
Nr. Nosaukums Mērv. Daudz. Piezīmes

1 2 3 4 5

1 Būvlaukuma sagatavošana un ceļa seguma atjaunošana

1.1 Asfalta seguma uzlaušana un atjaunošana m2 70.0

1.2 Zālāja atjaunošana m2 720.4

1.3

Tirgus ielas nomales nostiprināšana ar šķembu grants maisījumu m2 70

1.3.1 Šķembu un grants maisījums m3 21

1.4 Grants seguma atjaunošana m2 139.4

1.5 Koku ciršana ar pacēlāju, celmu izraušana gab. 7

1.6 Kolektora iztekas nostiprināšana vietas 1

1.6.1 Dzelzsbetona tekne gab. 1

1.6.2 Melnzeme m3 1

1.6.3 Sēklu maisījums nogāzes apzaļumošanai

2 Lietus kanalizācijas kolektors un drenāža

2.1 PP caurules DN300/340 izbūve tranšejā, ieskaitot tranšejas rakšanu 

zem gruntsūdens līmeņa, izlīdzinošo kārtu, aizbēršanu, sablīvēšanu 

un pārbaudi (dziļums 0-2,0m) m 252.7

2.1.1 PP caurules DN300/340, stingrības klase SN8 (T8) un materiāli to 

posmu savienošanai pēc ražotāja norādījumiem m 252.7

"Wavin" kataloga 

nr.213383061 vai līdzvērtīga

2.2 PP caurules DN250 izbūve tranšejā, ieskaitot tranšejas rakšanu zem 

gruntsūdens līmeņa, izlīdzinošo kārtu, aizbēršanu, sablīvēšanu un 

pārbaudi (dziļums 0-2,0m) m 76.0

2.2.1 PP caurules DN250, stingrības klase SN8 (T8) un materiāli to posmu 

savienošanai pēc ražotāja norādījumiem m 76.0

"Wavin" kataloga 

nr.213382561 vai līdzvērtīga

2.3 drenāžas cauruļu izbūve būvgrāvī ieskaitot tranšejas rakšanu, 

izlīdzinošo kārtu, aizbēršanu, sablīvēšanu un pārbaudi m 151.0

Materiāli un darbu apjomi



2.3.1 PVC drenāžas caurules filtrējošā šķiedras apvalkā ø113/127

m 151.0

"Wavin" kataloga 

nr.213382561 vai līdzvērtīga

2.4

Uzgalis drenāžas caurules pievienošanai pie skatakas gab. 5

"Wavin" kataloga 

nr.103461239 un 

nr.293741193 vai līdzvērtīgi

2.5 Oļi ø16-32 drenāžas cauruļu izbūvei m3 13.2

2.6

Aizbāznis drenāžas caurulei gab. 5

"Wavin" kataloga 

nr.103461239 vai līdzvērtīgs

2.7 Citi materiāli cauruļu posmu savienošanai pēc ražotāja 

norādījumiem

2.8 Reste caurules galā, acs izmērs 30x30mm gab. 1

3 Akas

3.1 Saliekamā dzelzsbetona grodu aka D1000 un čuguna vāks (iebūves 

dziļums max 2m) uz ceļa kompl. 4

3.1.1 Materiāli akas izbūvei

3.2 Saliekamā dzelzsbetona grodu aka D1000 un čuguna vāks (iebūves 

dziļums max 2,0m) zaļajā zonā kompl. 2

3.2.1 Materiāli akas izbūvei

3.3 Saliekamā dzelzsbetona segtā aka kompl. 6

3.3.1 Materiāli akas izbūvei

3.3 Blīvējums caurules pievienojumam pie akas

3.3.1 DN250 gab. 20

3.3.2 DN500 gab. 14

3.4 Citi materiāli akas izgatavošanai

4 Šķērsojumi

4.1 Zem elektrokabeļa vietas 2

4.2 Zem telekomunikāciju kabeļa vietas 5

4.2.1 Divdaļīgā remontcaurule kabeļa aizsardzībai m 4

4.3 Virs ūdensvada vietas 5


