
PIEZĪMES:

1) Augstuma atzīmes (absolūtās) uzrādītas Latvijas augstuma sistēmā, metros;

2) Projekta  kanalizācijas ārējo tīklu rasējumi izstrādāti saskaņā ar

LBN 223-15, LBN22-15 un LBN 008-14, kā arī saskaņā ar izdotajiem tehniskajiem noteikumiem

3) Rasējumi ir neatņemama sastāvdaļa apliecinājuma kartei un pielikumiem;

4) Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.

5) Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju,

kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.

6) Attālumi, pagriezienu leņķi noteikti pēc mēroga, būvdarbu laikā tie jāprecizē.

7) Tranšejas sagatavošanu, cauruļvadu  ieguldīšanu un tranšejas aizbēršanu veikt saskaņā ar

cauruļvadu  izgatavotāju rekomendācijām un atkarībā no grunts ģeoloģiskajiem apstākļiem;

8) Aku diametrus precizēt garenprofilos;

9) Ielu segumu un zālāju atjaunošana pēc kanalizācijas izbūves ārpus objekta

labiekārtošanas robežām  izpildāmi esošajās augstuma atzīmēs.

10) Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāpārbauda visi esošie un projektētie izmēri;

11) Pirms zemes darbu uzsākšanas precizēt esošo tīklu izvietojumu dabā un to iebūves dziļumu;

12) Augstuma atzīmju precizēšana pievienojuma vietās obligāta līdz būvdarbu uzsākšanai;

13) Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu aizsardzības prasībām;

14) Specifikācijās noradīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām Latvijā akreditētām

tehniski ekvivalentām iekārtām un materiāliem;

15) Cauruļvadu diametrus un slīpumus skatīt garenprofilos.
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Būvprojekta daļas vadītāja apliecinājums

Ūdensapgādes tīkli projektēti saskaņā ar:
LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves";
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Vispārējie rādītāji

DARBA ZĪMĒJUMU PAMATKOMPLEKTA SARAKSTS

Ģenerālplāns ar ŪKT

Ū1 garenprofils

UKT 55
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Seguma atjaunošanas shēmas

-

K1 garenprofils

UKT 66 Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzības pasākumi

UKT 77

Cauruļvada izbūve atklātā tranšejā

Darbu apjomi

LBN 223-15 "Kanalizācijas būves";

Amats

Rasējuma nosaukums:

Vārds, uzvārds Paraksts Datums

Lapa:
Stadija: BP

Izstrādāja M. Pocis 13/09/2020

ŪKT-1
Marka: ŪKT

Lapu sk.:7

Pasūtītājs: SIA ''JNĪP''

Objekts: Ārējo kanalizācijas tīklu izbūve

Objekta adrese: Dārza iela 7, Jelgava

Vispārīgie rādītāji

Mērogs: B/m

UKT SISTĒMU APZĪMĒJUMI:

Caurules nosacītais diametrs, mmdn 160
Attālums, m

K1-1 Kanalizācijas skataka, 
kārtas numurs

Projektējamā sadzīves notekūdeņuK1 kanalizācija

L=5,0m
Demontējamie tīkli

Kes-1 Esoša kanalizācijas skataka, 
kārtas numurs

Projektējamais ūdensvadsŪ1
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