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1

Gludsienu pašteces kanalizācijas 

caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu 

un blīvgredzenu, piemēram, 

Evopipes – RIGID MULTI PP, 

vai ekvivalents, montāža ar 15 cm 

smilts pamatnes ierīkošanu un 

izbūvētā cauruļvada smilts 

apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 

caurules virsas

m 165,1

Gludsienu pašteces kanalizācijas 

caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu 

un blīvgredzenu, piemēram, 

Evopipes –  RIGID MULTI PP, 

vai ekvivalents

m 165,1

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1,0 

m/dnn

m
3 161,0

2

Sadzīves notekūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500ar apaļu 40 t vāku, 

piemēram EVOPIPES - CSL, vai 

ekvivalents (1,0-1.5 m dziļumā)), 

izbūve un montāža zālāja segumā

kpl. 2,00

 D
au

d
zu

m
s 

Vienības izmaksas

Kopā            

(EUR)

Kopējās izmaksas

Kopā 

(EUR)

 1. SADZĪVES KANALIZĀCIJA - K1

Tāme sastādīta 2016.gada tirgus 

N
r.

 p
.k

.

S
p

ec
if

ik
āc

ij
u

 N
r.

Darbi un izmaksu veidi

R
as

ēj
u

m
a 

N
r.

M
ēr

v
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īb

a

Lokālā tāme Nr. 1-4i
VISPĀREJIE BŪVDARBI:  UKT daļas būvdarbu apjomi

Objekta nosaukums: Objekta nosaukums: Salacgrīvas ostas zvejas kuģu piestātnes Nr.3 pārbūve



Sadzīves notekūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500ar apaļu 40 t vāku, 

piemēram EVOPIPES - CSL, vai 

ekvivalents (1,0-1.5m dziļumā), 

izbūve un montāža zālāja segumā

kpl. 2,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,20

Apbetonējums ap akas vāku 

betons B25 W10 F100
m

3 1,0

3

Sadzīves notekūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500ar apaļu 40 t vāku, 

piemēram EVOPIPES - CSL, vai 

ekvivalents (1,0-1.5 m dziļumā)), 

izbūve un montāža asfalta segumā

kpl. 7,00

Sadzīves notekūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500ar apaļu 40 t vāku, 

piemēram EVOPIPES - CSL, vai 

ekvivalents (1,0-1.5m dziļumā), 

izbūve un montāža asfalta segumā

kpl. 7,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,70

Apbetonējums ap akas vāku 

betons B25 W10 F100
m

3 3,5

3

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m  

m 165,1

4
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana 

pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m
m 165,1

5

Tranšejas sienu stiprināšana ar 

metāla vairogiem (divpusēji),  

sienas nostiprinātas abās 

būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 

1,5-2,0m

m 165,1



6

Izbrīvētās turpmāk 

neizmantojamās grunts iekraušana 

autopašizgāzējā un promvešana 

līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei 

līdz 5 km

m
3 371,5

7

Kanalizācijas sistēmas marķējuma 

lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no 

zemes virsmas

m 165,1

8
Pieslēgums pie esoša kanalizācijas 

tīkla d100*
vietas 2

9
Pieslēgums pie esoša kanalizācijas 

tīkla d150*
vietas 2

10
Pieslēgums pie esoša kanalizācijas 

tīkla d200*
vietas 2

11
Esošās akas demontāža un 

utilizēšana
gb 5,0

12

Esošā kanalizācijas cauruļvada 

līdz d200 demontāža līdz 3.0 m 

dziļumam t.sk. utilizēšana

m 135,0

13

CCTV pārbaude cauruļvada 

slīpuma un stāvokļa noteikšanai 

pēc būvdarbu pabeigšanas

m 165,1

14
Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude 

ar presēšanas metodi izmantojot 
m 165,1

15 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 165,1

16

Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras 

un aku piegāde, un ar to saistītie 

darbi

kpl. 1,0

17
Citi neuzksaitītie darbi un 

materiāli
kpl. 1,0

1

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.

m
3 211,0

Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu 

izbūvei

2.  ŪDENSAPGĀDE - Ū1



1

Ūdensvada caurule PE100-RC 

SDR11 ø32, piemēram, Evopipes 

– PE100-RC ULTRASTRESS 

VISIO vai ekvivalents, montāža uz 

15 cm smilts pamatnes un izbūvētā 

cauruļvada smilts apbēruma 

ierīkošanu 30 cm virs caurules 

virsas.

m 113,4

Ūdensvada caurule PE100-RC 

SDR11 ø32, piemēram, Evopipes 

– PE100-RC ULTRASTRESS 

VISIO vai ekvivalents

m 113,4

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1.0 

m/dnn

m
3 82,0

2

Ūdensvada caurule PE100-RC 

SDR11 ø40, piemēram, Evopipes 

– PE100-RC ULTRASTRESS 

VISIO vai ekvivalents, montāža uz 

15 cm smilts pamatnes un izbūvētā 

cauruļvada smilts apbēruma 

ierīkošanu 30 cm virs caurules 

virsas.

m 1,4

Ūdensvada caurule PE100-RC 

SDR11 ø40, piemēram, Evopipes 

– PE100-RC ULTRASTRESS 

VISIO vai ekvivalents

m 1,4

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1.0 

m/dnn

m
3 1,0

3

Ūdensvada caurule PE100-RC 

SDR17 ø160, piemēram, Evopipes 

– PE100-RC ULTRASTRESS 

VISIO vai ekvivalents, montāža uz 

15 cm smilts pamatnes un izbūvētā 

cauruļvada smilts apbēruma 

ierīkošanu 30 cm virs caurules 

virsas.

m 171,1



Ūdensvada caurule PE100-RC 

SDR17 ø160, piemēram, Evopipes 

– PE100-RC ULTRASTRESS 

VISIO vai ekvivalents

m 171,1

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1.0 

m/dnn

m
3 156,6

4

Saliekamo dzelzbetona elementu 

grodu aka DN1000 (2.0-2.5m 

dziļumā) ar akas pamatni, 

grodiem, blīvgumiju grodu 

savienojumu vietās, grodu 

pārseguma vāku, hidroizolāciju un 

ķeta akas vāku 40 t, izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 2,00

Saliekamo dzelzbetona elementu 

grodu aka DN1500 (2.0-2.5m 

dziļumā) ar akas pamatni, 

grodiem, blīvgumiju grodu 

savienojumu vietās, grodu 

pārseguma vāku, hidroizolāciju 

un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve 

un montāža asfalta segumā

kpl. 2,0

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,30

5

Universāls atloku adapteris UNI 

DCI DN150, piemēram, Hawle vai 

ekvivalents, montāža

gb. 4

6

Atloku adapters PE100-RC 

caurulei DCI DN150, Ø160, 

piemēram, Hawle vai ekvivalents, 

gb. 7

7

Rūpnieciski ražota aizsargčaulas 

ar smilts pārklāju  montāža, kas 

paredzēta Ø160 caurules iebūvei 

dzelzsbetona grodu akā

gb. 4

8

Atloku aizbīdnis DCI DN150 ar 

rokratu, piemēram, Hawle vai 

ekvivalents, montāža

kpl. 1

9 Atbalsta bloks, izbūve gb. 2

Betons atbalsta bloku izbūvei (~ 

0,05 m
3
/1gb.)

m
3 0,1



10 Pamatne, izbūve gb. 1

Betons pamatnes izbūvei (~ 0,05 

m
3
/1gb.)

m
3 0,05

11

Atloku trejgabals DCI DN150/100 

, piemēram, Hawle vai 

ekvivalents, montāža

gb. 1,0

12

Atloku diametru pāreja DCI 

DN150/100 , piemēram, Hawle 

vai ekvivalents, montāža

gb. 1,0

13

Siltināts pazemes tipa hidrants akā 

DCI DN100 , piemēram, Hawle 

vai ekvivalents, montāža

gb. 1,0              -   

14

El. Metināms sedls ar atzaru 

PE100 DN160/32, piemēram, 

Evopipes vai ekvivalents, montāža

gb. 3              -   

15

Pazemes tipa uzmavu servisa 

aizbīdnis DCI DN25  ar 

teleskopisku pagarinātājkātu un 

peldošā tipa ielas kapi, montāža 

t.sk. kapes apbetonēšana, 

piemēram, Hawle vai ekvivalents

kpl. 5              -   

16

El. Metināma dubultuzmava 

PE100 DN32, piemēram, 

Evopipes vai ekvivalents, montāža

gb. 3              -   

17

El. Metināms līkums 45
0
 PE100 

DN160, piemēram, Evopipes vai 

ekvivalents, montāža

gb. 2,0

18

Atloku līkums 90
0 

DCI DN150 , 

piemēram, Hawle vai ekvivalents, 

montāža

gb. 1,0

19

Pazemes tipa atloku aizbīdnis DCI 

DN150  ar teleskopisku 

pagarinātājkātu un peldošā tipa 

ielas kapi, montāža t.sk. kapes 

apbetonēšana, piemēram, Hawle 

vai ekvivalents

kpl. 1

20

El. Metināms sedls ar atzaru 

PE100 DN160/40, piemēram, 

Evopipes vai ekvivalents, montāža

gb. 1



21

El. Metināma dubultuzmava 

PE100 DN40, piemēram, 

Evopipes vai ekvivalents, montāža

gb. 1

22

Redukcijas trejgabals PE100 

DN40/32, piemēram, Evopipes vai 

ekvivalents, montāža

gb. 1

23

Redukcijas diametru pāreja PE100 

DN40/32, piemēram, Evopipes vai 

ekvivalents, montāža

gb. 1

24

Plastmasas ūdens laistīšanas aka 

ø400/315 h=0,6m, ar akas 

siltumizolācija un siltinātu ķeta 

akas vāku , PP pamata plāksni 

(800x800mm), laistīšanas krānu 

DN25 ar noslēgvārstu, ārējo vītni 

pieslēgumam un stiprinājumiem 

uzstādīšanai asfalta segumā, 

piegāde un montāža

gb. 5

Plastmasas ūdens laistīšanas aka 

ø400/315 h=0,6m, ar akas 

siltumizolāciju un siltinātu ķeta 

akas vāku, PP pamata plāksni 

(800x800mm), laistīšanas krānu 

DN25 ar noslēgvārstu, ārējo vītni 

pieslēgumam un stiprinājumiem 

uzstādīšanai asfalta segumā( , 

piegāde un montāža

gb. 5

Apbetonējums ap akas vāku 

betons B25 W10 F100
m

3 0,8

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,3

25

Ventīlis ar iztukšošanas vārstu 

DCI DN25, ar teleskopisku 

pagarinatājkātu  montāža, vietās, 

kur nepieciešams stiprinājumi pie 

akas sienām, tai skaitā oļi un 

ģeotekstils, montāža

gb. 5



26

Polietilēna ūdensmērītāja aka ar 

siltumizolāciju PM 500 ø500  h= 

1,2m, siltinātu akas vāku,  vienu 

plūsmas mērītāju  (āra apstākļiem)  

DN20,klase “C”, ar impulsa 

devēju un raidītāju, diviem 

lodveida aizbīdņiem, vienu 

vienvirziena vārstu un diviem 90° 

pagriezieniem uzstādīšanai asfalta 

segumā t.sk. grods un kaļamā ķeta 

40 t vāks , piegāde un montāža

kpl. 5,00

26

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma

1.5-2.0 m un minimālā tranšejas 

platuma 1.5 m

m 145,1

27

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma

2.0-2.5 m un minimālā tranšejas 

platuma 1.5 m

m 140,8

27
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana 

pie tranšejas dziļuma 1.5 - 2.0m
m 145,1

28
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana 

pie tranšejas dziļuma 2.0 - 2.5m
m 140,8

28

Tranšejas sienu stiprināšana ar 

metāla vairogiem (divpusēji),  

sienas nostiprinātas abās 

būvgrāvja pusēs,  pie tranšejas 

dziļuma 1.5-2.0 m

m 145,1

29

Tranšejas sienu stiprināšana ar 

metāla vairogiem (divpusēji),  

sienas nostiprinātas abās 

būvgrāvja pusēs,  pie tranšejas 

dziļuma 1.5-2.0 m

m 140,8

29

Izbrīvētās turpmāk 

neizmantojamās grunts iekraušana 

autopašizgāzējā un promvešana 

līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei 

m
3 921



30

Ūdensapgādes sistēmas 

marķējuma lentes ieklāšana 0.3 m 

dziļumā no zemes virsmas

m 285,9

Šķērsojumi:

31
Šķērsojumi ar proj. / esošiem 

kabeļiem (t.sk. to atšifrēšana)
vietas 5

Dalītā aizsargcaurule EVOCAB 

SPLIT Ø110mm 
m 15,0

32
Šķērsojumi ar esošām 

komunikācijām d<200
vietas 2,0

33
Esošā ūdensvada d50-d150 

demontāža un utilizēšana
m 160,0

33
Esošas ūdenavada akas demontāža 

un utilizēšana
vietas 2,0

34
Pievienošanās pie esoša 

ūdensvada d150*
vietas 4

34
Cauruļvadu skalošana un 

dezinfekcija
m 285,9

35

Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude 

(presēšana ar 6 atm. pārbaudes 

spiedienu)

m 285,9

35
Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras 

piegāde un ar to saistītie darbi
kpl.

1

1

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.

m
3 680,00

2 Zālāja seguma atjaunošana m
2 50,0

Vispārējās celtniecības darbi U1 tīklu 

izbūvei

3.  SADZĪVES KANALIZĀCIJA - K1(NO 

CEHA)



1

Gludsienu pašteces kanalizācijas 

caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu 

un blīvgredzenu, piemēram, 

Evopipes – RIGID MULTI PP, 

vai ekvivalents, montāža ar 15 cm 

smilts pamatnes ierīkošanu un 

izbūvētā cauruļvada smilts 

apbēruma ierīkošanu 30 cm virs 

caurules virsas

m 15,4

Gludsienu pašteces kanalizācijas 

caurules PP SN8 ø200 ar uzmavu 

un blīvgredzenu, piemēram, 

Evopipes –  RIGID MULTI PP, 

vai ekvivalents

m 15,4

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1,0 

m/dnn

m
3 15,0

2

Cauruļvada ieguldīšana, pirms tam 

uzlaužot betona pandusu un pēc 

tam to atjaunojot

m 7,0

3

Sadzīves notekūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500 ar  40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents 

(1,5-2.0 m dziļumā)), izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 2,00

Sadzīves notekūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500 ar 0 t vāku, piemēram 

EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents 

(1,5-2.0m dziļumā), izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 2,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,20

4

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma 1.5-2.0 m un minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m  

m 15,4

5
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana 

pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m
m 15,4



6

Tranšejas sienu stiprināšana ar 

metāla vairogiem (divpusēji),  

sienas nostiprinātas abās 

būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 

1,5-2,0m

m 15,4

7

Izbrīvētās turpmāk 

neizmantojamās grunts iekraušana 

autopašizgāzējā un promvešana 

līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei 

m
3 35,0

8

Kanalizācijas sistēmas marķējuma 

lentes ieklāšana 0,3m dziļumā no 

zemes virsmas

m 15,4

9

CCTV pārbaude cauruļvada 

slīpuma un stāvokļa noteikšanai 

pēc būvdarbu pabeigšanas

m 15,4

10
Cauruļvadu hidrauliskā pārbaude 

ar presēšanas metodi izmantojot 
m 15,4

11 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 15,4

12

Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras 

un aku piegāde, un ar to saistītie 

darbi

kpl. 1,0

13
Citi neuzksaitītie darbi un 

materiāli
kpl. 1,0

1

PE100 dubultsienu tehniskais 

nostādītnātājs (tauku ķērājs) 

(aploces stingrības klasi pamato ar 

aprēķinu), izmēri -  ID1600 mm , 

L=5500 mm, ar apkalpes šahtu 

PE100 ID700 ar PE vāku un 

ventilācijas cauruli un OSA-3 

signalizators un ultraskaņas smilšu 

sensor ES-8, t.sk. ar signālkabelis 

līdz pasūtītāja norādītai vietai  

(piemēram SIA "Krabo" vai 

ekvivalents) Nostādinātāja 

uzstādīšanu veikt atbilstoši 

kpl. 1

Tauku ķērājs Q=10 l/s



2

Tehniskā nostādinātāja 

stiprināšana gruntī, ietverot visus 

nepieciešamos darbus un 

materiālus (enkurošanas 

pamatplātne), ņemot vērā 

gruntsūdens līmenis uz atzīmi 

+2,65 m LAS (esošās zemes 

virsmas atzīme ~ 2,65 m LAS)

kpl. 1

1

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.

m
3 20,0

1

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø110 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents, 

montāža ar 15 cm smilts pamatnes 

ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 

smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 

virs caurules virsas

m 6,1

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø110 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents

m 6,1

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1,0 

m/dnn

m
3 5,1

2

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø160 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents, 

montāža ar 15 cm smilts pamatnes 

ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 

smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 

virs caurules virsas

m 10,9

Vispārējās celtniecības darbi K1 tīklu 

izbūvei

4.   LIETUS KANALIZĀCIJA - K2 



Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø160 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents

m 10,9

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1,0 

m/dnn

m
3 10,0

3

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø200 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents, 

montāža ar 15 cm smilts pamatnes 

ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 

smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 

virs caurules virsas

m 46,6

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø200 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents

m 46,6

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1,0 

m/dnn

m
3 45,4

4

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø250 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents, 

montāža ar 15 cm smilts pamatnes 

ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 

smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 

virs caurules virsas

m 19,5

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø250 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents

m 19,5

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1,0 

m/dnn

m
3 20,5



5

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø500 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents, 

montāža ar 15 cm smilts pamatnes 

ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 

smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 

virs caurules virsas

m 138,5

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø315 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents

m 138,5

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1,0 

m/dnn

m
3 158,9

6

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500 ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents  

(1.0-1.5m dziļumā), izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 1,00

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents 

(1.0-1.5m dziļumā), izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 1,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 1,00

7

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500 ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents  

(1.5-2.0m dziļumā), izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 1,00



Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents 

(1.5-2.0m dziļumā), izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 1,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 1,00

8

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500 ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents  

(2.0-2.5m dziļumā), izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 1,00

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas kontrolaka PE 

ø560/500ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents 

(2.0-2.5m dziļumā), izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 1,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 1,00

Apbetonējums ap akas vāku kpl. 1,00

9

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka PP 

ø1000/625 ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai 

ekvivalents  (1.5-2,0m dziļumā 

t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), ar 

dzelzbetona augstuma regulēšanas 

gredzenu, izbūve un montāža 

asfalta segumā,  

kpl. 1,00



Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka 

PP ø1000/625 ar 40 t vāku, 

piemēram EVOPIPES-ROMOLD - 

CSL, vai ekvivalents (1.5-2.0m 

dziļumā t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), 

ar dzelzbetona augstuma 

regulēšanas gredzenu, izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 1,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,08

10

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka PP 

ø1000/625 ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai 

ekvivalents  (2.0-2,5m dziļumā 

t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), ar 

dzelzbetona augstuma regulēšanas 

gredzenu, izbūve un montāža 

asfalta segumā,  

kpl. 5,00

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka 

PP ø1000/625 ar 40 t vāku, 

piemēram EVOPIPES-ROMOLD - 

CSL, vai ekvivalents (2.0-2.5m 

dziļumā t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), 

ar dzelzbetona augstuma 

regulēšanas gredzenu, izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 5,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,40

11

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka PP 

ø1000/625 ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai 

ekvivalents  (2.5-3.0m dziļumā 

t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), ar 

dzelzbetona augstuma regulēšanas 

gredzenu, izbūve un montāža 

asfalta segumā,  

kpl. 1,00



Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka 

PP ø1000/625 ar 40 t vāku, 

piemēram EVOPIPES-ROMOLD - 

CSL, vai ekvivalents (2.5-3.0m 

dziļumā t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), 

ar dzelzbetona augstuma 

regulēšanas gredzenu, izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 1,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,08

12

Saliekamo dzelzbetona elementu 

grodu aka DN1000 (1.5-2.0m 

dziļumā) ar akas pamatni, 

grodiem, blīvgumiju grodu 

savienojumu vietās, grodu 

pārseguma vāku, hidroizolāciju, 

betonētu tekni un ķeta akas vāku 

40 t, izbūve un montāža asfalta 

kpl. 1,00

Saliekamo dzelzbetona elementu 

grodu aka DN1000 (1.5-2.0m 

dziļumā) ar akas pamatni, 

grodiem, blīvgumiju grodu 

savienojumu vietās, grodu 

pārseguma vāku, hidroizolāciju 

un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve 

un montāža asfalta segumā

kpl. 1,0

Betons teknes izveidošanai B25 

W10 F100
m

3 0,23

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,15

13

Saliekamo dzelzbetona elementu 

grodu aka DN1500 (3.0-3.5m 

dziļumā) ar akas pamatni, 

grodiem, blīvgumiju grodu 

savienojumu vietās, grodu 

pārseguma vāku, hidroizolāciju, 

betonētu tekni un ķeta akas vāku 

40 t, izbūve un montāža asfalta 

kpl. 1,00



Saliekamo dzelzbetona elementu 

grodu aka DN1500 (3.0-3.5m 

dziļumā) ar akas pamatni, 

grodiem, blīvgumiju grodu 

savienojumu vietās, grodu 

pārseguma vāku, hidroizolāciju 

un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve 

un montāža asfalta segumā

kpl. 1,0

Betons teknes izveidošanai B25 

W10 F100
m

3 0,23

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,15

14
Aisargčaula škērsojot 

dzelzsbetona akas sienu DN500
gb. 3,00

15
Aisargčaula škērsojot 

dzelzsbetona akas sienu DN315
gb. 1,00

16
Aisargčaula škērsojot 

dzelzsbetona akas sienu DN200
gb. 1,00

17

Lietus ūdens cauruļvads vertikāli 

200 mm (L~1.0 m), revīzija 0.5 m 

virs zemes uzstādīšana, 

nepieciešamie darbi uz materiāli

gb. 4,0

18

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma 1,0-1,5m un minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m  

m 33,5

19

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m  

m 141,0

20

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m  

m 31,9

21

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma 2.5-3.0 m un minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m  

m 15,2



22
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana 

pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m
m 141,0

23
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana 

pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m
m 31,9

24
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana 

pie tranšejas dziļuma 2,5-3.0m
m 15,2

25

Tranšejas sienu stiprināšana ar 

metāla vairogiem (divpusēji),  

sienas nostiprinātas abās 

būvgrāvja pusēs, , tranšejas 

dziļums 1,5-2,0m

m 141,0

26

Tranšejas sienu stiprināšana ar 

metāla vairogiem (divpusēji),  

sienas nostiprinātas abās 

būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 

2,0-2,5m

m 31,9

27

Tranšejas sienu stiprināšana ar 

metāla vairogiem (divpusēji),  

sienas nostiprinātas abās 

būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 

2,5-3.0m

m 15,2                -   

28

Izbrīvētās turpmāk 

neizmantojamās grunts iekraušana 

autopašizgāzējā un promvešana 

līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei 

m
3 686,0

29

Lietus kanalizācijas sistēmas 

marķējuma lentes ieklāšana 0,3m 

dziļumā no zemes virsmas

m 221,6

30
Esošās akas demontāža un 

utilizēšana
gb 8,0

31

Esošā kanalizācijas cauruļvada 

d200-d500 demontāža līdz 3.0 m 

dziļumam t.sk. utilizēšana

m 160,0

32 Pieslēgums pie esoša tīkla d500 vietas 1,0

33 Pieslēgums pie esoša tīkla d250 vietas 1,0

34 Pieslēgums pie esoša tīkla d150 vietas 2,0

Šķērsojumi:

35
Šķērsojumi ar proj. / esošiem 

kabeļiem (t.sk. to atšifrēšana)
vietas 3



Dalītā aizsargcaurule EVOCAB 

SPLIT Ø110mm 
m 9,0

36
Šķērsojumi ar esošām 

komunikācijām d<200
vietas 2,0

37

CCTV pārbaude cauruļvada 

slīpuma un stāvokļa noteikšanai 

pēc būvdarbu pabeigšanas

m 204,6

38
Cauruļvadu hermētiskuma 

pārbaude izmantojot ūdeni
m 221,6

39 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 221,6

40

Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras 

un aku piegāde, un ar to saistītie 

darbi

kpl. 1

41
Citi neuzksaitītie darbi un 

materiāli
kpl. 1

1

PE100 dubultsienu smilķērājs 

(aploces stingrības klasi pamato ar 

aprēķinu), izmēri -  ID2600 mm , 

L=7500 mm, ar apkalpes šahtu 

PE100 ID700 ar PE vāku un 

ventilācijas cauruli un OSA-3 

signalizators un ultraskaņas smilšu 

sensor ES-8, t.sk. ar signālkabelis 

līdz pasūtītāja norādītai vietai  

(piemēram SIA "Krabo" vai 

ekvivalents) , piegāde, montāža un 

uzstādīšana. Smilķērāja 

uzstādīšanu veikt atbilstoši 

kpl. 1

2

Smilķērāja stiprināšana gruntī, 

ietverot visus nepieciešamos 

darbus un materiālus (enkurošanas 

pamatplātne), ņemot vērā 

gruntsūdens līmenis uz atzīmi 

+2,65 m LAS (esošās zemes 

virsmas atzīme ~ 2,65 m LAS)

kpl. 1

Smilškērājs (V=30m
3
)

Izlaides vieta upē



1

Atloku īscaurule DN500 (t=8mm, 

s355) L=0.5 m atbalstsienas 

škērsošanai

gb. 1

2
Noslēgatloks DCI DN500 

piemēram, Hawle vai ekvivalents, 
gb 2

3
Atloku savienojums DCI DN500 

ar PP cauruļvadu
gb 1

4

Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras 

un aku piegāde, un ar to saistītie 

darbi

kpl. 1

5
Citi neuzksaitītie darbi un 

materiāli
kpl. 1

1

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.

m
3 446,0

2
Asfalta seguma uzlaušana, 

atjaunoāna un utilizēšana
m

2 25,0

1

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø200 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents, 

montāža ar 15 cm smilts pamatnes 

ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 

smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 

virs caurules virsas

m 110,1

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø200 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents

m 110,1

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1,0 

m/dnn

m
3 107,3

Vispārējās celtniecības darbi K2 tīklu 

izbūvei

5.   LIETUS KANALIZĀCIJA - K2 



2

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø315 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents, 

montāža ar 15 cm smilts pamatnes 

ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada 

smilts apbēruma ierīkošanu 30 cm 

virs caurules virsas

m 158,8

Lietus kanalizācijas caurules PP 

SN8 ø315 ar uzmavu un 

blīvgredzenu, piemēram Evopipes 

– EVORAIN, vai ekvivalents

m 158,8

Smilts cauruļvada pamatnei un 

apbērumam (blietēta) k>1,0 

m/dnn

m
3 182,2

3

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka PP 

ø1000/625 ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai 

ekvivalents  (1.5-2,0m dziļumā 

t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), ar 

dzelzbetona augstuma regulēšanas 

gredzenu, izbūve un montāža 

asfalta segumā,  

kpl. 6,00

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka 

PP ø1000/625 ar 40 t vāku, 

piemēram EVOPIPES-ROMOLD - 

CSL, vai ekvivalents (1.5-2.0m 

dziļumā t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), 

ar dzelzbetona augstuma 

regulēšanas gredzenu, izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 6,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,48



4

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka PP 

ø1000/625 ar 40 t vāku, piemēram 

EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai 

ekvivalents  (2.0-2,5m dziļumā 

t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), ar 

dzelzbetona augstuma regulēšanas 

gredzenu, izbūve un montāža 

asfalta segumā,  

kpl. 7,00

Lietus ūdeņu plastmasas 

kanalizācijas grodu kontrolaka 

PP ø1000/625 ar 40 t vāku, 

piemēram EVOPIPES-ROMOLD - 

CSL, vai ekvivalents (2.0-2.5m 

dziļumā t.sk. nosēddaļa 0.2 m ), 

ar dzelzbetona augstuma 

regulēšanas gredzenu, izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 7,00

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,56

5

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts 

PE Ø560/500, piemēram 

EVOPIPES - CRS, vai ekvivalents 

(1,0-1.5m dziļumā, nosēdakas 

pamatne, augstuma regulēšanas 

caurule, manžete teleskopiskajai 

caurulei, teleskopiskā caurule, 40t 

ķeta rāmis ar kantainu resti  un 

cinkotu uztvērējspaini ), piev. 

Ø200, nosēddaļa 0,5 m,  izbūve 

un montāža asfalta segumā    

t.sk. aku vāku apbetonējums

kpl. 3,00



Lietus ūdeņu nosēdakas 

komplekts PE Ø560/500, 

piemēram EVOPIPES - CRS, vai 

ekvivalents(1,0-1.5m dziļumā, 

nosēdakas pamatne, augstuma 

regulēšanas caurule, manžete 

teleskopiskajai caurulei, 

teleskopiskā caurule, 40t ķeta 

rāmis ar kantainu resti  un 

cinkotu uztvērējspaini), piev. 

Ø200, nosēddaļa 0,5m,  izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 3,0

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,30

6

Lietus ūdeņu nosēdakas komplekts 

PE Ø560/500, piemēram 

EVOPIPES - CRS, vai ekvivalents 

(1,5-2.0m dziļumā, nosēdakas 

pamatne, augstuma regulēšanas 

caurule, manžete teleskopiskajai 

caurulei, teleskopiskā caurule, 40t 

ķeta rāmis ar kantainu resti  un 

cinkotu uztvērējspaini ), piev. 

Ø200, nosēddaļa 0,5 m,  izbūve 

un montāža asfalta segumā    

t.sk. aku vāku apbetonējums

kpl. 17,00

Lietus ūdeņu nosēdakas 

komplekts PE Ø560/500, 

piemēram EVOPIPES - CRS, vai 

ekvivalents(1,5-2.0m dziļumā, 

nosēdakas pamatne, augstuma 

regulēšanas caurule, manžete 

teleskopiskajai caurulei, 

teleskopiskā caurule, 40t ķeta 

rāmis ar kantainu resti  un 

cinkotu uztvērējspaini), piev. 

Ø200, nosēddaļa 0,5m,  izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 17,0

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 1,70



7

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma 1,0-1,5m un minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m  

m 109,8

8

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma 1,5-2,0 m un minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m  

m 140,8

9

Tranšejas rakšana ar rokām un 

ekskavatoru pie caurules iebūves 

dziļuma 2,0-2,5 m un minimālā 

tranšejas platuma 1.5 m  

m 18,3

10
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana 

pie tranšejas dziļuma 1,5-2,0m
m 140,8

11
Gruntsūdens līmeņa pazemināšana 

pie tranšejas dziļuma 2,0-2,5m
m 18,3

12

Tranšejas sienu stiprināšana ar 

metāla vairogiem (divpusēji),  

sienas nostiprinātas abās 

būvgrāvja pusēs, , tranšejas 

dziļums 1,5-2,0m

m 140,8

13

Tranšejas sienu stiprināšana ar 

metāla vairogiem (divpusēji),  

sienas nostiprinātas abās 

būvgrāvja pusēs, tranšejas dziļums 

2,0-2,5m

m 18,3

14

Izbrīvētās turpmāk 

neizmantojamās grunts iekraušana 

autopašizgāzējā un promvešana 

līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei 

m
3 738,0

15

Lietus kanalizācijas sistēmas 

marķējuma lentes ieklāšana 0,3m 

dziļumā no zemes virsmas

m 268,9

16
Esošās gūlijas demontāža un 

utilizēšana
gb 5,0

17
Esošās akas demontāža un 

utilizēšana
gb 12,0



18

Esošā betona smilķērāja 

demontāža (aptuvenie izmēri 8.7 

m x 3.8 m x 2.5 m ) un utilizēšana, 

precīzus izmērus skatīt objektā uz 

vietas)

gb 1,0

19

Esošā kanalizācijas cauruļvada 

d200-d500 demontāža līdz 3.0 m 

dziļumam t.sk. utilizēšana

m 170,0

Šķērsojumi:

20
Šķērsojumi ar proj. / esošiem 

kabeļiem (t.sk. to atšifrēšana)
vietas 11

Dalītā aizsargcaurule EVOCAB 

SPLIT Ø110mm 
m 33,0

21
Šķērsojumi ar esošām 

komunikācijām d<200
vietas 2,0

22

CCTV pārbaude cauruļvada 

slīpuma un stāvokļa noteikšanai 

pēc būvdarbu pabeigšanas

m 268,9

23
Cauruļvadu hermētiskuma 

pārbaude izmantojot ūdeni
m 268,9

24 Cauruļvadu skalošana un tīrīšana m 268,9

25

Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras 

un aku piegāde, un ar to saistītie 

darbi

kpl. 1

26
Citi neuzksaitītie darbi un 

materiāli
kpl. 1

1

Vieglo naftas produktu ESK-B-

45/450/5000 atdalītājs ar smilšu 

uztvērēju m
3
 , komplektā ar 

signalizatoru OSA3 un ultrskaņas 

smilšu sensoru ES8, t.sk. ar 

signālkabelis līdz pasūtītāja 

norādītai vietai (piemēram SIA 

"Krabo" vai ekvivalents), piegāde 

un montāža

kpl. 1

Naftas produktu atdalītājs (Q=45l/s) ar 

integrētu apvadlīniju



2

Saliekamo dzelzbetona elementu 

grodu aka DN2000 (3.5-4.0m 

dziļumā) ar akas pamatni, 

grodiem, blīvgumiju grodu 

savienojumu vietās, grodu 

pārseguma vāku, hidroizolāciju,  

un ķeta akas vāku 40 t, izbūve un 

montāža asfalta segumā

kpl. 1,00

Saliekamo dzelzbetona elementu 

grodu aka DN2000 (3.5-4.0m 

dziļumā) ar akas pamatni, 

grodiem, blīvgumiju grodu 

savienojumu vietās, grodu 

pārseguma vāku, hidroizolāciju 

un ķeta akas vāku 40,0 t, izbūve 

un montāža asfalta segumā

kpl. 1,0

Betons teknes izveidošanai B25 

W10 F100
m

3 0,23

Smilts akas pamatnes ierīkošanai 

(blietēta) k>1,0 m/dnn
m

3 0,15

1

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.

m
3 448,0

Sastādīja________________J.Rāzna Pārbaudīja____________________I.Rubļevskis

Sertifikāta Nr. 40-316

Naftas produktu atdalītājs (Q=45l/s) ar 

integrētu apvadlīniju


