SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
1. Vispārējā informācija.
Pašteces notekūdeņu kanalizācijas, spiedvada un KSS-1 ierīkošana no Dārznieka
mājas līdz esošai spiediena dzēšanas akai būvprojekts ir izstrādāts pēc Rundāles Pils
Muzeja pasūtījuma pamatojoties uz:
 Rundāles Pils Muzeja izdotā Projektēšanas uzdevuma no 21.03.2017.
 M. Saulīša mērnieka biroja Topogrāfiskā plāna M 1:500 LAS 2000,5
Būvprojekts ir izstrādāts ievērojot MK noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”,
LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana", LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie
tīkli un būves" un citu normatīvo aktu prasības.
Būvprojektā paredzēts izbūvēt ārējo sadzīves kanalizācijas izvadu no Dārznieka mājas,
demontējot esošas sadzīves notekūdeņu pašteces kanalizācijas caurules D250 posmu,
pazemes tipa sūkņu staciju un sadzīves notekūdeņu spiedvadu (skat. ŪKT-2 lapu).
Sadzīves kanalizācijas pieslēgums paredzēts pie esoša kanalizācijas izvada D250 no
Dārznieka mājas. Sadzīves kanalizācijas spiedvada pieslēgums paredzēts pie
projektējamās KSS-1 sūkņu stacijas vienā galā un pie esošas spiediena dzēšanas akas otrā
galā (skat. ŪKT-2 lapu).
Augstuma atzīmes dotas LAS 2000,5 sistēmā.
Attālumi doti metros, izmēri - milimetros.
2. Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvadi.
Būvprojektā ir paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas izvadu līdz pazemes tipa sūkņu
stacijai KSS-1.
Sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvadu materiāls – monolītsienu polipropilēna
(PP) vai dubultsienu polipropilēna (PP) caurule D200, stiprības klase T8. Caurules
slīpums i=0.019 (19mm/m).
3. Sadzīves kanalizācija sūkņu stacija.
Projektā ir paredzēts izbūvēt vienu sūkņu staciju – KSS-1 pie Dārznieka mājas.
KSS-1 ir paredzēta rūpnieciski izgatavota pazemes tipa sūkņu stacija.
Sūkņu stacijas korpusa diametrs DN1600mm, korpusa dziļums h=2,10m. Korpusa
materiāls – armēta stiklašķiedra. Sūkņu stacijas pamatni izbūvēt no dzelzsbetona
pamatnes (izmēri 2,0x2,0m, biezums 0,65m). Zem dzelzsbetona pamatnes izveidot
šķembu pamatni (izmēri 2,3x2,3m, biezums 0,15m).
Sūkņu staciju paredzēts novietot zaļajā zonā, saglabājot esošo segumu.
Sūkņu stacijā paredzēts uzstādīt divus firmas “Flygt” (vai analogas kvalitātes un tehniskā
izpildījuma) iegremdējamos kanalizācijas sūkņus MP3068. Projektētie sūkņu darbības
raksturlielumi - spiediena augstums H=23,4m, ražība Q=4,6 l/sek (katram sūknim),
nominālā elektrības jauda P2=1,7 kW.
Iekšējais sūkņu stacijas aprīkojums - cauruļvadi, līkumi, trejgabali, kāpnes u.c.
paredzēts no nerūsējošā tērauda. Uz katra sūkņa spiedvada paredzēts uzstādīt pretvārstu
DN50 un aizbīdni DN50. Sūkņu stacijas izejošais spiedvads DN50.
Sūkņu stacijas iekšpusē uz pašteces vada paredzēts uzstādīt atloku nažveida aizbīdni
DN200mm notekūdeņu plūsmas pārtraukšanai sūkņu stacijas remonta vai apkopes
gadījumos.

Aizbīdni aprīkot ar pagarinātājkātu. Uz ieplūdes cauruļvada paredzēts uzstādīt
nerūsējošā tērauda rupjo atkritumu savākšanas grozu ar restu spraugām – 50mm.
Sūkņu stacijas darbība paredzēta automātiskā režīmā. Sūkņu ieslēgšanos/izslēgšanos
nodrošina spiediena līmeņa sensori, kas ievietoti aizsargcaurulēs PE D63 mm. Sūkņu
stacijas darbību nodrošina automātiskās vadības iekārta, kuru paredzēts uzstādīt
Dārznieka mājā.
Sūkņu stacijas darbības princips ir sekojošs: viens sūknis strādā noteiktu laiku, pēc
tam atslēdzas un otrs sūknis strādā noteiktu laiku.
Sūkņu stacijas komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.
4. Sadzīves notekūdeņu spiedvads.
Spiedvada diametrs D63mm.
Spiedvadu materiāls – augsta blīvuma polietilēns (PE100), spiediena klase PN10.
Spiedvadu iebūves dziļums robežās no 1,5 m līdz 2,6 m.
5. Zemes darbi.
Kanalizācija cauruļvadus ieguldīt tranšejā, ievērojot projektā noteiktos attālumus.
Caurules ieguldīt uz 15cm izlīdzinošās kārtas no blietētas smilts. Smilšu grunti noblietēt
līdz dabīgai blīvuma pakāpei. Tranšejā veikt grunts nomaiņu tranšeju aizberot ar rupju vai
vidēji rupju drenējošu smilšu grunti ar filtrācijas koeficientu kf≥1m/dn. Blīvēšanu veikt
pa 20-30cm biezām kārtām. Blietēšanu veikt ar rokas vibroblieti. 20 - 30cm zonā ap
cauruļvadiem blietēšanu veikt bez mehānismiem. Caurules ieguldīt sausā tranšejā. Darbus
aizliegts veikt slapjā tranšejā. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot
pārvietojamu iegremdējamu drenāžas sūkni. Tranšejas dziļumā lielākā par 2.0m (vai
seklāk, ja nepieciešams, atkarībā no gruntsūdens līmeņa) gruntsūdens līmeņa
pazemināšanai izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem un veikt
tranšeju sienu nostiprināšanu.
Izbūvējot sūkņu staciju gruntsūdens pazemināšanai izmantot gruntsūdens
pazemināšanas iekārtu ar adatfiltriem un veikt tranšeju sienu nostiprināšanu. Darbus
aizliegts veikt slapjā tranšejā.
Sadzīves notekūdeņu spiedvada posmus no K1SP-M1 līdz K1SP-M3 un no K1SP-M3
līdz esošas spiediena dzēšanas akai paredzēts izbūvēt ar beztranšejas paņēmienu,
izmantojot HVU metodi.
Šķērsojamos kabeļus atrakšanas laikā iemontēt apvalkcaurulē. Šķērsojamās kabeļu
kanalizācijas apvalkcaurules atrakšanas laikā iemontēt koka dēļu apvalkos. Nodrošināt
atrakto kabeļu, kabeļu kanalizāciju un apvalkcauruļu aizsardzību, tos atsienot pie pār
tranšeju pārliktu siju.
6. Esošo segumu atjaunošana.
Būvprojektā ir paredzēta esošo segumu (grants, zālājs) atjaunošana. Segumu
atjaunošanu veikt uz esošajām augstuma atzīmēm.
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