BŪVDARBU VEIKŠANAS METODES UN BŪVNIECĪBAS ATKRITUMI DĪĶU IZVEIDEI
Darbu sadalījums kārtās
Darbi sadalīti trijās kārtās. Pirmās kārtas būvniecībā paredzēts izbūvēt dīķus Nr.22, Nr. 25 un
Nr.26 un attiecīgi aizsprostus Nr.22, Nr. 25 un Nr.26. Pirms ekskavācijas darbu sākšanas dīķa
Nr. 20 vietā jāizveido sedimentācijas baseins, lai novērstu pastiprināta uzduļķojuma
nokļūšanu Gaujā pa Kalnupīti. Sedimentācijas baseinu veidot 10m garumā, 5m platumā un
0,5m dziļumā. Veicot darbus, periodiski jāapseko sedimentācijas baseins, ja tas piesērējis,
jāveic tā attīrīšana. Otrajā darbu kārtā paredzēta dīķu Nr.16 un Nr.17 un aizsprosta Nr.16
izbūve. Trešajā darbu kārtā paredzēta Dīķu Nr.20, Nr.21 un aizsprostu Nr.20, Nr.21 izbūve.
Pirms trešās kārtas būvniecības sākšanas jāizveido sedimentācijas baseins lejpus aizsprosta
Nr.20. Sedimentācijas baseinu veidot 8m garumā, 3m platumā un 0,5m dziļumā. Veicot
darbus, periodiski jāapseko sedimentācijas baseins, ja tas piesērējis, jāveic tā attīrīšana.
Dīķu rakšana
Dīķu rakšana jāveic ar vienkausa ekskavatoru. Trūda un auglīgās augsnes kārtu
nepieciešams pārvest uz novietni, to tālāk izmantos teritorijas labiekārtošanas vajadzībām.
Dīķim Nr.21 jāveic tikai auglīgās virskārtas noņemšana 30cm biezumā, jo reljefs nepieļauj
dziļāku rakšanu. Pārējiem dīķiem jāveido formas atbilstoši plānos un rasējumos parādītajām.
Objektā pārsvarā dominē mālsmilšu un smilšmālu gultnes ar lokāliem smilts/grants
ieslēgumiem. Izraktās mālainās gruntis nepieciešams novietot kaudzēs, lai pēc tam izmantotu
aizsprostu būvniecībai. Smilts un grants gruntis var izmantot celiņu būvniecībai. Dīķu nogāzes
jāveido ar slīpumu 1:2.
Aizsprostu būvniecība
Pirms aizsprostu būvniecības ir jāveic aizsprosta ass nospraušana dabā atbilstoši rasējumos
dotajām koordinātēm. Tālāk seko augsnes auglīgās un trūda kārtas noņemšana 30cm
biezumā zem aizsprosta konstrukcijas robežām. Ja vietām atklājas trūda slānis lielākā
biezumā, tas jānoņem līdz smilšmālu vai mālsmilšu gruntīm. Jāveic grunts planēšana un
blietēšana līdz meniķa novadcaurules izbūves apakšai.
Pēc pamatnes sagatavošanas jāveic meniķu izbūve. Kad meniķi izbūvēti, var turpināt
aizsprosta grunts daļas izbūvi. Aizsprostam izmantot tikai smilšmālu un mālsmilšu gruntis. Nav
pieļaujama smilts un grants iebūvēšana aizsprostos. Aizsprostus izbūvēt slāņveidīgi, ik pa
30cm grunts slāni blietējot.
Aizsprosts Nr.21 jāveido no dzelzsbetona atbilstoši rasējumiem. Stiegrojumam B500A klases
D8mm stiegrojums. Tajā jāiestrādā dēlīšu vadulas no karsti velmēta tērauda U-profila sijas U8, kas ieenkurota betonā.
Meniķu būvniecība
Tālāk seko meniķu un meniķa novadcaurules izbūve. Meniķu būvniecībai izmantot koka dēļu
veidņus, lai nodrošinātu autentisku betona virsmu izskatu. Meniķus Nr.25 un Nr.26 ir jāveido
izmantojot esošos meniķus, kas atrodas objekta teritorijā. Šiem abiem meniķiem
nepieciešams pārbetonēt pamata pēdu, tajā “iesēdinot” vecos meniķus. Meniķim Nr.25
jāuzstāda iztrūkstošais U veida tērauda profils U-8. Tam jāpiemetina D8mm perpendikulāri
enkurojuma stieņi un ar ķīmiskās enkuru masas palīdzību jāieenkuro esošajā dzelzsbetona

konstrukcijā. Meniķiem Nr.25 un Nr.26, uzstādot novadcaurules, jāveic to iebetonēšana
meniķī.
Pārējie meniķi jābūvē no jauna. Meniķu detāli rasējumi doti grafiskajā daļā. Iebūvējot meniķos
PVC caurules, īpaša uzmanība jāpievērš caurules blīvam savienojumam ar meniķa betona
daļu. Pēc meniķu uzstādīšanas projektētajās vietās un augstuma atzīmēs jāveic pamata
pēdas apbēršana ar grunti 30cm biezā slānī.
Visām meniķu konstrukcijām izmantojams B500A klases D10mm stiegrojums. Betona
konstrukcijas izbūvējamas izmantojot betonu C30/37, salturības marka F200, ūdens
necaurlaidības marka W12 pēc LVS 156-1:2009. Dēlīšu vadulām izmantojamas karsti
velmētās tērauda U-profila sijas U-8. Dēlīšu aizsprosts jāveido no 100x50mm impregnētiem
dēļiem. Dēlīšu augstumam dīķiem ar pārgāznēm jābūt par 20cm augstākam nekā projektētais
ūdens līmenis dīķī. Meniķu novadcaurulēm izmantot PVC materiāla caurules, kuras iztekas
galos nozāģēt līdz ar aizsprosta vai reljefa virsmu.
Pārgāžņu izveide
Pārgāznes izveide jāsāk ar plēves klājumu zem iebetonējamās daļas, mitruma režīma
nodrošināšanai, betona žūšanas laikā. Jāizveido veidņi noteiktās formas sasniegšanai. No
sākuma tiek uzstādīts B500A klases stiegrojuma siets D6mm, solis 150x150mm divās kārtās.
Apakšējā kārta 50mm no pārgāznes betona daļas apakšas, augšējā kārta 50mm no pirmās
kārtas iebetonējuma augšas. Pārgāznes jābetonē divās kārtās. Pirmajā kārtā jāizbetonē
200mm biezs pārgāznes nesošais slānis, kurā iekļauts stiegrojums. Otrajā kārtā jāiebetonē
100mm biezs betona slānis, kurā jāiestrādā laukakmeņi pa visu pārgāznes virsmu, izņemot
iestrādājamās betona teknes un metāla tekni. Iestrādājot pirmo pārgāznes slāni, tā virsma
jāatstāj raupja, lai palielinātu saķeri ar otro betona slāni. Betona konstrukcijas izbūvējamas
izmantojot betonu C30/37, salturības marka F200, ūdens necaurlaidības marka W12 pēc LVS
156-1:2009.
Aizsprostos Nr.20 un Nr.26 jāveido 100mm iedziļinājuma teknes, kas kalps ūdens novadei
vasaras mazūdens periodā. Aizsprostam Nr.25 jāuzstāda tērauda pārgāznes tekne atbilstoši
rasējumiem. Tekne jāieenkuro pirmajā betonēšanas slānī. Teknes plākšņu biezums – b=6mm.
Aizsprostu abas slīpās nogāzes jāveido ar slīpumu 1:2. Aizsprostu virsplatums – 3m, izņemot
aizsprostu Nr. 22. To šķērsos ekspluatācijas celiņš, līdz ar ko aizsprosta virsplatums ir 5m
plats.
Darbu organizēšana
Pirms darbu uzsākšanas Būvdarbu veicējam ir jāizstrādā un jāsaskaņo ar Pasūtītāju Darbu
veikšanas projekts. Tajā jāapraksta secīga darbu veikšana, izmantojamā tehnika, jāparāda
plānā būvniecības ciematiņa atrašanās vietas. Ar Pasūtītāju jāsaskaņo grunts novietnes un
izmantojamie ceļi nokļūšanai līdz tām. Ārpus būvlaukuma nav pieļaujams veidot jaunus
pagaidu ceļus. Būvniecības vajadzībām jāizmanto esošie ekspluatācijas celiņi un projektēto
celiņu trases.

