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Būvprojekta saturs 

Nosaukums Nr.p.k. 
Projekta saturs  
1. Vispārīgā daļa  
1.1. sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti  

SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” reģistrācijas apliecības kopija  
SIA „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” būvkomersanta reģistrācijas 
apliecības kopija 

 

Profesionālās apdrošināšanas polises kopija  
Būvprojekta ŪKT daļas vadītāja Jura Voicehoviča būvpr. sert. Nr. LNSASC-B-
73-4251/11 apliecības kopija 

 

Būvprojekta ŪKT daļas izstrādātājas Lailas Voitiškas būvpr. sert. Nr. 
LSGŪTIS 50-3995 apliecības kopija 

 

SIA „Ozolnieku KSDU” tehniskie noteikumi Nr.169, 2014. gada 14. jūlijā  
1.2. sadaļa – Topogrāfiskā izpēte  

Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām  
2. Inženierrisinājumu daļa  
2.1. sadaļa – Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli (ŪKT)  

Paskaidrojuma raksts  
Vispārējie dati  
Ūdensapgādes un kanalizācijas plāns  
Kanalizācijas K1 garenprofils  
Ūdensvada tipveida pieslēguma, kapes un seguma atjaunošanas shēma  
Plastmasas/dzelzsbetona aku vāku shēmas  
Cauruļvada izbūve būvgrāvī  

3. daļa – Ekonomikas daļa  
3.1. sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu 

saraksts 

 

ŪKT sadaļas iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums, galveno darbu 
apjomi 
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Paskaidrojuma raksts 

 

1.Vispārējie dati 

Tehniskais projekts Aveņu ielas, posmā no Alejas ielas līdz Priežu ielai Ozolniekos, Ozolnieku 

pagastā, Ozolnieku novadā centralizētas kanalizācijas un ūdensvada pieslēgumu projekts”. 

Projektā paredzēts izbūvēt Aveņu ielā, posmā no Alejas ielas līdz Priežu ielai Ozolniekos, 

Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā centralizētu kanalizāciju ar pieslēgumu pie Alejas ielas 

kanalizācijas kolektora d.315 mm, kā arī atsevišķus ūdensapgādes pieslēgumus. 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz: 

• SIA „Ozolnieku KSDU” izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 169, no 14.07.2014.; 

• Izstrādāto SIA „Vinoko” 2014.gadā topogrāfisko uzmērījumu; 

 Projekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības un tehniskās ekspluatācijas 

normām, kā arī atbilst dabas aizsardzības prasībām.  

2. Ūdensvads 

Objektā ūdensapgāde tiek risināta atsevišķām mājām (6.gab.) izbūvējot ūdensvadus no PE 

caurulēm Dn32 mm. Objektā ir paredzēts izbūvēt sešus gabalus (6.gab.) ūdensvadus no PE 

caurules Dn32 mm, ar pieslēgumu pie esošā Aveņu ielas maģistrālā ūdensvada d.63. Pieslēguma 

vietā izbūvēt bezakas pieslēgumus – ar sedlu uzmavu un Hawle tipa apakšzemes aizbīdni. 

Kapes pagarinātājus paredzēt peldošā tipa, ar iekšējo diametru d.140 mm. 

3. Saimnieciskā kanalizācija, K1 

Objektā ir paredzēts pa Aveņu ielu izbūvēt jaunu maģistrālo kanalizāciju diametrā Dn200 un 5 

(piecus) kanalizācijas pieslēgumus (līdz zemes gabala robežai) Dn150 uz dzīvojamām mājām 

Aveņu ielā 9, 11, 12, 13 un 14 Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā - atbilstoši 

projektam. Cauruļvads tranšejā jāaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, 

melnzeme), cieto frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 

mm. Veicot tranšejas aizbēršanu, smilts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96% (zaļajā zonā) un 

98% (braucamajā daļā) pēc Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). 

Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar Ozolnieku 

novada pašvaldību.  

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, 

aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt: 

• Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  

• Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus,  
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• Aizbēršanas darbus;  

• Drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem; 

• Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšanu un transportēšanu;  

• Profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšanu un uzstādīšanu kopā ar visiem 

veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus u.c.) un piederumiem;  

• Savienojumus ar kanalizācijas skatakām, savienojumus ar esošajām izsmeļamajām akām un 

cauruļvadiem; 

• Cauruļvadu TV inspekciju; 

• Blīvēšanu zem Aveņu ielas brauktuves, iebrauktuvēm u.c., būvlaukuma nolīdzināšanu; 

• Seguma atjaunošanu, 

• Būvlaukuma notīrīšanu, 

• Visu, kas parādīts specifikācijās un rasējumos vai arī pēc autoruzrauga norādījumiem. 

Caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās 

aizsargčaulās.  

Cauruļvads tranšejā jāiegulda uz sablietētas 20 cm smilts pamatnes, jāapber ar 30 cm apbērumu. 

Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie  minimālā tranšejas platuma 1.5 m.  

Cauruļvadu izvietojums ir parādīts ģenerālplānā, kā arī minimālais attālumus starp dažādām 

inženierkomunikācijām un būvēm saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo 

inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”.  

Sadzīves kanalizācijas caurules paredzētas ar ieguldes klasi SN8. Projektā paredz optimālu 

cauruļvadu iebūves dziļumu un slīpumus.  

Sadzīves kanalizācijas kolektors projektēts atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 223-99 

“Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. Kanalizācijas pašteces tīklu izbūvei jāparedz cauruļvadi ar 

baltu cauruļvada iekšējo virsmu, kas nodrošina cauruļvadu ilgmūžību un atvieglo cauruļvadu 

inspekcijas veikšanas darbus. Pašteces kanalizācijas sistēmas pārbaudes spiediens 0.5 atm. 

atbilstoši LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Pašteces kanalizācijas cauruļvadiem jāatbilst LVS 

EN13476-3 prasībām.  

Kanalizācijas akas 

Sadzīves kanalizācijai pēc projekta paredzētas plastmasas 430 mm un 560 mm akas, 

atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves”. 
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4. Būvdarbu organizācija 

1. Saimnieciskās kanalizācijas izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus (caurules, 

akas, blīvslēgus u.c.); 

2. Pirms darbu veikšanas Būvfirmai Ozolnieku novada Būvvaldē saņemt Būvatļauju un 

Rakšanas atļauju; 

3. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām; 

4. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus (atbilstoši norādījumiem Rakšanas 

atļaujā); 

5. Tranšeju rakšanu veikt ar ekskavatoru vai rokām; 

6. Saimniecisko kanalizāciju guldīt uz smilts pamatnes b~0.2-0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz 

lietus kanalizācijas nedrīkst atrasties akmeņi u.c. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro 

blietēšanu; 

7. Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot segumu u.c.); 

8. Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas 

sastādīšanu; 

9. Noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot Pasūtītājam. 

5. Dabas aizsardzība 

Vispārējas prasības vides aizsardzībai. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu 

un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā. 

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 

pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu 

ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās 

varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 
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Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, 

kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas 

pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā 

risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 

Būvmateriāli. Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, 

šķembas u.c. paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, 

uzrādot pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. 

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos 

aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK 

noteikumiem Nr. 239. 

Būvmateriālu transportēšana. Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst 

pārvadāt tikai segtās automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas. Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir 

jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija 

pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un lietotājiem. 

6. Drošības tehnika un darba aizsardzība 

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 

“Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

7. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par 

darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, prasības. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo LAD satiksmes 

organizācijas shēma būvdarbu laikā. 

Veicot būvdarbus ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām 

piezīmēm. Pirms darbu veikšanas Būvniekam, kopā ar Pasūtītāju, precizēt tehniskos 

risinājumus un darbu apjomus, vajadzības gadījumā pieaicinot arī projektētāju. 

 

2015.gada. 15.maijā 

Izstrādāja:  

 

Juris Voicehovičs 

















Nr.p.k. Nosaukums Mērvien. Daudzums Piezīmes

1 Sedlu uzmava uz PE ∅63 caurules ar atzaru Dn32 kpl 6
HAWLE vai 
ekvivalents

2 ISO universālais savienojums caurulei Dn32 gab 6 HAWLE vai 
ekvivalents

3
Pazemes tipa ventilis Dn32, komplektā ar teleskopisko kāta 
pagarinātāju, kapi un betona gredzenu ap kapi

kpl 6
HAWLE vai 
ekvivalents

4
Ūdensvada caurule HD PE Dn32 PN10

m 60
SIA "Evo Pipes" 
vai ekvivalents

5
Smilts pabēruma/apbēruma grunts m3 54

6 Caurules Dn32 gala noslēgs gab 6 SIA "Evo Pipes" 
vai ekvivalents

7 Sigālmietiņš, nokrāsots spilgtā krāsā, diametrs d.30*, L=1* m gab 6

8 Savienojumi, pakojums un citi montāžas materiāli kpl 1

9

Grants/šķembu seguma atjaunošanai
m3 0

Izbūvē pēc 
atsevišķa projekta 
un cita finansējuma 
avota

1 Ūdensvada trases nospraušana m 60

2
Sedlu uzmava uz PE ∅63 caurules ar atzaru Dn32, montāža tranšejā 
un citi saistīti darbi

kpl 6

3
ISO universālais savienojums caurulei Dn32, montāža ā un citi 
saistīti darbi

gab 6

4
Pazemes tipa ventilis Dn32, komplektā ar teleskopisko kāta 
pagarinātāju, kapi un betona gredzenu ap kapi, kapes apbetonējuma 
izveide, montāža un citi saistīti darbi

kpl 6

5
Ūdensvada caurule HD PE Dn32 PN10, tās montāža  H~1,70 m 
dziļumā. Tranšejas rakšana, grunts atbēršana, tranšejas aizbēršana ar 
mitro blietēšanu, liekās grunts aizvešana uz atbērtni, ceļa virskārtas 
sagatavošana seguma atjaunošanas darbiem un citi saistīti darbi

m 60

6
Smilts pabēruma/apbēruma grunts, iestrāde tranšejā zem un ap 
cauruli 

m3 54

7 Caurules Dn32 gala noslēgs, montāža gab 6

8

Grants/šķembu u.c. seguma atjaunošana

m2 0

Izbūvē pēc 
atsevišķa projekta 
un cita finansējuma 
avota

9 Savienojumi, pakojums un citi montāžas materiāli, montāža u.c. kpl 1

IEKĀRTU, MATERIĀLU un DARBU APJOMU SPECIFIKĀCIJA (IS un BA)

Aveņu ielas ūdensvada atzari, Ū1

Iekārtu un materiālu specifikācija

Darbu apjomu specifikācija, Ū1
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Izbūvētā ūdensvada pārbaude, presēšana 10 atm., hlorēšana u.c. 
darbi, saistīti ar jauna ūdensvada, un uzskaites mezglu pārbaudēm un 
nodošanu

m 60

11
Sigālmietiņš, nokrāsots spilgtā krāsā, diametrs d.30*, L=1* m, 
novietošana zemē virs izbūvētā ūdensvada 

gab 6

1
PP dubultsienu kanalizācijas caurule, SN16 klase, Dn200, atbilstoši 
LVS EN 13476-3

m 145
SIA "Evo Pipes" 
vai ekvivalents

2
PP dubultsienu kanalizācijas caurule, SN16 klase, Dn160, atbilstoši 
LVS EN 13476-3

m 50,2
SIA "Evo Pipes" 
vai ekvivalents

3

Maģistrālā DN560/500 polietilēna monolītsienu skataka, (iemēram, 
EVO CSL 560/500 (vai analogs)), H~2,40* m (skatīt garenprofilu un 
precizēt būvniecības laikā), komplektā ar akas pamatni, pārsedzi, 
teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta vāku u.c.

kpl 1
KA-02. SIA "Evo 
Pipes" vai 
ekvivalents

4

Maģistrālā DN560/500 polietilēna monolītsienu skataka, (iemēram, 
EVO CSL 560/500 (vai analogs)), H~2,30 m (skatīt garenprofilu un 
precizēt būvniecības laikā), komplektā ar akas pamatni, pārsedzi, 
teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta vāku u.c.

kpl 1
KA-03. SIA "Evo 
Pipes" vai 
ekvivalents

5

Maģistrālā DN560/500 polietilēna monolītsienu skataka, (iemēram, 
EVO CSL 560/500 (vai analogs)), H~2,05 m (skatīt garenprofilu un 
precizēt būvniecības laikā), komplektā ar akas pamatni, pārsedzi, 
teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta vāku u.c. 

kpl 1
KA-04. SIA "Evo 
Pipes" vai 
ekvivalents

6

PMaģistrālā DN560/500 polietilēna monolītsienu skataka, (iemēram, 
EVO CSL 560/500 (vai analogs)), H~1,77 m (skatīt garenprofilu un 
precizēt būvniecības laikā), komplektā ar akas pamatni, pārsedzi, 
teleskopisko ķeta akas galvu, ķeta vāku u.c. 

kpl 1
KA-05. SIA "Evo 
Pipes" vai 
ekvivalents

7
Divdaļīgā aizsrgčaula d.110 elektrības un sakaru kabeļu aizsardzībai, 
L=3 m uz katru šķērsojuma vietu gab 10

SIA "Evo Pipes" 
vai ekvivalents

8 Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei Dn160 gab 6

9 Smilts pabēruma/apbēruma grunts m3 130

10 Aizsarguzmava iebetonēšanai caurulei Dn200 gab 8

11 Krītcaurule d.200, H~0,7 m kpl 2 KA-03, KA-04

12 Gala noslēgs Dn160 gab 6

13 Savienojumi, blīvējums, pakojums un citi palligmateriāli kpl 1

1 Kanalizācijas trases nospraušana m 195,2

2

PP dubultsienu kanalizācijas caurules, SN16 klase, Dn200, atbilstoši 
LVS EN 13476-3 iebūve dziļumā robežās no 1,90 m līdz 2,60 m. 
Tranšejas rakšana, grunts atbēršana, tranšejas aizbēršana ar mitro 
blietēšanu, liekās grunts aizvešana uz atbērtni, ceļa virskārtas 
sagatavošana seguma atjaunošanas darbiem un citi saistīti darbi

m 145

Iekārtu un materiālu specifikācija

Aveņu ielas maģistrālais kanalizācijas vads un atzari līdz ielas sarkanajām līnijām, K1

Darbu apjomu specifikācija, K1
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3

PP dubultsienu kanalizācijas caurules, SN16 klase, Dn160, atbilstoši 
LVS EN 13476-3 iebūve dziļumā robežās no 1,50 līdz 1,90 m. 
Tranšejas rakšana, grunts atbēršana, tranšejas aizbēršana ar mitro 
blietēšanu, liekās grunts aizvešana uz atbērtni, ceļa virskārtas 
sagatavošana seguma atjaunošanas darbiem un citi saistīti darbi

m 50,2

5

Maģistrālās DN560/500 polietilēna monolītsienu skatakas, (iemēram, 
EVO CSL 560/500 (vai analogs)), (skatīt garenprofilu un precizēt 
būvniecības laikā), komplektā ar akas pamatni, pārsedzi, teleskopisko 
ķeta akas galvu, ķeta vāku u.c. montāža tranšejā, akas galvas 
apbetonēšana atbilstoši tehniskajam projektam

kpl 4

8
Divdaļīgās aizsrgčaulas d.110 elektrības un sakaru kabeļu 
aizsardzībai, L=3 m uz katru šķērsojuma vietu montāža ap 
šķērsojamiem elektrības un sakaru kabeļiem

gab 10

9
Smilts pabēruma grunts zem caurulēm iestrāde ar mitro blietēšanu

m3 134

10 Meliorācijas grāvja nogāžu atjaunošana m3 52*

11
Esošo inženierkomunikāciju: ūdensvads, saimnieciskā kanalizācija, 
gāzes vads, elektrības un sakaru kabeļi, meliorācijas caurteka 
šķērsošana

gab 31

12

Asfalta seguma atjaunošana

m2 0

Izbūvē pēc 
atsevišķa projekta 
un cita finansējuma 
avota

13

Grants/šķembu seguma atjaunošana

m2 0

Izbūvē pēc 
atsevišķa projekta 
un cita finansējuma 
avota

14

Bruģa seguma atjanošana
m2 0

Izbūvē pēc 
atsevišķa projekta 
un cita finansējuma 
avota

15 Caurtekas gala atbalstsienas atjaunošana vieta 1

16 Izbūvētās kanalizācijas CCTV inspekcija m 145

17 Gruntsūdens pazemināšana m 195,2

18
Izbūvētās kanalizācijas hidrostatiskā pārbaude 0,5 bāri, u.c. darbi, 
saistīti ar jaunas kanalizācijas pārbaudēm un nodošanu

m 195,2

19 Gala noslēga Dn160 uzstādīšana tranšejā gab 6

20 Pievienošanās pie esošās Alejas ielas kanalizācijas akas gab 1

21 Krītcaurules d.200, H~0,7 m izbūve esošajā kanalizācijas akā kpl 2

22
Izbūvēto inženierkomunikāciju topogrāfiskā uzmērīšana un nodošana 
atbilstoši LR likumdošanai

ha 0,4*

23 Koka diametrā ~15 cm nozāģēšana, atļaujas noformēšana gab 1

1.
Būvdarbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumu, projekta 
dokumentāciju un grafisko daļu.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

10

11

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai 
par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir 
iespējama ar citām tehniski analogām vai labākām iekārtām un materiāliem.

Specifikācijas tabulu skatīt kopā ar projekta risinājumiem.

Izstrādājot piedāvājumu būvuzņēmējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez 
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā 
apjomā.

Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un 
materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un, bez 
kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza, un, spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša, veikšana 
pilnā apjomā.

Materiālu komplektāciju veikt atbilstoši izstrādātajam projektam, ražotājfirmu un LR normatīvo aktu 
nosacījumiem.

Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizvietot ar līdzvērtīgiem, ES sertificētiem attiecīgās nozares materiāliem.

Visi dati iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā doti orientējoši tāmes sagatavošanai. Būvdarbu apjomi 
var tikt mainīti, saskaņojot  izmaiņas ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu.

Jāizmanto tikai tie būvniecības materiāli, kas parāda augstu savienojamību ar vidi un veselību saistībā ar šo 
materiālu ieguvi, pārstrādi, transportēšanu, izmantošanu un atkritumu apsaimniekošanu.

Ja iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkumā nav norādīta kāda konkrēta materiāla kvalitātes rādītāji, to 
kvalitātes un iestrādes prasības skatīt projekta dokumentacija. 

J.Voicehovičs

Visi materiālu apjomi uzrādīti neievērojot materiālu atgriezumus.

Izstrādāja:
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