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SKAIDROJOŠS APRAKSTS

1.Visparīgās ziņas

„Rundāles pils parka R puses ābeļdārza labiekārtošana, Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, 
Rundāles pagasts, Rundāles novads" būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja sastādīto 
„Projektēšanas uzdevumu” un ievērojot Bauskas novada būvvaldes izdotās būvatļaujas Nr. BIS-BV-4.2- 
2017-431 (14-4.1/115) un institūciju izsniegto tehnisko noteikumu nosacījumus.

Būvprojekta izstrāde veikta uz SIA „Rūķis AG” uzmērītā topogrāfiskā plāna materiāla M 1 : 500 
pamatnes. Uzmērījumi veikti Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92 ) un Latvijas normālā augstumu 
sistēma epohā 2000.5 (LAS 2000.5).

Ģeoloģisko izpēti veica SIA „Rūķis AG” speciālisti, teritorijā pamatā sastopamas māla un smaga 
smilšmāla gruntis.

Projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, Latvijas valsts standartiem, 
būvnoteikumiem darbiem autoceļu tīklā un ceļu satiksmes noteikumiem. Šajā būvprojektā ir iekļautas un 
izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

2. Esošās situācijas raksturojums

Teritorijai 2016.gadā izbūvēta jauna drenāžas sistēma un izbūvēts centrālais gājēju ceļš ar 
sāngrāvjiem. Teritorija izlīdzināta ar melnzemi un iekopts zāliens.

3. Projektētie pasākumi

Būvprojektā projektēts gājēju celiņu tīkls atbilstoši pasūtītāja izstrādātajai skicei, paredzēti 2.0 m 
un 3.0 m plati gājēju celiņi, kurus izmantos arī parka kopšanas tehnika. Celiņu izbūvei paredzēts noņemt 
augu zemi un esošo grunti līdz projektētajām atzīmēm, grunts novietošana paredzēta pasūtītāja atbērtnē 
un lielākā daļa augu zemes atkārtoti izmantojama ābeļdārza teritorijas izlīdzināšanai un virszemes noteces 
veidošanai. Dabā celiņu un laukumu kontūras paredzēts norobežot ar dziļi impregnētiem koka mietiem 
40x40x400 mm un izbūvēt koka apmales no dziļi impregnētiem dēļiem 35x200 (2x100) mm. Celiņu tīkla 
izspraušanai paredzēto punktu novietojums un koordinātas uzrādītas projekta ģenerālplānā -  rasējumu 
lapa CD-2.

Segas izbūvei paredzēts iebūvēt drenējošo slānis no smilts h=30cm, maisījuma 0/45 pamatojumu 
h=15cm, skalotas grants segums fr. 2-5 mm h=5 cm. Celiņiem projektēts vienpusīgs 3% šķērskritums, 
šķērsgriezums dots rasējumu lapā CD-4. Esošajam centrālajam celiņam paredzēta šķērsprofila labošana 
ar skalotu granti.

Virsūdeņu savākšanai uz esošajiem drenu zariem projektētas keramzīta (vai šķeldas) filtru 
kolonnas, kolonnu darba zīmējumu skatīt rasējumu lapā CD-7. Paredzēta zāliena virsmas līdzināšana un 
profilēšana filtru virzienā, celiņu un laukumu šķērskritumu un garenkritumu virzieni doti vertikālajā 
plānojumā -  rasējumu lapa CD-3. Visus esošos grāvjus plānots pārtīrīt un uz tiem iebūvēt četras jaunas 
plastmasas 0300m  caurtekas zem projektētajiem celiņiem. Caurteku izbūvei jāizmanto plastmasas 
dubultsienu caurtekas ar striprības klasi SN8. Caurteku ieplūdes un izplūdes daļā gultnes dibenu plānots 
nostiprināt ar šķembu 04O-7Omm bērumu un gala nogāzes ar akmeņu 120-200mm bruģi ar cementa javu 
šuvēs. Caurteku darba zīmējums dots rasējumu lapā CD-6.

Pie celiņa un laukuma teritorijas rietumu daļā paredzēti divi taisni koka soli 2 m gari un koka 
informācijas stends. Uz centrālā laukuma paredzēti četri 3 m gari soli ar ārējo rādiusu 7.0 m. Soli un 
stends izgatavojami no impregnētiem kokmateriāliem, daļas savienojamas ar cinkotām skrūvēm Koka 
elementu izmēri doti rasējumu lapā CD-5, visas elementu detaļas, forma, krāsa un novietojams 
saskaņojams ar pasūtītāja pārstāvi.



Apstādījumu veidošanai plānots iestādīt 200 augļu kokus un 30 ogu kramus. Koku un krumu
izvietojums dots projekta ģenerālplāna lapā CD-2, stādīšanas konfigurācija, skaits un stādāmā materiāla 
izmēri un šķirnes precizējamas ar pasūtītāja pārstāvi pirms būvdarbu uzsākšanas. Stādīšanai paredzēts 
sagatavot par 20-30cm lielāku bedri par auga konteinera izmēru un stādot bedri ielabot ar augu zemi. Ap 
esošajiem kokiem dārza rietumu daļā izbūvējamas koka apmales 1.5x1.5 m.

4. Vides aizsardzība

Projektētā teritorija atrodas Īslīces upes aizsargjoslas teritorijā. Projektā paredzētie pasākumi 
neatstāj kaitīgu ietekmi uz dabu un apkārtējo vidi.

Veicot būvdarbus būvuzņēmējam jāievēro un jārealizē pasākumi atbilstoši Latvijas Republikā 
spēkā esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. īpašu uzmanību pievērst darbiem, kas saistīti 
ar degvielas un naftas produktu uzpildīšanu un nepieļaut to nokļūšanu apkārtējā vidē.

5. Komunikāciju izbūve un aizsardzība

Projektētās komunikācijas: Projektā paredzēts izbūvēt apgaismojuma un 0.4kV elektrokabeli, 
apjoms un raksturlielumi doti būvprojekta ELT daļā.

Gāze: Projektētie celiņi šķērso AS „Latvijas gāze” gāzes vadu 0.005 MPa un to armatūras. 
Rakšanas darbus gāzesvada aizsardzības zonā dziļāk par 0.3m paredzēts veikt ar rokas darba rīkiem.

Telekomunikācijas: Projektētie celiņi ziemeļu daļā šķērso SIA „Lattelecom” valdījumā esošus 
sakaru kabeļus, rakšanas darbi komunikāciju aizsargjoslā dziļāk par 0.3m veicami ar rokas darba rīkiem, 
pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt komunikāciju novietojumu un dziļumu ar komunikāciju turētāja 
pārstāvi.

Drenāžas tīkli: Drenāžas tīkli ir izbūvēti augļu koku stādīšanai piemērotā dziļumā un to saknes 
drenāžas tīklus neskars.

Elektrība un spiedienkanalizācija: Teritorijā esošie elektrokabeli un spiedienkanalizācijas vads 
dienvidu daļā atrodas Rundāles pils muzeja īpašumā, komunikācijas plānotie darbi neietekmē.

6. Būvdarbu organizācija

Izbūvējot celiņa klātni, veikt drenējošās kārtas, maisījuma 0/45 un skalotas grants segas blīvēšanu 
pa konstruktīvām kārtām, bet ne biezākām par 0.3 m, visas kārtas jānoplanē, veidojot šķērskritumu 3%. 
Visu projektā pielietoto birstošo materiālu daudzumi doti blīvā, iestrādātā stāvoklī.

Būvdarbu laikā jāievēro pastāvošās darba drošības tehnikas un ugunsdzēsības normas un 
noteikumi. Būvuzņēmējam ir jāievērtē darba daudzumu apjomos minēto darbu veikšanai nepieciešamie 
materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos aprēķinos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 
būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Būvdarbus jāveic sertificēta būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar būvprojektu un būvatļaujas 
nosacījumiem. Būvdarbu izpildē jānodrošina darba aizsardzības prasības.

Sagatavoja: L.Pocevičus



Darba apjomu specifikācijā
Rundāles pils R puses ābeļdārza labiekārtošana

Nr. 
p. k.

Darbu nosaukums Merv. Daudzums

Sagatavošanas darbi
1 Ceļa trases nospraušana dabā punkti 20
2 Krūmu rindas ciršana m 10

Zemes klātnes izbūve

3
Augu zemes noņemšana no celiņu trasēm, novietošana atbērtnē līdz 1 
km tālu

3m 1508.0

4
Grunts rakšana līdz projektētajām atzīmēm un novietošana atbērtnē līdz 
2 km tālu

3m 427.0

5 Esošo grāvju pārtīrīšana un izraktās grunts izvešana uz atbērtai m/mJ 276.0 /31 .0
6 Celiņu zemes klātnes profilēšana 2m 4562.0

Celiņu apmaļu būve

7 Dziļi impregnētu koka mietu 40x40x400 mm iebūve gab./m3
9828.0 / 

6.30

8 Dziļi impregnētu koka dēļu 35x200 mm celiņu apmales izbūve m/m3 3276.0 / 
23.0

Caurteku būve
9 Smilts-grants pamatojuma h=20 cm izbūve 3m 1.5
10 Plastmasas caurtekas iebūve d 0.3 m gab./m 4/16.0

11
Gala nogāžu nostiprinājuma izbūve no akmeņu 0120-200 mm bruģa ar 
cementa javu šuvēs un uz grants h=10 cm pamatojuma 2m 8.0

12 Gultnes nostiprināšana ar šķembu 040-70 mm bērumu h=20 cm 3m 1.0

Celiņu segas būve
13 Drenējošā slāņa no smilts izbūve h=30 cm 3m 1370.0
14 Segas pamatojuma izbūve no maisījuma 0/45 h=15 cm 3m 685.0
15 Segas izbūve no skalotas grants fr.2-5 mm h=5 cm 3m 225.0

16
Esošā celiņa profila labošana līdz projektētajām atzīmēm ar skalotu 
granti fr.2-5 mm, h-mainīgs

3m 11.0

Virsūdens novade
17 Filtru kolonnu iebūve uz esošajiem drenu zariem gab. 22.0
18 Piegulošās teritorijas izlīdzināšana ar uz vietas iegūtu augu zemi 3m 630.0
19 Teritorijas profilēšana un zāliena sēja 2m 13030.0

Mazās formas
20 Pamatu izbūve informācijas stenda uzstādīšanai kompl. 2
21 Informācijas stenda izgatavošana un uzstādīšana gab. 1
22 Taisno solu L=2.0 m izgatavošana un uzstādīšana gab. 2
23 Solu ar R=7.0 m, L=3.0 m izgatavošana un uzstādīšana gab. 4

Citi darbi
24 Augļu koku stādīšana gab. 200
24 Ogu krūmu stādīšana gab. 30
26 Izpilddokumentācij as sagatavošana kompl. 1

Sastadija: ^ —'  L.Pocevičus



Būvmateriālu specifikācija
Rundāles pils R puses ābeļdārza labiekārtošana

Nr.p.k. Būvmateriāli Mērvienība Daudzums

1. Dziļi impregnēti koka mieti 40x40x400 mm gab./mJ | 9828.0/6.3
2. Dziļi impregnēti koka dēļi 35x200 mm m /m J ļ 3276.0/23.0
ņ Smilts-grants maisījums mJ 1.5
4. Plastmasas caurteka 0300 mm, SN-8 gab./m 4 /1 6 .0
5. Akmeņu 0120-200 mm bruģis m2 8.0
6. Grants mJ 0.8
7. Šķembas 040-70 mm mJ 1.0
8. Smilts mJ 1370.0
9. Maisījums 0/45 mJ 685.0
10. Skalota grants fr.2-5 mm mJ 236.0
11. Keramzīts (vai šķelda) mJ 12.0
12. Pamati informācijas stendam kompl. | 2
13. Informācijas stends kompl. 1
14. Taisns sols L=2.0 m kompl. ļ 2
15. Sols ar R=7.0 m, L=3.0 m kompl. 4
16. Augļu koki gab. 200
17.L _ ____ Ogu krūmi gab. 30

Piezīmes:
1. Birstošo materiālu daudzumi doti blīvā, iestrādātā stāvoklī.
2. Būvuzņēmējam ir jāievērtē darbu daudzumu apjomos minēto darbu veikšanai nepieciešamie 

materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos aprēķinos, bet bez kuriem nebūtu iespējama 
galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā 
apjomā.

Sastadija: 2> L.Pocevičus
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Esošs celiņš

Projektēti celiņi 

PE caurtekas d.300

Informācijas stends

Apgaismojuma lampa

Esošā gravja pārtīnšana 
Esošā gravja pārtīnšana

Filtru kolonna

Augļu koku stādījumā vietas
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Šī būvprojekta ceļa būvdarbu daļas risinājumi 
atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo 
aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu 
prasībām.
Būvprojekta daļas vadītājs:

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas 
visas nepieciešamās daļas atbilstoši 
būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Punkta Nr.

501540.30
Būvprojekta vaditajs 
A.Gorškovs \501506.75

,.Gorškovs 
ertifikāts Nr.20-3185

Sertifikāts Nr.20-3185
501473.20

501439.65 17.08.2017,17.08.2017

501392.63

501404.31 SASKAŅOJUMI:Šī būvprojekta elektroapgādes daļas risinājumi 
atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo 
aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu 
prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājsr

501402.83 SASKAŅOTS iafUetecor
ar SIA Lattelecom

501424.98

501447.13

501469.28 SASKAŅOJUMA NOTEIKUMI
1.Trīs dienas pirms darbu sākuma ierasties

Slimnīcas ielā 9, Bauskā
un kopā ar SIA Lattelecom darbinieku veikt
izmaiņas apakšzemes sakaru būvēs, veicamo darbu jos: i s.

2. Dienu pirms darbu sākuma izsaukt pa tālrurff 
Nr. 26434928
SIA Lattelecom darbinieku uz vekamp'darbu vietu.

C v L

J. Delvers 
Sertifikāts Nr.72-M-73/12

501491.43

501470.89
17.08.2017

501426.59
[SASKAŅOTS
i Rundāle* novada domei priekšsēdētājs 

_ A.Okmaniā
O jjL  g. . 4c ļ^ (H ju

501374.76

Rundāles pils muzeja ]
direktora p.i. 

y fJ n^a Pudenko .
_££.gadaŽ L -4 X # * c4 T  SASKAŅOTS

^  “  akciju sabiedrības «Latvijas Gāze»
BAUSKAS IECIRKNĪ 
ar noteikumiem:

1. Pirms darbu uzsākšanas noslēgt 
"Vienošanos par zemes darbu izpildes 
noteikumiem gāzesvadu un gāzes iekārtu 
aizsargjoslā";
2. Atbilstoši LBN 008-14 "Inženiertīklu 
izvietojums" attālumi starp komunikācijām 
nedrīkst būt mazāki par:

horizontālie / - A  h '

vertikālie / A K  n n / Š ' / l r  
Saskaņojums derīgs 2 gadus.

AS «Latvijas Gāze»
T S  / J ļ <-} ļ j *  Bauskas iecirkņa vadošais inženieris

as 2C, 10)7- MĀRCIS VADAPĀLS

501354.22

501361.76

252168.14 501383.91

501406.06

VAS LATVIJAS VALSTS/CEĻI
Bauskas noda|as
ceļu būvinženieri^/^ ^ ^ 7 -
K.ARĀJS /

252144.96 501428.21

501450.36

BŪVATĻAUJA Nr. im
2 ( |ļ.g a d a _ J i2 c J '? £

Bauskas novada Būvva 
vads Laja .Dace Putna 
A rh . sert. Nr. 10-1065

AS “Sadales tikls”
Dienvidu Ekspluatācijas daja 
Bauskas nodala 
SASKAŅOTS

? ņ j f  -Jļ. ^
AS "Sadales tīkls’1 
Ekspluatācijas funkcija 
Dienvidu Ekspluatācijas dajas 
Bauskas nodaļas meistars 

H/ļ > —M ārtiņš Rum ba

ī Firma "JES" SIA 
Licence LEK - 3316-2002 

Darza iela 4-28, 
Jaunbērzē, Jaunbērzes pag 

Dobeles nov. 
Būvkomersanta reģ. Nr. 

1548-R

p a s ū t ī t AJS: Rundāles pils m u z e j s  

Reģ. Nr. 90000045601
SIA "RŪĶIS AG" 

Zaļa iela 32, Dobele, 
Dobeles nov. 

Būvkomersanta reģ. Nr. 
2291-RA

OBJEKTS:
Rundāles pils parka R puses ābeļdārza labiekārtošana.

ADRESE:
Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads.Būvproj. vadītājs A.Goiškovs

Būvproj. daļas vadīt. Lapas Nr. Lapu sk.
BūvprojektsBūvproj. daļas vadīt. J. Delvers 17.08.2017.

Šifrs
ILP-17/14

L. PocevičiBuvpr. d. autors 17.08.2017. Ģenerālplāns M 1:500



Projektēti celiņi, augstuma atzīme 

PE caurtekas d.300

Celiņa garenkritums, virziens 

Piegulošās teritorijas planēšanas virziens

40760030641

SIA "RŪĶIS AG" 
Zaļa iela 32, Dobele, 

Dobeles nov. 
Būvkomersanta reģ. Nr. 

2291-RA

Sadarbībā Firma "JES" SIA
ar Licence LEK - 3316-2002 

Dārza iela 4-28, 
Jaunbērzē, Jaunbērzes pag. 

Dobeles nov. 
Būvkomersanta reģ. Nr. 

1548-R

p a s ū t ī t ā j s : Rundāles pils muzejs 
Reģ. Nr. 90000045601

OBJEKTS:
Rundāles pils parka R puses ābeļdārza labiekārtošana.
ADRESE:
Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads.

Būvprojekts
Stadija

BP
Lapas Nr.

CD-3
Lapu sk.

1
Vertikālās plānojums 2017.

gads
Šifrs

ILP-17/14 M 1:500



I ' / v X '/ V v v v v  V V xk. >_ >_ >_. •>_ >„ /

Im pregnēts  koka 
dēlis 35x200 (2x100)

2 .0-3.0

3 .0%

%

Skalota g ran ts  fr.2-5mm, h=5cm

Maisījums 0/45,h=15cm

< / / / XX> > > > X> l .A i_

Piegulošās te r i to r i ja s  
izlīdzināšana a r  augu  zemi, 
zāliena sēja

Drenējošais slānis no smilts, h=30cm 

Blietēta esošā g ru n ts______________

- ; \ u - 2 W 2 x k

Im pregnēts  koka 
m ie ts  40x40x400

SIA "RŪĶIS AG" 
Zaļa iela 32, Dobele, 

Dobeles nov. 
Buvkomersanta reģ. Nr. 

2291-RA

Sadarbībā Firma "JES” SIA
Licence L E K -3316-2002 

Darza iela 4-28, 
Jaunbērze, Jaunbērzes pag. 

Dobeles nov. 
Buvkomersanta reģ. Nr. 

1548-R

pasūtītAJS: Rundāles pils muzejs 
Reģ. Nr. 90000045601

OBJEKTS:
Rundāles pils parka R puses ābeļdārza labiekārtošana.
ADRESE:
Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads.

Būvprojekts
Stadija

BP
Lapas Nr.

CD-4
Lapu sk.

1

Šķersprofils 2017.
gads

Šifrs
BLP-17/14 M 1:25



Soli a r  rād iu su

Inform ācijās stends

Piezīmes:
1. Izm ēri do ti m ilim e tro s
2. Soli izg a tavo jam i no 
im p reg n ē tiem  k o k m ate riā liem , 
d a ļas  sav ien o jam as a r  c inko tām  
sk rū v ē m
3. Solu u n  s te n d a  ra sē ju m a  
d e ta ļa s  u n  k rā sa  sask aņ o jam as 
a r  p a sū tītā ju

1300

Taisnie soli

3000

V iengabala (līm ēta) koka 
a tzv e ltn e , 50 m m

Skrūve

V iengabala (līm ēta) koka 
d e ta ļa  - ba ls ts , b iezum s 
50 m m

Koka p a m a ts  50xll0m m

Sadarbībā Firma "JES" SIA 
SIA "RŪĶIS AG" ar Licence LEK - 3316-2002 

Zaļā iela 32, Dobele, Dārza iela 4-28, 
Dobeles nov. Jaunbērze, Jaunbērzes pag 

Būvkomersanta reģ. Nr. Dobeles nov.^
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Paskaidrojuma raksts.

Projekta elektriskā daļa objektam "Rundāles pils parka R puses ābeļdārza labiekārtošana." izstrādāts 
pamatojoties uz Rundāles pils muzeja pasūtījumu. Tehniskais projekts izstrādāts pielietojot topogrāfisko 
uzmērījumu mērogā 1 : 500. Objekts atrodas Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles 
novads. Projektā paredzēts izbūvēt jaunu 0,4 kV ābeļdārza apgaismojuma kabeļu (NYY-J 5x6) elektropārvades 
līniju un jaunu 0,4 kV ābeļdārza spēka kabeļu (NYY-J 5x16) elektropārvades līniju . Ābeļdārza apgaismojumam 
projektā paredzēts izmantot tipveida cinkotus metāla 3,5 m garus balstus kuri montējami uz zemē rokamas 
pamatnes. Izmantojamas 70 W  apgaismojuma armatūras, 70 W  spuldzes. Apgaismojuma un spēka kabeļa 
pievienojuma vieta ir esoša sadalne.

Apgaismojuma balstos paredzēts uzstādīt tranzītspailes, elektroinstalācija līdz armatūrām balstos 
jāizbūvē ar CYKY 3x1,5 markas kabeli, nozarojumā uz armatūrām jāuzstāda 1 p B 6 automātiskie slēdži.

Pie spēka sadalnēm S-1, S-2, S-3 izbūvējami atkārtotā zemējuma kontūri ar izplūdes pretestību Rz<30
Omi.

Kabeļtranšejās kabeļus paredzēts ievērt atbilstoša diametra un izturības evopipes tipa caurulēs, kabeļu 
guldīšanas dziļums ne mazāks kā 1 m. Cauruļu galus hermetizēt. Liekās zemes un akmeņus aiztransportēt 
prom no būvniecības objekta, atjaunot brauktuves un sakārtot kabeļtrases.

Izstrādātie un izpētītie 0,4kV EPL trašu varianti saskaņoti ar visām ieinteresētajām organizācijām un 
zemes īpašniekiem. Pārsprieguma aizsardzībai un zemējuma kontūriem jābūt ierīkotiem atbilstoši 
"Elektroietaišu izbūves noteikumiem" un augstāk minēto dokumentu prasībām.

Darba aizsardzības un drošības tehniku projektējamam objektam celtniecībā un ekspluatācijā 
nodrošina, stingri ievērojot pastāvošos DT, TEN noteikumus, kā arī "Elektroietaišu izbūves noteikumus"

Ugunsdrošību objektā nodrošina : pielietotie materiāli un nedegošās konstrukcijas, automātiskā 
atslēgšanās īsslēgumu gadījumā, zemēšanas un citi pasākumi.

Izmantotie palīgmateriāli

-LEK 002 Elektrostaciju, tīklu un lietotāju elektroietaišu tehniskā ekspluatācija
-LEK 049 Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6. 10. 20 kV) kabeļlīnijas. Galvenās
tehniskās prasības.
-LEK 048 Elektroietaišu zemēšana un elektrodrošības pasākumi. Galvenās tehniskās 
prasības
-LEK 042-2002 Pārsprieguma aizsardzības ierīkošana un uzturēšana 0,4 un 20 kV tīklos. 
-LEK 043 Spēka kabeļlīniju pārbaudes metodika

Tehniski ekonomiskie rādītāji

Kabeļu tranšejas  0,197 km
Kabelis NYY-J 5x16 0,204 km
Kabelis NYY-J 5x6  0,236 km
kabelis CYKY 3x1,5........................................................................................................0,035 km
Stabs parka 3.5m (3m virs zemes) cinkots P3,5......................................................... 7 gab.
Pamats parka stabiem līdz 6m P-0.8.............................................................................7 gab
Sadalne IU S-1/63................................................................................................................. 3 gab
Philips Parka gaismeklis 1x70W E27 KVG Urbana EPS300 SON-T IC LO 7 gab
Philips Kupols 065Omm IK10 IP65 Urbana Forest G PS308.................................... 7 gab
Rozešu bloks ligzda 2x16A / 250 V + 16 A / 5P /  400 V 9767116 IPP 44 PCE....3 gab 
Caurule šķērsojumiem evopipes flex 450N D75  0,365 km

Š ī būvprojekta elektriskās daļas  
risinājumi atbilst Latvijas būvnorm atīviem , 

kā arī tehnisko noteikumu prasībām
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Iki =327 A Zaļā iela 32, 
Dobele 

Dobeles nov. 
Būvkomersanta 

Reģ. Nr. 2291-RA

Esoša elektroiekārta

Jaunbūvējama apgaismojuma 0,4 kV elektroiekārta 

JaunizbOvējama 0,4 kV elektroiekārta.

License LEK- 
3316-2002 

Dārza iela 4-28,, 
Jaunbērze, Jaunbērzes, 

Pag. Dobeles noy^ 
Būvkomersanta 

Nr. 1548

Pasūtītājs: Rundāles pils muzejs 
Reģ. Nr.90000045601

Objekts: Rundāles pils parka R puses ābeļdārzā labiekārtošana

Adrese: Rundāles pils muzejs, Pilsrundāle, Rundāles pagasts, Rundāles novads
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