savienojumā nedrīkst 

būt redzamas noplūdes, vai savienojuma deformācija. 

7.6. Dzeramā ūdens apgādes cauruļvadi jādezinficē saskaņā ar LVS EN 805:2001. Par bakterioloģisko 

paraugu noņemšanu no dzeramā ūdens cauruļvadiem ir atbildīgs Uzņēmējs un tā jāveic neatkarīgai 

sertificētai laboratorijai. Dezinfekcijas procedūras laikā jāveic drošības pasākumi, lai nodrošinātu, 

ka ūdens ar augstu hlora saturu nenokļūst jau esošajā sadales sistēmā. Pēc dezinfekcijas, 

dezinficējošais šķīdums jāizskalo kopā ar vada ūdeni, jāizskalo katrs veidgabals un katra 

cauruļvada atzarojuma gali. Ja cauruļvads ir garš, jānoņem pietiekams apjoms paraugu, kas 

liecinātu par kopējo kvalitāti. Cauruļvadu nedrīkst atzīt par pietiekami dezinficētu, kamēr visi no 

tā iegūtie paraugi neatbilst obligātajām nekaitīguma prasībām. 

7.7. Aizbīdņu un to kapju pārbaudes tiek veiktas pēc cauruļvadu hidrauliskās pārbaudes un ceļa seguma 

pirmās kārtas atjaunošanas vai pēc pilnīgas ceļa seguma atjaunošanas. Pārbaudot aizbīdņus tiek 

pārbaudīta to funkcionalitāte tos atverot un aizverot, tiek konstatēts vai aizbīdņa pagarinātājkāts 

nav bojāts, saliekts vai šķībs un atrodas vajadzīgā augstumā, kā arī vai ir uzstādīta atbilstoša kape, 

veikts atbilstošs kapes apbetonējums un kape atrodas atbilstošā augstumā pret plānoto ceļa seguma 

atzīmi. Pagarinātājkātu pārbauda veicot pilnu darbības (atgriešana –aizgriešana) ciklu. Aizbīdņu 

kapju pārbaude asfaltētā segumā tiek veikta pirms asfalta seguma ieklāšanas, gan arī tad, kad ir 

ieklāta seguma virskārta. 

7.8. Būvlaukumā regulāri tiek veikta izbūvēta seguma un pielietoto materiālu kvalitātes kontrole. 

Kontrole tiek veikta saskaņa ar Ventspils pilsētas ielu būvniecības vadlīnijām.  
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8. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA  

8.1. Satiksmes organizācija jānodrošina saskaņā ar Būvprojekta darbu organizēšanas plānu (DOP). 

Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādu kustības ierobežojumu pirms darbu veikšanas, saskaņot ar 

atbildīgajiem dienestiem atbilstoši savām tehnoloģijām, grafikam utt. Visas izmaksas, kas slēdzot, 

vai ierobežojot ceļu satiksmes kustību, ietekmē pašvaldības SIA “Ventspils Reiss” kustību, 

Pretendentam jāparedz līgumcenā. 

8.2. Izpildītājs ir atbildīgs par nepieciešamo ceļu atvēršanas un slēgšanas atļauju saņemšanu no 

atbildīgajiem dienestiem. Izpildītājam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām ir jāuzstāda arī 

atbilstoši informatīvi paziņojumu dēļi, kas informē par satiksmes ierobežojumiem, ceļa slēgšanu 

utt. 

8.3. Izpildītājam ir jānodrošina un visā līguma izpildes laikā jāuztur, kur nepieciešams, atbilstošas 

norobežojošās barjeras (t.sk. pie vaļējām tranšejām), brīdinājuma signāllampas un apsardze 

objektā, kā minēts iepriekš šajā specifikācijā un Vadlīnijās. Norobežojošajām barjerām un 

brīdinājuma signāllampām ir jābūt labā darba kārtībā. 

8.4. Vietās, kur ceļi ir slēgti satiksmei vai arī, kur ir noteikti satiksmes ierobežojumi, Izpildītājam 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. Izpildītājam jānodrošina, lai visas satiksmes zīmes, apgaismojuma 

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

Izpildītājs ir atbildīgs par to pārvietošanu, aizsegšanu vai novākšanu atbilstoši darbu izpildes 

gaitai. Pie ieejas teritorijā, kurā tiek veikti būvdarbi, jāuzstāda norobežojoši brīdinājuma konusi. 

Maksimālā atstarpe starp konusiem – 3 m.  

8.5. Atsevišķi no mehānisko transporta līdzekļu kustībai paredzētās zonas ir jābūt nodrošinātai arī 

gājēju zonai ar laipām. Izpildītājam 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. 

8.6. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus piegulošām ielām. 

Pretendentam veikt patstāvīgu ielu tīrīšanu. Ja Pasūtītājs konstatē smilšu, grunts, būvgružu u.c. 

sanesumus uz blakus pieguļošām ielām, tad Pasūtītājs organizē smilts, grunts savākšanu un ietur 

no Izpildītāja līgumsummas smilts savākšanai iztērēto summu divkāršā apjomā. 

8.7. Darbus Būvobjektā var uzsākt tikai pēc tam, kad ir saskaņoti un ieviesti visi satiksmes drošības 

pasākumi. Šajā nolūkā jāievēro zemāk minētās prasības: 

- Ceļa zīmēm ir jābūt noformētām un uzstādītām atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām. 

- Izpildītājam jāuzstāda atbilstošas brīdinājuma zīmes, norobežojošās barjeras, ceļa zīmes un 

jāierīko pagaidu gājēju celiņi. 

- Izpildītājam jānodrošina netraucēta piekļuve ēkām (dzīvojamām ēkām, iestādēm, 

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

segums. 

8.8. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jānodrošina netraucētas piekļuves iespējas ārkārtas palīdzības 

dienestiem, policijas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD). 
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9. DARBA DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA 

9.1. Prasības 

9.1.1. Izpildītājs 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. 

9.1.2. 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. 

9.1.3. Izpildītājam jānodrošina darba drošības darba aizsardzības koordinatora pastāvīga klātbūtne 

būvvietā būvdarbu izpildes laikā.  

 

 

 

 

 

 


