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PASKAIDROJUMA RAKSTS  

Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā,  Ūdensvada ierīkošana 

(2.kārta) 

Tehniskais projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā,  Ūdensvada ierīkošana 

(2.kārta)” ir izstrādāts pamatojoties uz Salienas pagasta pārvaldes projektēšanas darba uzdevumu, kā arī 

pamatojoties uz Daugavpils novada būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu (Nr.8-12/239  no 

05.06.2014) un ieinteresēto institūciju tehniskajiem noteikumiem.  

PROJEKTA MĒRĖIS 

- Paplašināt ciema centralizētās ūdensapgādes sistēmu, lai vēl vairāk iedzīvotāju saĦemtu kvalitatīvu 

dzeramo ūdeni atbilstoši ES direktīvas 98/83/EK dzeramā ūdens kvalitātes prasībām; 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Salienas pagasts atrodas Latvijas dienvidaustrumu daĜā, Augšdaugavā. Pagasta kopējā platība ir 125 

kvadrātkilometri. Lielākās apdzīvotās vietas ir Saliena, FaĜtopi, Lielborne, Šlapaki, Jaunborne, Ritāni. No 

1990.gada Daugavas krastos veidots dabas parks “Daugavas loki.” Izvietojusies pagasta vidusdaĜā 

TartaciĦas krastos pie autoceĜa P69 6 km 27 km no novada centra Daugavpils un 245 km no Rīgas. Salienā 

atrodas pagasta pārvalde, vidusskola, kultūras nams, bibliotēka, feldšeru un vecmāšu punkts, veikals.  

Ūdensapgādes sistēma 

2004.gadā SIA “Agroprojekts” izstrādāja tehnisko projektu “NotekūdeĦu attīrīšanas iekārti un centralizētās 

ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija c.Saliena.”  2006.gada 06.janvārī noslēgts līgums ar Centrālo finanšu 

un līgumu aăentūru par ERAF un Latvijas valsts atbalstītā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salienas 

pagasta Salienas ciemā” realizāciju, kurš noslēdzās 2007.gada 29.jūnijā. 

Projekta gaitā realizēti šādi darbi: 
1. jaunās artēziskās akas ierīkošana ; 
2. esošās artēziskās akas renovācija ciema A daĜā; 
3. atdzelžošanas stacijas celtniecība, aprīkojuma iegāde un uzstādīšana dzeramā ūdens attīrīšanai; 
4. ūdenspadeves tīkla jauna maăistrālā posma izveide un pastāvošā ūdenspadeves tīkla rekonstrukcija; 
5. ūdenstorĦa renovācija; 
6. notekūdeĦu attīrīšanas iekārtu  rekonstrukcija un tehnoloăiskā  aprīkojuma iegāde. 

Salienas pagasta padome dzeramo ūdeni Salienas ciema iedzīvotājiem piegādā no 2 artēziskajiem 

urbumiem. Artēziskais urbums Nr.1. ir ierīkots 2006.gadā, urbuma dziĜums 148.5 m, Urbumā uzstādīts 

iegremdēts sūknis SP8A-25 ar ražību 8 m3/h, spiedienu 107 m, elektromotors MS4000 ar jaudu 4 kW. 

Artēziskais urbums Nr.2. ir ierīkots 1987.gadā, urbuma dziĜums 185 m. Urbmā uzstādīts iegremdēts sūknis 

SP8A-25 ar ražību 8 m3/h, spiedienu 107 m, elektromotors MS4000 ar jaudu 4  kW. Pie urbuma Nr. 1 

uzstādīts ūdenstornis, darba tilpums 50 m3.  

Centrālajai ūdensapgādei pieslēgtas daudzdzīvokĜu un inviduālās mājas ar 234 iedzīvotājiem, sabiedriskās 

ēkas (administratīvā ēka, Kultūras nams, skola, SIA “Antaris” veikals, Salienas FVP u.c.) un saimniecības 

ēkas.  Katrai daudzdzīvokĜu mājai un individuālajai mājai ir uzstādīti sertificēti ūdensmērītāji, tādi ir uzstādīti 

arī urbumos, atdzelzošanas stacijā un notekūdeĦu attīrīšanas iekārtās. Dzeramā ūdens kvalitātes 

nodrošināšanai atbilstoši normatīvajiem aktiem uzstādīta atdzelžošanas stacija. Tajā uzstādīti dzeramā ūdens 

attīrīšanas filtri (SIA “Filtrs”).  Ūdensvada tīklu garums: Dn 32 – 0,95 km (materiāls - polietilēns); Dn 50 
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– 0,22 km (materiāls - polietilēns), Dn 63 – 1,80 km (materiāls – polietilēns), Dn 110 – 1,35 km 

(materiāls - polietilēns), Dn 20 – 0,55 km (materiāls – polietilēns). Māju ievadi - 45, brīvkrānu nav. 

Skataku skaits - 8, kuras ir aprīkotas ar slēgtsarmatūru (ventiĜi un aizbīdĦi). Projekta realizācijas 

gaita pieslēgta ūdenspadevei Meža iela, pārējā posmā veikti rekonstrukcijas darbi. Veikta metāla 

cauruĜu nomaiĦa uz plastmasas caurulēm. 

Kanalizācijas  sistēma. 

Salienas pagasta Salienas ciemata centralizētajai kanalizācijai pieslēgtas daudzdzīvokĜu un 

inviduālās mājas, sabiedriskās ēkas (administratīvā ēka, Kultūras nams, skola, SIA “Antaris” 

veikals, Salienas FVP u.c ). NotekūdeĦu attīrīšanai izmanto bioloăiskās attīrīšanas iekārtas - tips - 

bioloăiskās, BIO ar pneimo aerāciju ar projekta ražību 100 m3/dnn un diviem pēc attīrīšanas 

bioloăiskajiem dīėiem. Projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Salienas pagasta Salienas ciemā” 

rezultātā tika veikta gaisa pūtēju piegāde un montāža uz gataviem pamatiem, gaisa pūtēju gaisvadu 

apsaite un pieslēgšana kolektoram, pieslēgšana elektrotīkliem, ūdensmērītāja uzstādīšana. 

Projekta otrajā posmā paredzēta jaunu patērētāju pieslēgšana kanalizācijas tīklam. Kanalizācijas 

tīklu kopgarums – 2,263 km, tips - saimnieciskā, galvenie kolektori Dn 150 - 1,518 km (materiāls – 

polietilēns), Dn 200 – 0,335 km (materiāls - polietilēns), Dn 300 - 0,385 km (materiāls - polietilēns), 

Dn 400 – 0,025 (materiāls – polietilēns). Ciemata reljefs ir paugurains, tāpēc notekūdeĦu padevei 

uz attīrīšanas iekārtām uzcelta kanalizācijas sūkĦu stacija ar pieĦemšanas rezervuāra tilpumu 21,0 

m3, sūkĦu stacijā uzstādīts sūknis FG-57,5/9,5 ar ražību 47,0 m3/h un spiedienu 8,8 m. 

 

PROJEKTĒŠANAS DARBA UZDEVUMS  

Projektā iekĜauta ūdensapgādes tīklu paplašināšana Centrāles ielā. Tabulā ir apkopots kopējais ieprojektēto 

tīklu apjoms: 

 Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudzums Raksturojums 

1 Ūdensvada tīklu 
izbūve Centrāles ielā 

991.0m 
Ūdensvada izbūve posmā no ŪM-1 no  līdz ĒŪ-1.  
Izbūve ar beztranšejas metodi: 
- PE100 SDR17 OD63 mm PN10 caurule (SCGR vai analogs), 

garums 724m; 
- PE100 SDR17 OD40 mm PN10 caurule (SCGR vai analogs), 

garums 156m; 
- PE100 SDR17 OD40 mm PN10 caurule (SCGR vai analogs), 

garums 11m; 
Ūdensvada tīklu izbūve ar atklāto tranšejas metodi 
- PE100 SDR17 OD63mm PN 10 caurulēm, garums 70.0m; 
- PE100 SDR17 OD40mm PN 10 caurulēm, garums 9.0m; 
- PE100 SDR17 OD32mm PN 10 caurulēm, garums 21.0m; 

PROJEKTA RISINĀJUMI 

Kopējie projekta pieĦēmumi un risinājumi 

Būvdarbu izpildes vieta – Salienas novada Salienas pagasta Salienas ciems. Būvprojekts izstrādāts, 

pamatojoties uz SIA „Solars” 2014 g. izstrādātā inženiertopogrāfiskā plāna. Topogrāfija ir saskaĦota ar visām 

ieinteresētajām institūcijām un SIA „Datu mērniecības centrā”. Par pamatu grunts veida un sastāva 

noteikšanai izmantota  SIA „IAR” 2014.g. izstrādātais ăeotehniskās izpētes pārskats. Projekta rasējumos 

aktualizējot katra urbuma reljefa atzīmi atbilstoši pārstrādātajai topogrāfijai. Salienas ciema teritorijas reljefs ir 
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samērā nelīdzens un nevienmērīgs. Būvdarbu rajonos zemes virsmas absolūtās augstuma atzīmes svārstās 

robežās +160.00 līdz +164.00 (BAS). Detalizētu aprakstu par gruntīm un to raksturlielumiem skatīt. projekta 

Vispārīgā daĜā (katra urbuma griezuma faktiskās atzīmes skatīt projekta rasējumos) . 

Tā kā lielākā daĜa projektā iekĜauto inženierkomunikāciju paredzēta gar valsts autoceĜu (Centrāles ielas), tad 

atbilstoši LVC nosacījumiem tīklu izbūve ir paredzēta ārpus ceĜa nodalījuma joslas. Tas ir uz robežas vai pa 

privāto vai pašvaldības zemju gabaliem ap 11.5-18,5 m no ielas ass.  Atbilstoši LVC nosacījumiem visa valsts 

autoceĜu šėērsošana paredzēta ar caurdūruma metodi. Ir atsevišėas vietas, kur nav alternatīva maăistrālo 

tīklu izvietojuma (normatīvie attālumi līdz esošām komunikācijām, ēkām, elektrības gaisvada līnijām) daĜēji 

nākas ieiet valsts ceĜa zonā (nodalījuma josla). Projekta stadijā kopējais maăistrālo tīklu trasējums ir 

saskaĦots ar Pašvaldību, ieinteresētajām institūcijām un zemju īpašniekiem, kuru zemes gabali tiek šėērsoti. 

Ar katru īpašnieku noslēgta vienošanās, ka īpašnieks neiebilst šāda veida tīklu trasējumam un ir apliecinājis 

to ar parakstu uz atsevišėas saskaĦojuma shēmas. Vienlaicīgi ar katru īpašnieku ir saskaĦots pievada 

izvietojums. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie esošo tīklu un pievadu pārslēgumi, lai nepasliktinātu situāciju, 

kāda tā bija pirms projekta. Savukārt jauna pieslēguma gadījumā tiek dota pieslēguma vieta, t.i. atsevišės 

pievads, kuram īpašniekam ārpus šī projekta ietvariem varēs pieslēgties. Lai veiktu pieslēgumu jāsaĦem 

tehniskie nosacījumi no Salienas pagasta pārvaldes. Ūdensvada un kanalizācijas iebūves metode (atklātā vai 

bez tranšeju) ir  norādītā vispārīgo rādītāju lapā ŪKT-1, projekta ăenplānos un darbu organizācijas lapā DOP-

2. Darbu organizācijas apraksts ir sniegts DOP daĜas paskaidrojuma rakstā. Tīklu izbūve, kas plānota dziĜumā 

lielākā par trīs metriem, vai arī nestabilās gruntīs, vai ierobežotās vietās ir veicama izmantojot tranšejas 

atbalsta sienas, vai veicot darbus ar caurdūruma metodi. Pirms rakšanas darbu uzsākšanas jāprecizē esošo 

komunikāciju šėērsošanas vietas  un to atrašanās dziĜums. Ar ieinteresēto institūciju pārstāvjiem ir jāprecizē 

esošo komunikāciju izvietojums un nepieciešamie pasākumi citu komunikāciju aizsardzībai. Darbu apjomos ir 

iekĜauta galveno esošo sakaru un elektrības kabeĜu speciāla aizsardzība, ievietojot kabeĜus aizsargčaulas.  

Pieslēgumi paredzēt akās vai ar bezakas ventili ar kāta pagarinātāju. Projektā iekĜauta visu galveno 

projektējamo maăistrāĜu atslēgšanas iespēja remonta darbu veikšanai. Atbilstoši LBN 222-99 pēc ūdens 

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

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

ilgums nedrīkst pārsniegt 15 diennaktis. Ūdens piegādes samazināšana vai pārtraukšana uz laiku līdz 24 

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

LR likumdošanai. Tīklu aizsargjoslas ir norādītas projekta ăenplānos. Atbilstoši reljefam tiek paredzētas 

ūdensvada iztukšošanas akas, bet ūdensvada atgaisošana plānota gan caur individuālo māju krāniem. 

Ūdensvada izbūve lielākoties plānota ar caurdūruma metodi, tādējādi samazinot būvdarbu ietekmi un 

izmaksas. Ūdensvada caurdūruma ierīkošanas vietās jāpielieto speciāla caurdūruma caurule PE100, SDR17, 

PN10 (EVOPIPES SCGR vai analoga). Atbilstoši ražotāja informācijai caurule ir nodrošināta ar labāku 

aizsardzību pret skrāpējumiem un deformāciju, ir ar lielu ilgmūžību un atbilst standarta EN12201. PE100 

SCGR caurules ir iespējams ieguldīt bez pabēruma, apbēruma un ar caurduri, kur caurules iespējams vairāk 

tiek deformētas, skrāpētas.   
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS UN DARBU VEIKŠANA 

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

Caurules 

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

beztranšeju metodi no PE100, SDR 17 (SCGR vai analogs) materiāla caurulēm. Caurulēm jāatbilst  LVS EN 

12201. Ūdensvada izbūve veicama saskaĦā ar tipveida rasējumu un cauruĜu ražotāja instrukcijām. PE 

cauruĜu metināšanu veikt saskaĦā ar ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic cauruĜvada 

dezinficēšana un pārbaude zem spiediena. CauruĜu un fasondaĜu transportēšana, uzglabāšana un montāža 

atbilstoši izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām.  

Skatakas 

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

izbūvei paredzētas saliekamo dzelzsbetona elementu akas  DN1000 un DN1500. Akas grodiem, pamatnēm 

un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona elementiem. Rūpnieciski ražotie aku 

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

ir jāhermetizē un uz cauruĜvada jāuzliek rūpnieciski izgatavota aizsargčaula. Akas pārseguma vākam ir jābūt 

50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ėeta vāki ar nestspēju 25 t, bet braucamajā zonā lūkas ar 40 t 

nestspēju.  Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124.  

Armatūra 

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

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

materiāliem atbilst BS DIN vai ISO normatīviem. Visai ūdensvada armatūrai jāatbilst spiediena klasei PN10. 

AizbīdĦu korpusam jābūt veidotam no GGG25 jeb augstākas klases ėeta, kas pārklāts ar epoksīda pulvera 

pārklājumu. Ūdensvada aizbīdĦi DN ≥50mm paredzēti tikai ar atloku savienojumiem.  

Patērētāju pieslēgumi 

Tehniskā projektā stadijā ar Pašvaldību un iedzīvotājiem saskaĦots visu  plānoto pievadu izvietojums. 

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

ieinteresētajām pusēm tas var tikt precizēts. Tiek nodrošināti visi esošā ūdensvada pārslēgumi uzstādot 

noslēgarmatūru akā, vai pazemes tipa ventili. Jauna pieslēguma gadījumā tiek izbūvēts ūdensvada pievads 

ārpus ielas braucamās daĜas uzstādot pazemes tipa ventili. Katrā vietā pievada garums ir noteikts balstoties 

pēc vietējiem un ierobežojošiem apstākĜiem, t.i. pievads jānoslēdz aiz ceĜa braucamās daĜas zonas, vai 

dažādām esošām komunikācijām (el.kabeĜi, žogs u.c.).  Pievads noslēdzams ar gala noslēgu.  

CauruĜvadu pārbaudes 

Veicot tīklu izbūvi jāveic visas pārbaudes kādas noteiktas Latvijas normatīvajos aktos. Jānodrošina spiediena 

pārbaude un  ūdensvada dezinfekcija. 

Segumu atjaunošana 

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

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

līmenis nedrīkst atšėirties no esošā ceĜa vai ietves seguma līmeĦa.  
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Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā 

Rekomendējams, ka BūvuzĦēmējam izstrādājot Būvdarbu veikšanas projektu izstrādā arī kvalitātes 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pārliecinātos, ka būvniecības tehnoloăija nodrošina kvalitātes prasības. 

Būvdarbu veikšanas kārtība 

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

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

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

nepieciešams. Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekĜūšana savai dzīvesvietai, kā arī neatliekamās 

palīdzības un ugunsdzēsēju piekĜūšana kur tas nepieciešams. Rakšana katrā posmā jāveic pēc to māju 

īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā. Pirms projektējamo ūdensvada tīklu izbūves 

citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to atšurfēšana un novietnes precizēšana. Grunts atbērtĦu 

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

grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības 

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

pašvaldības rekomendācijām. Tranšejas rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo 

komunikāciju aizsardzības pasākumus. Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pieslēgumus, tad pieslēdzot tīklu esošajai sistēmai. 
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Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides aizsardzības 

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

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

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

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

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

neveidotos grunts izskalojumi.  Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas 

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

piegādi, bet ūdens kvalitāte nedrīkst pasliktināties.  

 

Sastādīja                              T.Loginova   


