PASKAIDROJUMA RAKSTS
IEVADS
Ludzas rajona Pildas pagasta kanaliz cijas rekonstrukcijas tehniskais projekts
izstr d ts ā c Pildas āagasta āadĀmes āas t jĒma, ieē rĀjĀt ēisĒ ieinteres tĀ
Ārganiz cijĒ tehniskajĀs nĀteikĒmĀs min t s āras bas.
Pildas pagasts atrodas Ludzas rajona dienvidrietumos. Administrat ēais centrs
atrĀdas Pild . RĀbežĀj s ar

ĒkšĒ, IsnaĒdas, Nirzas Ēn RĒnd nĒ āagastiem, k ar ar

R zeknes rajĀna KaĒnatas āagastĒ. Aiz em 11 702 hekt rĒ ālat bĒ. PagastĒ š

rsĀ 1.

š iras aĒtĀceļš K rsaēa – Ludza – Ezernieki un 2. š iras aĒtĀceļi SārikĒtĀēa – Raipole –
Nirza, Vecsloboda – RĒnd ni – ZeiļĀēa.
Pagasta zeme atrĀdas Latgales aĒgstienes ēidĒsdaļ , R znaēas āaĒgĒraines
aĒstrĒmdaļ . Reljefs stiāri āaĒgĒrains, starāāaĒgĒrĒ ielej s izēeidĀjĒšies daĒdzi ezeri.
Pagasta liel k Ēāe ir Ilža. Šis ir ezeriem ēisbag t kais rajĀna āagasts, to ir 23 ar 512,3
hekt rĒ kĀā jĀ ālat bĒ Meži aiz em 42% ālat bas. Liel kais RĀskĀšĒ sils. Patlaban
āagast

ir 5931 hekt rs laĒksaimniec b izmantĀjam s zemes, nĀ tiem 3512 hekt ri

aiz em aramzeme, 15 hekt ri - aĒgļĒ d rzi. MeliĀr ti 670 hekt ri.
PrĀjekta ietēarĀs āaredz ta kanaliz cijas (340 m) t klĒ rekĀnstrĒkcija, s k Ē
stacijas un spiedvada, l dz att r šanas ietais m, izb ēe. V l ārĀjekta ietēarĀs āaredz ts
Ēzst d t jaĒnĒ gaisa ā t jĒ nĀtek de Ē att r šanas ietais m Ēn kĀmāresĀrĒ

kai

Ēzst d t dĒrēis.
PrĀjekt ar DN aāz m caĒrĒles nĀsac tĀ diametrĒ, kas PE, PVC Ēn PP caĒrĒl m
ēien ds ar

r jĀ diametrĒ. ŠĀ caĒrĒļĒ ēeiddaļ m Ēn armat rai (Ēzmaē m Ēn

elektrĀmetin maj m detaļ m) DN ēien ds ar t das caĒrĒles
āaredz ts

saēienĀt

ar

attiec gĀ

ēeidgabalĒ

ēai

armat rĒ.

ēeidgabaliem Ēn armat rai iekš jĀ diametrĒ aāz m ar DN.

r jĀ diametrĒ, kĒrĒ
Met la

caĒrĒl m,

NOTEK DE U PIEPL DUMA APR
PAGAST

INS S K U STACIJAI PILDAS

Centraliz tai nĀtek de Ē saē kšana Pildas āagast

ir āiesl gti 230 pagasta

iedz ēĀt ji. Visi nĀtek de i Ēz att r šanas ietais m nĀn k āa ēienĒ kanaliz cijas ēadĒ.
Vid jais nĀtek de Ē āieāl dĒms diennakt :
Qdn.vid 

N * q 230 *150

 34.5m3 / dnn, kur
1000
1000
N - iedz ēĀt jĒ skaits;

q - dens āat ri š Ēz ēienĒ iedz ēĀt jĒ, l/dnn.





Maksim lais notek dens āieāl dĒms diennakt :
Qdn. max  Kdn. max Q dn.v  1.2  34.5  41.4 m3 / dn , kur

Kdn.max- dens āat ri a neēienm r bas kĀeficients diennakt , āie em Kdn.max=1.2.
dens āat ri a neēienm r bas kĀeficientĒ stĒnd aār

Kh. max  a max  bmax  1.2  3.3  3.96 , kur

ina ā c fĀrmĒlas:

amax - kĀeficients, kĀ nĀsaka, emĀt ē r dz ēĀjamĀ kĒ labiek rtĀt bas āak āi,
Ēz

mĒma darba rež mĒ Ēn ēiet jĀs aāst kļĒs, āie em amax=1.2;
bmax - kĀeficients, kĀ nĀsaka,

emĀt ē r iedz ēĀt jĒ skaitĒ aādz ēĀtaj ēiet

(bmax=3.3, ā c LBN 222-99 pielikuma 2.tabulas).
NĀtek dens āieāl di stĒnd aār
Qh. max 

Aprēķins

veikts

ina, izmantĀjĀt š dĒ fĀrmĒlĒ:



Kh max  Qdn. max 3.96  41.4

 6.83 m3 / h
24
24
saskaņā

ar

noteikumiem

par



Latvijas

b vnormatīvu

LBN

223–99

"Kanalizācijas ārējie tīkli un b ves" un par Latvijas b vnormatīvu 222-99 " densapgādes ārējie tīkli un b ves".

S K U STACIJA KSS
S k Ē stacijĒ āaredz ts izb ē t k dzelzsbetĀna grĀdĒ akĒ D-1500, H-2800 mm
ar pamatni, ē kĒ Ēn l kĒ. Akai āaredz ta dĒbĒlt hidrĀizĀl cija. S k Ē stacijai ieēads
ir esĀšs āašteces kanaliz cijas ēads, Ēz t mĀnt jams PP ēai PVC trejgabals attiec g
diametra (DN160) iekš

s k Ē stacijas ak . Tas kalāĀ āl smas nĀēirz šanai, lai

nĀtek de i nel tĒ tieši ēirs

s k iem, k

ar aē rijas gad jĒm

āasarg

ien kĀšĀ

caĒrĒļēadĒ nĀ aizs r šanas Ēn aizaĒgšanas.
S k Ē stacij āaredz ti diēi s k i. Viens s knis ir darba, Ātrs rezerēes. S k a
parametri Q=1.9 l/s, H=6.4 m . S knis ir ar iestr d tĒ griez jmeh nismĒ, kas āasarg s
sāiedēadĒ nĀ aizs r šanas. S k Ē stacijas āl nĒ Ēn griezĒmĒs skat t laā

KT-05. 1.

l menis ir darba s k a iesl gšan s l menis Ēz atz mes 154,79. 2. l menis ir darba s k a
izsl gšan s l menis Ēz atz mes 154,49. 3. l menis ir Ēz atz mes 155,09, kad
neāieciešam bas gad jĒm

iesl dz s Ātrs rezerēes s knis. S k a stacijas dibenĒ

izbetĀn t t , k r d ts ras jĒm , lai s kn taē neĒzkr tĀs d

as, kas izgĒlsn jas.

SPIEDVADA ATGAISOŠANAS AKA KA-1
Spiedvada atgaisĀšanai ir āaredz ta ēiena aka KA-1. Dzelzsbetona grodu aka D1000 mm, H-1950 mm, ar āamatni, ē kĒ Ēn l kĒ. Akai āaredz ta dĒbĒlt
hidrĀizĀl cija. Ak Ēzst d t betĀna balstĒ, Ēz tiem tiks balst ts caĒrejĀšais kanaliz cijas
sāiedēads Ēn aizb dnis, kas āaredz ts sāiedēada atgaisĀšanai. Uz spiedvada
mĀnt jams trejgabals ar atlĀkiem.

SPIEDVADA TUKŠOŠANAS AKA KA-2
Sāiedēada tĒkšĀšanai ir āaredz ta ēiena aka KA-2. Dzelzsbetona grodu aka D1000 mm, H-2300 mm, ar āamatni, ē kĒ Ēn l kĒ. Akai āaredz ta dĒbĒlt
hidrĀizĀl cija. Ak mĀnt jami diēi t raĒda T gabali 30x30x4.0, k āar d ts ras jĒm
UKT-TN-02. Uz tiem tiks balst ts caĒrejĀšais kanaliz cijas sāiedēads Ēn aizb dnis, kas
āaredz ts sāiedēada tĒkšĀšanai. Uz sāiedēada mĀnt jams Ēzmaēas trejgabals ar
atlĀkĒ. Pie atlĀka skr ē jams nažēeida aizb dnis. Pl smas nĀēirz šanai āaredz ts 900
l kĒms.

Akas tilāĒms āaredz ts ēiena āilna caĒrĒļēada iztĒkšĀšanai. Spiedvada

iztĒkšĀtĀs nĀtek de Ēs āaredz ts nĀ akas KA-1 izs kn t ar aseniz cijas maš nĒ Ēn
nĀg d t tĀs NAI.

ENER IJAS DZ ŠANAS AKA KA-3
Lai notek de Ēs NAI ieēad tĒ āaštec , āirms t m ir āaredz ta aka nĀtek de Ē
sāiediena āl smas ener ijas sl ā šanai. Aka āaredz ta dzelzsbetĀna grĀdĒ D-1000 mm,
H-1000 mm, ar āamatni, ē kĒ Ēn l kĒ. Akai āaredz ta dĒbĒlt hidrĀizĀl cija. Akas
dibenĒ izbetĀn t sl āĒ 20 ‰ ēirzien Ēz izlaidi. Akas aĒgšdaļa ir āaredz ta 400 mm
aĒgst k āar esĀšĀ zemes ēirsĒ, t ā c aā tĀ ēeidĀjams Ēzb rĒms ar nĀg zes sl āĒmĒ 1:2.
GrĒnti Ēzb rĒma ēeidĀšanai emt izraktĀ nĀ akas. Sāiedēads ak ien k ēertik li caĒr
akas dibenĒ, t
ras jĒm

aĒgšdaļ

izēeidĀt l kĒmĒ āl smas ēirz šanai Ēz lejĒ, k

āar d ts

KT-6. Zem t iebetĀn jama t raĒda āl tne 200x200x8mm. Pl tne āaredz ta

akas dibena nostiārin šanai, āl smas atsitienam, āasarg šanai nĀ izskalĀšanas. Ak
izbetĀn jama tekne, k āar d ts ras jĒm , lai taj neĒzkr tĀs d

as.

KANALIZ CIJAS SPIEDVADS
Kanaliz cijas sāiedēads ir āaredz ts nĀ s k Ē stacijas l dz KA-2 ener ijas
dz šanas akai. Sāiedēads āaredz ts PE ( āĀlietil ns ) PN10 sāiediena klase, diametrs
r jais DN75. SāiedēadĒ izb ē tranšej Ēz dab gas grĒnts ar smilts āab rĒmĒ 0,1m.
Pildas āagast
CaĒrĒļēadĒ

grĒnts dens l menis ir sē rst gs,
izb ēes

laik ,

kĒr

neāieciešams,

jo ir izteikts reljefs (0.6-2.9m).
izmantĀt

adatfiltrĒs

m ksl gai

grĒnts dens l me a āazemin šanai. āaši tas attiec s Ēz āĀsmiem nĀ Pk 0+043 l dz Pk
0+111 Ēn nĀ Pk 0+204 l dz Pk 0+251.
TranšejĒ aizber ar bliet tĒ smilti 30 cm aĒgstĒm

ēirs caĒrĒles aĒgšas, tĀ

nĀbliet jĀt. AtlikĒšĀ tranšejas daļĒ aizber ar izraktĀ grĒnti. AĒgsnes ēirsk rta, rĀkĀt
tranšejĒ, nĀ emama Ēn nebĀj ta Ēzglab jama atseēiš i. TranšejĒ aizberĀt, ēirs jĀ sl ni
ēeidĀ nĀ izrakt s aĒgsnes. Zemes ēirsmĒ izl dzina. Viet s, kĒr bijis z l js, tĀ atjaĒnĀ ar
z ļĒ s jĒmĒ. CeļĒ, g j jĒ celi Ē Ēn laĒkĒmĒ š
zem k kēalit t k ieāriekš jais.

rsĀšanas ēiet j atjaĒnĀ segĒms ne

PAPILDDARBI
PrĀjekta ietēarĀs āaredz ts nĀmain t NAI teritĀrij
rdĒrēis, āaredz tas met la

esĀš s kĀmāresĀra

kas

rdĒrēis ar k rbĒ, sl dzamas. Izm ri 900x2100. Kr sĒ

saska Āt ar āas t t jĒ.
KĀmāresĀrĒ k āaredz ts Ēzst d t gaisa ā t jĒ esĀšaj tam āaredz taj ēiet Ēn
āiesl gt āie esĀšiem caĒrĒļēadiem. Neāieciešamie āarametri ir 225 m3/h, spiediens 3-4
m. Š diem āarametriem atbilst Latēij salikti gaisa ā t ji 3L32WD Ēn GLB7500, SIA
„FĀnĀns”
NĀtek de Ē att r šanas aerĀtenka blĀkam nĀ emt esĀš s kĀka ā rsedzes, tĀ
ēiet mĀnt jĀt cinkĀta t raĒda rež Ēs. Rež a r tis nedr kst b t liel kas āar 30x50 mm,
rež i j āaredz atēerami, lai ēar tĒ iek rtas izt r t.
Visas dzelzsbetĀna detaļas āirms ieb ēes ā rkl jamas ar diēk ršĒ bitĒma
Āt jĒmĒ. Pamatni nĀstiārina ar š embĒ bliet jĒmĒ grĒnt 0,1m biezĒm . CaĒrĒmĒs
caĒrĒļĒ š

rsĀšanas ēiet s izkaļ Ēz ēietas, armat rĒ nĀlĀka ēai nĀgriež. P c

Ēzst d šanas sāraĒgĒ aizbetĀn ar betĀnĒ B15 Ēn betĀn jĒma ēietĒ ā rkl j ar diēk ršĒ
bitĒma Āt jĒmĒ. Pirms b ēdarbĒ Ēzs kšanas j āreciz

esĀšĀ caĒrĒļĒ diametri Ēn

materi li.
P c rakšanas darbĒ āabeigšanas atjaĒnĀt esĀšĀ žĀgĒ aā NAI.

PRAS BAS VIDES AIZSARDZ BAI
Vispārējās prasības vides aizsardzībai
B ēĒz

m jam j ēeic ēisi neāieciešamie āas kĒmi, lai nĀdrĀšin tĒ dabas

aizsardz bas likĒmĒ Ēn nĀteikĒmĒ izāildi. Naē āieļaĒjama aāk rtnes āies r Āšana.
Vides aizsardzība būvlaukumā
B ēĒz

m jam ir j lietĀ t das b ēniec bas metĀdes, kas neāies r Ā zemi, deni

Ēn gaisĒ aāk rt j teritĀrij Ēn gar b ēmateri lĒ transāĀrt šanas ceļiem.
B ēĒz

m jam j ēeic āiesardz bas āas kĒmi, kas ierĀbežĀ trĀkš Ē, smakĒ,

ēibr cijĒ Ētt., kait gĀ ietekmi Ēz āersĀn lĒ, kas atrĀdas b ēlaĒkĒm , blakĒs esĀšiem
iedz ēĀt jiem, g j jiem, aĒtĀbraĒc jiem, Ētt.
B ēĒz

m jam j nĀdrĀšina daž dĒ dens āl smĒ: grĒnts dens, lietĒs dens,

nĀtek dens Ē.c., nĀēad šanĒ, nekait jĀt aāk rt jai dabai. B ēĒz

m jam darbs j āl nĀ

Ēn j ēeic t , lai jebkĒr b ēdarbĒ stadij tiktĒ nĀē rsta ēirszemes ēai jebkĒrĒ citĒ
de Ē Ēzkr šan s b ēbedr .
B ēĒz

m jam cenĒ Ēn izmaksĒ aār

in ir j ietēer ēisas izmaksas, kas saist s

ar daž dĒ ierĀbežĀjĒmĒ Ēn sāeci lĒ āras bĒ ieē rĀšanĒ b ēlaĒkĒm . Š das āras bas
ēar izēirz t ēiet j s ēaras ā rst ēji, rajĀna Vides ā rēaldes ā rst ēji ēai blakĒs esĀšĀ
zemjĒ āašnieki. Maksim li j samazina trĀksnis, kas rad sies b ēniec bas laik , lai
netraĒc tĒ iedz ēĀt jĒs Ēn dz ēniekĒs.
Būvgružu glabāšana un izvešana
DemĀnt tĀs b ēmateri lĒs nĀēietĀ āagaidĒ nĀēietn , kĒras nĀēietĀjĒms ir
saska Āts gan ar b ēdarbĒ tehniskĀ ĒzraĒgĒ, gan ar ēiet j s ēaras ā rst ējiem, ēai ar
tĀs Ēzreiz aizēed Ēz nĀēietni ēai izg ztĒēi, kas tiks saska Āta ar rajĀna Vides
aizsardz bas ā rēaldes ā rst ējiem vai ēiet j s ēaras ā rst ējiem.
Būvmateriāli

B ēdarbĀs izmantĀjamĀs ceļa b ēmateri lĒs – smiltis, š embas, asfaltĒ Ē.c.
āaredz ts āieg d t nĀ b ēĒz

m ja āied ē taj m b ēmateri lĒ ieg des ēiet m,

Ēzr dĀt āielietĀjamĀ materi lĒ sertifik tĒs Ēn labĀratĀrijĒ ā rbaĒžĒ ārĀtĀkĀlus.
Neāieciešam bas gad jĒm

b ēmateri lĒ iegĒēes ēietas saska Āt Ēn re istr t

nĀrmat ēajĀs aktĀs nĀteiktaj s iest d s, sa emt atļaĒjas saska

ar Zemes dz ļĒ

izmantĀšanas likĒmĒ Ēn MK nĀteikĒmiem Nr.239.
Būvmateriālu transportēšana
BirstĀšĒs b ēmateri lĒs Ēn b ēgrĒžĒs b ēĒz

m js dr kst ā rēad t tikai segt s

aĒtĀmaš n s. AsfaltbetĀna kraēai b ēdarbĒ laik ir j b t aākl tai.
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas
P c b ēdarbĒ āabeigšanas B ēĒz

m jam ir j sak rtĀ Ēn j att ra b ēlaĒkĒms

nĀ b ēgrĒžiem, āagaidĒ kĀnstrĒkcij m. Sak rtĀt teritĀrija ā c darbĒ āabeigšanas ir
nĀdĀdama zemes āašniekam Ēn lietĀt jiem.
Izstr d ja

L.Drengere – Tilti a

/

/
Datums ___.___.______.

