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1.  Ievads 
 

„Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras perspektīvo attīstības shēmu izstrāde Kokneses 
prospektā 1a” projekts izstrādāts pamatojoties uz 09.07.2012. gada noslēgto līgumu Nr. L109/12/5 un 
projektēšanas uzdevumu. Projekta Pasūtītājs ir SIA „Jaunais Mežaparks”. 
 
Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras attīstības izpētes objekts atrodas Rīgas pilsētas ZiemeĜu 
rajonā, Mežaparka apkaimē. 

 
Projekta mērėis ir detalizēt perspektīvo ielu šėērsprofilus, inženierkomunikāciju novietojumu un pieslēgumu 
vietas teritorijai starp Kokneses prospektu, Ėīšezera ielu un Gustava Zemgala gatvi tādā apjomā, lai būtu 
iespējama Pasūtītāja iecerētā teritorijas attīstība. Projekta materiāls kalpos kā izejmateriāls teritorijas 
lokālplānojuma izstrādes uzsākšanai. 

 
Projekta izstrādāšanai ir saĦemti sekojošie tehniskie noteikumi: 

 
1. Rīgas domes Satiksmes departamenta 2012. gada 9. septembra Tehniskie nosacījumi Nr. DS-12-

1898-nd; 
2. VAS „Latvijas Valsts ceĜi” 2012. gada 17. septembra Tehniskie noteikumi/nosacījumi Nr. 5.1/2850; 
3. Rīgas domes Satiksmes departamenta Satiksmes koordinācijas konsultatīvās padomes 2012. gada 

12. oktobra Sēdes protokols Nr. 20; 
4. Rīgas domes Satiksmes departamenta 2013. gada 14. janvāra Tehniskie noteikumi skaĦu vaĜĦa 

projektēšanai Nr. DS-13-74-nd; 
5. RP SIA „Rīgas satiksme” 2012. gada 26. septembra Nosacījumi Nr. KOR-IZEJ-JP/2012/1556; 
6. VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” 2012. gada 4. septembra Tehniskie noteikumi Nr. 

60AD00.2/799; 
7. SIA „Baltcom TV” 2012. gada 23. oktobra Tehniskie noteikumi Nr. 491; 
8. SIA „IZZI” 2012. gada 24. septembra Tehniskie noteikumi Nr. 04-208/12; 
9. SIA „Lattelecom” 2012. gada 29. augusta Tehniskie noteikumi Nr. 37.6-2/2209/3011; 
10. AS „Latvenergo” 2012. gada 11. septembra Tehniskie noteikumi Nr. 01VL00-17/5887; 
11. VAS „Latvijas dzelzceĜš” 2012. gada 29. augusta Nosacījumi Nr. DĪ-7.2.2/5299-2012; 
12. AS „Latvijas elektriskie tīkli” 2012. gada 5. septembra Tehniskie noteikumi Nr. 202100-07-1336; 
13. AS „Latvijas gāze” 2012. gada 10. septembra Tehniskie noteikumi Nr. 27.4-2/3057; 
14. SIA „Latvijas Mobilais Telefons” 2012. gada 30. augusta Tehniskie noteikumi Nr. C/78; 
15. SIA „OPTRON” 2012. gada 31. augusta Tehniskie noteikumi Nr. 647/2012; 
16. RPA „Rīgas gaisma” 2012. gada 7. septembra Tehniskie noteikumi Nr. 48/12; 
17. SIA „Rīgas radiotranslācija” 2012. gada 30. augusta Tehniskie noteikumi Nr. 2871; 
18. AS „Rīgas siltums” 2012. gada 31. augusta Tehniskie noteikumi Nr. 01-7844; 
19. SIA „Rīgas ūdens” 2012. gada 12. septembra Tehniskie noteikumi Nr. T 1-7.9/813; 
20. AS „Sadales tīkls” 2012. gada 19. septembra Tehniskie noteikumi Nr. 30R5A0-04.05/1559. 
  
2.  Rīgas teritorijas plānojums 2006. - 2018. gadam 
 
Rīgas teritorijas plānojums nosaka galvenās vadlīnijas pilsētas teritoriju attīstībā. Teritorijas plānojumā ir 
teikts: „RTP-2006. – 2018. viens no galvenajiem uzdevumiem un mērėiem būs atrast racionālu pieeju 
zemes un teritorijas izmantošanai, lai nodrošinātu teritoriāli līdzsvarotu pilsētas attīstību.” 
 
Atbilstoši Transporta infrastruktūras attīstības shēmai, izpētes teritorijā esošās un plānotās ielas definētas 
sekojošās kategorijās: 
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B kategorija: Gustava Zemgala gatve un Ėīšezera ielas (ZiemeĜu koridors),  
C kategorijas: ZiemeĜu transporta koridora vietējās joslas, 
D kategorija: Kokneses prospekts. 

 
B kategorijas ielas aptver neapbūvētus ceĜus (ielas) apdzīvotās vietās ar dominējošu savienošanas 
funkciju. Neapbūvētas piegulošās teritorijas nodrošina to, ka savienošanas funkcija tikai nelielā apjomā 
pārklājas ar piekĜūšanas funkciju. Šo ceĜa posmu veidošanai noteicošais ir savienošanas funkcijas kvalitātes 
prasības. Taču šīs prasības, ievērojot atrašanās apstākĜus apdzīvotās vietās, ir jānosaka zemākas nekā A 
kategorijas grupas ceĜiem. 
 
C kategorijas ielas aptver apbūvētus ceĜus (ielas) vai to posmus apdzīvotās vietās, kuros darbojas 
savienošana, piekĜūšana un uzturēšanās (arī tādus posmus, ko var apbūvēt, bet pašlaik neapbūvē). Šo ceĜa 
posmu veidošanai noteicošās ir savienošanas funkcijas kvalitātes prasības, kuras bieži var ierobežot 
piegulošās apbūves veids un apjoms. 
 
D kategorijas ielas aptver apbūvētas ielas vai to posmus ( arī tādus, kurus var apbūvēt, bet pašlaik vēl 
neapbūvē) apdzīvotās vietās, kuras galvenokārt kalpo piekĜūšanai zemes gabaliem. Noteiktās dienas 
stundās šie ceĜi ievērojamā apjomā var pārĦemt arī savienošanas funkciju. 

 

 

 
 

1. attēls. Transporta infrastruktūras attīstības shēma. Avots: RDPAD 
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2.1.  Ielas 
 
Gustava Zemgala gatve (avots: RDSD) 
 
Plānotās teritorijas Kokneses prospektā 1a rietumu pusi norobežojošā G. Zemgala gatve ir daĜa no 
Austrumu maăistrāles koridora. SaskaĦā ar Rīgas attīstības plānu 2006. - 2018. gadam Austrumu 
maăistrāle ir paredzēta kā viena no maăistrālo ielu tīkla sastāvdaĜām Rīgā, kas nodrošina tranzīta satiksmi, 
uzĦem galvenās pilsētas starprajonu transporta slodzes un izvada tās uz ārējo ceĜu tīklu. Austrumu 
maăistrāle savieno Dienvidu šėērsojumu ar Viestura prospektu, veidojot Rīgas centra apbraucamo ceĜu. Tā 
ir būtiska Rīgas vēsturiskā centra, īpaši 11. novembra krastmalas, atslogošanai no kravu transportlīdzekĜu 
satiksmes. 
Līdz šim ir izbūvēti vairāki Austrumu maăistrāles posmi - Gustava Zemgala gatves satiksmes pārvads pār 
dzelzceĜu, Gustava Zemgala gatve posmā no Brīvības gatves līdz Ieriėu ielai, Piedrujas iela posmā no 
Vietalvas ielas līdz Slāvu rotācijas aplim un Gustava Zemgala gatve posmā no Gaujas ielas līdz Meža 
prospektam. Satiksmei ir atklāti arī abi divu līmeĦu šėērsojumi - Gustava Zemgala gatves krustojumā ar 
Gaujas ielu un Viestura prospekta krustojumā ar Meža prospektu. 
 
ZiemeĜu transporta koridors (avots: RDPAD) 
 
Teritorijas dienvidu daĜu norobežojošās Ėīšezera ielas trasē nākotnē plānota pilsētas maăistrālā iela – 
ZiemeĜu transporta koridors. SaskaĦā ar Rīgas un Pierīgas mobilitātes plānu, ZiemeĜu koridors ir prioritārs 
projekts un tā īstenošanas rezultātā tiks uzbūvēts ērts ātrsatiksmes autoceĜš, kas šėērsos Rīgu rietumu – 
austrumu virzienā, neskarot pilsētas vēsturisko centru. Plānotais ceĜa garums ir 30 km; tas sadalīts 4 
posmos. Izpētes teritoriju skar 1. un daĜēji 2. posma risinājumi.  
Rīgas ZiemeĜu transporta koridora 1. posms (t.s. Brīvības ielas dublieris) veido projektējamā transporta 
koridora austrumu daĜu. Tas sākas no valsts autoceĜa A2 (Rīga – Sigulda) pie Berăiem Garkalnes novada 
teritorijā un turpinās līdz Gustava Zemgala gatvei (Austrumu maăistrālei). Posma garums ir ap 9,1 
kilometru. 
 
ZiemeĜu koridora 1. posma robežās paredzēts veidot piecus daudzlīmeĦu krustojumus, vienu no tiem ar 
Gustava Zemgala gatvi (Austrumu maăistrāli). Šis būs viens no nozīmīgākajiem ceĜu mezgliem Rīgā, kas 
tiks veidots trīs līmeĦos.  
Pilns ZiemeĜu koridora 1. posma trases risinājums paredz trases rietumu daĜu 1095 metrus garā posmā 
ievietot tunelī, kas tiktu turpināts tālāk 2. posmā. Šādā veidā tiek saglabāts esošais ielu tīkls un trase 
netraucē līdzās esošos Čiekurkalna un Mežaparka iedzīvotājus, kā arī tiks radīti labāki nosacījumi pieguĜošo 
teritoriju attīstībai. Tunelis tiks būvēts ar atklātas būvniecības metodi, pēc izbūves to pārsedzot un virs tā 
izvietojot vietējas nozīmes ielas. 
 
Projekta sagatavošana uzsākta 2005. gada decembrī. Projekta plānotais būvniecības uzsākšanas laiks 
2015. – 2018. gads, būvniecības pabeigšanas laiks ~ 2022. gads. 
 
Starta projekts (avots: RDPAD) 
 
Skiču projekts paredz arī iespēju, ka ZiemeĜu koridora 1. posms tiek būvēts ātrāk, nekā pārējais ZiemeĜu 
koridors. Šis risinājums tiek dēvēts par ZiemeĜu koridora Starta projektu, kas ir tehniski vienkāršots Brīvības 
ielas dubliera risinājums ar būtiski zemākām izmaksām, bet kas spēj pilnvērtīgi funkcionēt un sniegt 
ieguvumus kā patstāvīgs projekts. 
 
Starta projekta koncepta izvēle tika pamatota ar šī posma tehnisko un ekonomisko nodalāmību (iespēju 
īstenot kā atsevišėu projektu), ES fondu līdzekĜu pieejamību, potenciālo ES finansējuma apjomu, kā arī 
šāda koncepta īstenošanas plānu un laika grafiku. Šāds redzējums saskan arī ar Rīgas un Pierīgas 
mobilitātes plānu, kur vispirms kā atsevišėu projektu tiek rekomendēts īstenot ZiemeĜu koridora 1. posmu, 
pārējo posmu īstenošanu atstājot tālākā perspektīvā, atkarībā no risinājumiem finansējuma piesaistei. 
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Šobrīd ir veiktas nepieciešamās izmaiĦas Rīgas teritorijas plānojumā 2006. - 2018. gadam, sagatavotas 
nepieciešamās tehniskās izpētes – Starta projekta trases un tās savienojumu ar esošo pilsētas ielu tīklu 
novietojuma tehniskie risinājumi skiču projekta stadijā, kā arī finanšu izpētes, kas precizē un pamato Starta 
projekta izmaksas. 
 
Starta projekts paredz izbūvēt Brīvības ielas dublieri kā autoceĜu ar divām kustības joslām katrā virzienā, 
kas projektēts saskaĦā ar standartu LVS 190-2:1999. Šis risinājums ietver teritorijas rezervēšanu un 
nepieciešamo būvkonstrukciju un komunikāciju izveidi, kuras nākotnē nodrošinātu iespējami vienkāršu 
trases pārbūvi par autoceĜu ar trīs kustības joslām katrā virzienā ar minimālām papildus izmaksām. 
SaskaĦā ar aktuālāko īstenošanas laika grafiku, Projekta 1. posma 1. kārtas (Starta projekta) izbūve varētu 
uzsākties 2016. gadā. 
 
Projekta 2. kārtas realizācija ir sasaistīta ar transportlīdzekĜu īpašnieku skaitu, kas pašlaik ir novērtēts kā 
nepietiekams, lai īstenotu 1. posma būvniecības ieceri tā pilnā apjomā. 
Pašreiz projekta ieviešanas laika grafiku ir Ĝoti sarežăīti prognozēt, taču diezin vai Rīgas ZiemeĜu transporta 
koridora 2. posma izbūve sāksies ātrāk par 2018.gadu (vairāk gan šėiet, ka šis jautājums varētu 
aktualizēties 2020.gadā. Ar Rīgas ZiemeĜu transporta koridora 1. posma 2. kārtu saprotam 1.posma izbūvi 
pilnā apjomā (divlīmeĦu ceĜamezgli, kā arī daĜa no 1.posma tiek izbūvēta kā tunelis)). 
 
2.2.  Sabiedriskais transports 

 
Perspektīvā plānots saglabāt esošo tramvaja maršrutu ar galapunktu Ezermalas ielā. Atbilstoši ZiemeĜu 
transporta koridora risinājumiem paredzama esošo tramvaja sliežu rekonstrukcija un pārcelšana Ėīšezera 
ielā - posmā gar attīstāmo teritoriju Kokneses prospektā 1a, kā rezultātā sliežu ceĜš pietuvosies plānotajai 
apbūvei. Esošās pieturvietas Mirdzas Ėempes un Rusova iela – saglabājamas. 
 
Atbilstoši RTP 2006. – 2018. paredzama autobusu maršrutu izveide pa jaunizbūvēto Gustava Zemgala 
gatvi. Attīstības plāna shematiskajos materiālos pie izpētes teritorijas rezervēta vieta arī stāvparkam (skat. 
Attēlu zemāk). ĥemot vērā SIA „Profin” pēc RP SIA „Rīgas satiksme” pasūtījuma izstrādāto projektu „Rīgas 
attīstības plānā 2006. – 2018. gadam plānoto stāvparku (p&r) izbūves iespēju secības izvērtējums” 
secināts, ka šī vieta stāvparka ierīkošanai nav piemērota (tā vietā rekomendēts izpētīt vietas pie RVC 
aizsardzības zonas robežās gar dzelzceĜa loku). 
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2. attēls. Sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstības shēma. Avots: RDPAD 
 

 
2.3.  VeloceliĦu tīkls 
 
Gar apskatāmo teritoriju izbūvēts veloceliĦš Centrs – Mežaparks. Kopumā veloceĜš ir 6,6 kilometru garš un 
no pilsētas centra līdz Mežaparka centrālajai daĜai ar velosipēdu iespējams nokĜūt 25 minūtēs. 
 
Atbilstoši Attīstības plānam tuvākajā apkārtnē citu maăistrālo vai savienojošo veloceliĦu būves nav 
paredzētas. Tomēr Ħemot vērā blakus esošo teritoriju attīstību un pilnveidošanu nepieciešams apsvērt 
iespējas veidot veloceliĦus, kas savienotu blakus esošās apkaimes. 
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3. attēls. VeloceliĦu infrastruktūras attīstības shēma. Avots: RDPAD 
 
 

3.  Projekta risinājumi 
 

Atbilstoši projektēšanas uzdevumam un pieejamajiem izejmateriāliem izpētes teritorijā bija nepieciešams 
izstādāt ielu infrastruktūras shēmu ar inženierkomunikācijām, kas nākotnē nodrošinātu plānoto apbūvi ar 
piekĜuves un uzturēšanās funkcijām. 

 
3.1.  CeĜu daĜa 
 
Par pamatu ceĜu daĜas izstrādei tika izmantota SIA „ARHIS” veidotais teritorijas koncepts, kā arī institūciju 
izsniegtie tehniskie noteikumi. Visas plānotās ielas – E kategorijas. Ielām piemērojams dzīvojamās zonas 
statuss ar galveno funkciju – uzturēšanos; teritorijā prioritāte ir nemotorizētajiem pārvietošanās līdzekĜiem. 
ĥemot vērā apbūves rādītājus ielas tika strukturētas atbilstoši paredzētajai satiksmes plūsmai un nozīmei 
piemērojot dažādus šėērsprofilus. 
 
Viens no ielu pamatšėērsprofiliem, kas paredzēts gar daudzstāvu dzīvojamo apbūvi un nosacīti kalpos kā 
galvenā teritorijas iela paredzēts ar 6.0m platu brauktuvi ar atdalītiem gājēju celiĦiem. CeliĦu platums no 
1.5m līdz 2.5m. Ielas šėērsprofilā paredzēta vieta koku rindu stādījumiem, kā arī apgaismojuma balstiem. 
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4. attēls. Ielas šėērsprofils. Griezums 1-1. 

 
 
Otrs ielu pamatšėērsprofils paredzēts gar mazstāvu apbūvi. Ielas šėērsprofils tiek veidots liekot uzsvaru uz 
dzīvojamās zonas statusu šajās ielās – profilā 5.0m plata kustības zona paredzēta gan gājējiem, gan 
mehanizētajiem transportlīdzekĜiem.  
 

   
5. attēls. Ielas šėērsprofils. Griezums 3-3. 

 
 

ĥemot vērā dažādus apsvērumus atsevišėos ielu posmos paredzēti no pamatšėērsprofiliem atšėirīgi ielu 
profili. Zemāk parādītajā ielas profilā apvienotajai gājēju/transportlīdzekĜu brauktuvei blakus veidots gājēju 
celiĦš ar koku rindu stādījumu. Atdalīts celiĦš veidots, jo paredzams, ka iela intensīvi tiks izmantota no 
gājēju viedokĜa – tuvumā esošās tramvaja pieturvietas, iespēja saīsināt maršrutu neizmantojot galveno ielu, 
u.c. apsvērumi. 
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6. attēls. Ielas šėērsprofils. Griezums 4-4. 

 
 
Ielas šėērsprofilā gar esošo Kokneses prospektu paredzēta 3.0m plata ietve, kas atdalīta no brauktuves ar 
augsto ielas apmali. Šāds risinājums veidots, lai saglabātu vienotu gājēju celiĦu principu visā Kokneses 
prospekta garumā. 

 

   
 

7. attēls. Ielas šėērsprofils. Griezums 5-5. 
 

 
Teritorijas pieslēgumu ielās pie esošā ceĜu tīkla, paredzēts veidot ielas šėērsprofilu ar sadalošo joslu. 
Šādam šėērsprofila risinājumam ir vairākas nozīmes – transportlīdzekĜiem akcentē nokĜūšanu no pilsētas 
ielu tīkla atšėirīgā teritorijā, nosacīti kalpo par teritorijas „vārtiem”, kalpo par satiksmi lēninošu būvi. 
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8. attēls. Ielas šėērsprofils. Griezums 6-6. 

 
Paredzamais kustības ātrums un līdz ar to arī projektētais ātrums ielām – 20 līdz 30 km/h. Ielas plāna 
elementi veidoti atbilstoši arhitektu ieteiktajai koncepcijai veidojot Mežaparkam raksturīgu trasējumu un ielu 
funkcionālajai nozīmei – uzturēšanās funkcijai, kas nozīmē, ka teritorijā uzsvars tiek likts uz iedzīvotāju 
drošību un pārvietošanās ērtumu; ielu līkumotais trasējums plānā samazina mehanizēto transportlīdzekĜu 
pārvietošanās ātrumu. Papildus drošības pasākums ir teritorijā veidot uz ātrumvaĜniem paceltus 
krustojumus, kas nodrošina mehanizēto transportlīdzekĜu samazinātu ātrumu vienlaicīgi gājējiem padarot 
ērtāku krustojuma šėērsošanu. Teritorijas pieslēgumos pie esošā ceĜu tīkla paredzēts veidot krustojumus 
rotācijas apĜa veidā. 
 

    
 

9. attēls. Principiālie krustojumu risinājumi. 
 
Stāvvietas teritorijā paredzētajām ēkām pārsvarā risināmas privātīpašumu robežās. Uz ielām automašīnu 
stāvvietas nav paredzētas; atsevišėos gadījumos ielu sarkano līniju robežās tiek paredzētas speciālas 
stāvvietu kabatas, kas domātas apkalpojošajiem dienestiem un teritorijas viesiem. Stāvvietu izvietojums 
precizējams vēlākās projekta stadijās (nosakot iebrauktuves vietas, koku stādījumu vietas, 
inženierkomunikāciju izvietojumu); zemāk parādīts principiāls risinājums.  
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10. attēls. Principiālie stāvvietu risinājumi ielu sarkano līniju robežās. 
 

Stāvvietu segumu ielu sarkano līniju robežās iespējams risināt pielietojot ūdens caurlaidīgus segumus.  
 
Piedāvātie risinājumi ir zāliena armatūra, kuru iespējams aizpildīt ar šėembām, granti, zālienu. 
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Bruăa klājums ar šėembu vai zālāja pildījumu starp bruăakmeĦiem. 
 

     
 
Eko bruăis ar zālāja, grants vai zālāja pildījumu. 
 

     
 
 
3.2.  Elektroapgādes risinājumi 

3.2.1.  Vispārīgie noradījumi 
 

Elektroapgādes priekšprojekts objektam "Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras perspektīvo 
attīstības shēmu izstrāde gruntsgabalam Kokneses prospektā 1a, Rīgā" ir izstrādāts saskaĦā ar pasūtītāja 
uzdevumu, ka arī ievērojot AS "Sadales tīkls" tehniskos noteikumus Nr.30R5A0-04.05/1559, Nr.112570127, 
Nr.112577120, Nr.112594129, Nr.112605128, RPA „Rīgas Gaisma” tehniskos noteikumus Nr.48/12, un AS 
„Latvijas elektriskie tīkli” tehniskos noteikumus Nr.202100-07-1336. 
 
ĥemot vērā to, ka objektu ir paredzēts būvēt kārtās, 10/0,4kV elektroapgādes un ielu apgaismojuma tīkla 
izbūve ir sadalīta četros etapos: 
 

� 1.kārta I posms 
� 1.kārta II posms 
� 2.kārta 
� 3.kārta 
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Precīzs 10/0,4kV transformatoru apakšstaciju un el. kabeĜu izvietojums un skaits, ka arī projektējamo 
apgaismes balstu izvietojums, skaits, augstums, kā arī izvēlēto gaismekĜu tips, jauda tiks precizēts tālākās 
projektēšanas stadijās. 
Precīzs el. kabeĜu zonu izvietojums, zonu platums, izbūvējamo 0,4kV uzskaites sadaĜĦu un kabeĜskapju 
daudzums un izvietojums, ka arī objekta 0,4kV elektroapgādes shēma tiks precizēts tālākās projektēšanas 
stadijās. 

3.2.2.  Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT) 

 
Tehniskā projekta stadijas izstrādātas, Ħemot vērā sekojošus normatīvos dokumentus: 

� LR Būvniecības likums; 
� MK 1997.gada 1.aprīĜa noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
� MK noteikumi Nr.1069 "Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un 

lauku teritorijās"; 
� MK noteikumi Nr.793 - "Elektroenerăijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi"; 
� MK noteikumi Nr.1024 - "Elektroenerăijas pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība"; 
� u.c. spēkā esošiem Latvijas valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas valsts 

standartiem. 
 
Projektā paredzēts: 

 
10kV elektroapgāde. 

� Demontēt esošo 10kV kabeĜlīniju TP549 - TP445 un TP549 - TP509. 
� Posmus virzienā uz TP445 un TP509 savienot kopā ar savienojuma uzmavu. 
� Demontēt TP549 . 
� Izbūvēt piecas jaunas kompaktas 10/0,4kV transformatoru apakšstacijas KTP-1, KTP-2, KTP-3, 

KTP-4 un KTP-5. 
� Starp jaunām KTP izbūvēt 10kV tīklu pielietojot AL-12-3x240/35 kabeĜus. 
� Objekta 10kV elektroapgādei, no plānotās 110/10kV apakšstacijas „Mežaparks” līdz KTP-1 noguldīt 

četrus 10kV kabeĜus AL-12-3x240/35. 
 

0,4kV elektroapgāde: 
� Plānotājās ielās ir paredzēts izvietot AS "Sadales tīkls" el. kabeĜu zonas, pa kurām ir paredzēts 

guldīt pietiekamā skaita un šėērsgriezuma AS "Sadales tīkls" 0,4kV kabeĜus, izveidojot kopējo 
0,4kV elektroapgādes tīklu starp piecām proj. 10/0,4kV transformatoru apakšstacijām (KTP-1, KTP-
2, KTP-3, KTP-4 un KTP-5). 

� Pie īpašumu robežām izbūvēt AS "Sadales tīkls" 0,4kV uzskaites sadalnes, no kurām uz katru 
īpašumu izbūvēt nepieciešama šėērsgriezuma Lietotāja 0,4kV kabeĜlīnijas. 

 
Ielu apgaismojums: 

� Pie projektējamās 10/0,4kV transformatoru apakšstacijas KTP-1 izbūvēt jaunu 0,4kV radiovadāmo 
ielu apgaismojuma galveno vadības 0,4kV sadalni AVS. AVS 0,4kV elektroapgādi pieslēgt pie KTP-
1 0,4kV sadalnes. 

� Ielu apgaismojumam ir izvēlēti firmas "SCHREDER" tips ONYX2 gaismekĜi ar nātrija 150W spuldzi 
(vai analogs). 

� Gar projektējamajām ielām izbūvēt h=8m augstus metāla cinkotus balstus ar L=1m konsoli, uz 
kuriem montēt jaunus gaismekĜus. 

� Projektējamo gaismekĜu 0,4kV elektroapgādei izbūvēt nepieciešamā skaita un šėērsgriezuma vara 
kabeĜlīnijas. 

 
Visus darbus izpildīt saskaĦā ar "ELEKTROIETAIŠU IZBŪVES NOTEIKUMIEM" un "ELEKTRISKO 
TĪKLU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMIEM", un citiem normatīviem dokumentiem. 
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3.3.  Vājstrāvas risinājumi 

3.3.1.   Kopējie dati 
 

Priekšprojekta vājstrāvas ārējo tīklu daĜa objektam „Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras 
perspektīvo attīstības shēmu izstrāde gruntsgabalam Kokneses prospektā 1a, Rīgā” izstrādāta saskaĦā ar 
Pasūtītāja norādījumiem, balstoties uz SIA "Baltcom TV" tehniskajiem noteikumiem Nr.491 no 23.10.2012., 
SIA „OPTRON” tehniskajiem noteikumiem Nr.647/2012 no 31.08.2012., VAS „Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centrs” tehniskajiem noteikumiem Nr.60AD00.2/799 no 04.09.2012., AS “Latvenergo” 
tehniskajiem noteikumiem Nr.01VL00-175887 no 11.09.2012., SIA "Lattelecom" tehniskajiem noteikumiem 
Nr.37.6-2/2209/3011 no 14.09.2012., SIA "IZZI" tehniskajiem noteikumiem Nr.04-208/12 no 24.09.2012., 
SIA "Rīgas radiotranslācija" tehniskajiem noteikumiem Nr.2871 no 28.09.2012., SIA „Latvijas Mobilais 
Telefons” tehniskajiem noteikumiem Nr.C/78 no 03.09.2012. un VAS "Latvijas dzelzceĜš" tehniskajiem 
noteikumiem Nr.DT-7.2.2/52299-2012 no 29.08.2012. 
Priekšprojektā ietvaros tika apkopoti telekomunikāciju operatoru vēlmes un tika nospraustas projektējamās 
kabeĜu kanalizācijas zonas un kabeĜu kanalizācijas apjomi. Projektējamas kabeĜu kanalizācijas detalizēti 
risinājumi un izvietojums tiks risināts skiču un tehniskā projektā stadijās. 
Projektā paredzēta telekomunikācijas kabeĜu kanalizācijas izvietojums projektējamās Kokneses prospekta 
1a teritorijā ielās un pieslēgums pie esošiem telekomunikāciju operatora tīkliem. Objektu paredzēts realizēt 
trīs būvniecības kārtās. Kopējais projektējamais kabeĜu kanalizācijas trases garums pa kārtām: 

� 1.kārtā ~ 1500m;  
� 2.kārtā ~ 1450m; 
� 3.kārtā ~ 1000m; 

 
Priekšprojekts „Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras perspektīvo attīstības shēmu izstrāde 
gruntsgabalam Kokneses prospektā 1a, Rīgā” izstrādāts uz SIA "A.Lapsas mērniecības birojs" izstrādātā 
inženiertopogrāfiskā plāna. 
 
Iekārtām un materiāliem ir jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas likumdošanai, darbuzĦēmējam ir jābūt 
reăistrētam būvkomersantu reăistrā atbilstošo darbu veikšanai. 

3.3.2.  Izmantotie normatīvi un standarti 
 

Projekts izstrādāts, Ħemot vērā sekojošus normatīvos dokumentus: 
� LR Būvniecības likums; 
� MK noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 
� MK noteikumi Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos 

un lauku teritorijās”; 
� SIA "LATTELECOM" tehniskie standarti; 
� MK noteikumi Nr.166 "Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība"; 
� LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli"; 
� u.c. spēkā esošiem Latvijas valsts izdotajiem būvniecības normatīviem (LBN) un Latvijas valsts 

standartiem. 

3.3.3.  VĀJSTRĀVAS, ĀRĒJIE TĪKLI (VST) 
 

Priekšprojektā izstrādāta telekomunikācijas kabeĜu kanalizācijas izvietošanas shēma projektējamā 
Kokneses 1a teritorijā. SaskaĦā ar Pasūtītāja noradījumiem projektējamā teritorijās ielās paredzēts izvietot 
divas neatkarīgas telekomunikāciju kabeĜu kanalizācijas.  

 Telekomunikācijas kabeĜu kanalizācija Nr.1 
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Priekšprojektā paredzēts: 
� izvietot 4-cauruĜu (d=100mm) telekomunikācijas kabeĜu kanalizāciju projektējamās ielās; 
� izvietot projektējamās KKC-2 tipa kabeĜu kanalizācijas akas projektējamās ielās saskaĦā ar VST-2 

lapā norādījumiem; 
� izvietot 1-cauruĜu (d=50mm) telekomunikāciju kabeĜu kanalizācijas atzarojumus uz projektējamiem 

gruntsgabaliem uzliekot cauruĜu atzarus uz d100 mm caurulēm. 

Telekomunikācijas kabeĜu kanalizācija Nr.2 
 

Priekšprojektā paredzēts: 
� izvietot 4-cauruĜu (d=100mm) telekomunikācijas kabeĜu kanalizāciju projektējamās ielās; 
� izvietot projektējamās KKC-2 tipa kabeĜu kanalizācijas akas projektējamās ielās saskaĦā ar VST-2 

lapā norādījumiem; 
� izvietot 1-cauruĜu (d=50mm) telekomunikāciju kabeĜu kanalizācijas atzarojumus uz projektējamiem 

gruntsgabaliem uzliekot cauruĜu atzarus uz d100 mm caurulēm. 

3.3.4.  TELEKOMUNIKĀCIJU PAKALPOKUMU OPERATORI 
 

Priekšprojektā ietvaros tika apkopoti telekomunikāciju operatoru tehnisku noteikumu prasības un sniegto 
pakalpojumu dati (skatīt tabulā Nr.1). Telekomunikāciju operatoru kabeĜu kanalizācijas izvietojumu saskaĦā 
ar operatoru prasībām skatīt projektā VST-3, VST-4, VST-5, VST-6 un VST-7 lapās.  

SIA "Lattelecom" telekomunikāciju tīkli 
 

Izvirzītās prasības: 
� paredzēt kabeĜu kanalizāciju pa projektējamajām ielām un piebraucamajiem ceĜiem; 
� paredzēt kabeĜu kanalizācijas ievadus uz plānotajiem izbūves objektiem ar sadales punktu izveides 

iespējām; 
� paredzēt kabeĜu kanalizācijas pieslēgumu no esošās kabeĜu kanalizācijas Kokneses prospektā un 

Ėīšezera ielā uz projektējamā objekta Kokneses 1a teritoriju. 

SIA "Baltcom TV" telekomunikāciju tīkli 
 

Izvirzītās prasības: 
� paredzēt kabeĜu kanalizāciju pa projektējamajām ielām un piebraucamajiem ceĜiem; 
� paredzēt kabeĜu kanalizācijas ievadus uz plānotajiem izbūves objektiem ar sadales punktu izveides 

iespējām; 
� paredzēt kabeĜu kanalizācijas pieslēgumu no esošās kabeĜu kanalizācijas Kokneses prospektā un 

Mirdzas Ėempes ielā uz projektējamā objekta Kokneses 1a teritoriju. 

SIA "OPTRON" telekomunikāciju tīkli 
 

Izvirzītās prasības: 
� paredzēt 2-cauruĜu (d=40/33mm) kabeĜu kanalizāciju objektā projektējamās ielās (biroju ēkas 

izvietojumu zonās); 
� paredzēt KP-PEH kabeĜu kanalizācijas uzstādīšanu projektējamās ielās;  
� paredzēt kabeĜu kanalizācijas pieslēgumu no esošās kabeĜu kanalizācijas Ėīšezera ielā un 

Kokneses prospektā, kā arī Gustava Zemgales gatvē uz projektējamā objekta Kokneses 1a 
teritoriju. 
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AS “Latvenergo” telekomunikāciju tīkli 
 
Izvirzītās prasības: 

� paredzēt kabeĜu kanalizāciju projektējamās Kokneses 1a teritorijā ielās ar atzarojumiem līdz 
projektējamiem objektiem.  

VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC) telekomunikāciju tīkli 
 

Izvirzītās prasības: 
� paredzēt esošās sakaru kabeĜu kanalizācijas un tajā ieguldītā LVTRC sakaru kabeĜa Ėīšezera ielā 

saglabāšanu un aizsardzību pret bojājumiem; 
� paredzēt kabeĜu kanalizāciju objektā projektējamās ielās (biroju ēkas izvietojumu zonās); 
� paredzēt kabeĜu kanalizācijas pieslēgumu no esošās kabeĜu kanalizācijas Ėīšezera ielā uz 

projektējamā objekta Kokneses 1a teritoriju.  

SIA "Latvijas Mobilais Telefons" telekomunikāciju tīkli 
 

Projektā paredzēt LMT piederošas kabeĜu kanalizācijas caurules saglabāšanu Ėīšezera ielā starp tramvaja 
sliedēm un apbūvējamo teritoriju, kā arī Kokneses prospektā ielas pretējā pusē no apbūvējamās teritorijas. 
Nepieciešamības gadījumā paredzēt caurules iedziĜināšanu projektējamo iebrauktuvju zonā. 

SIA "IZZI" telekomunikāciju tīkli 
 

Projektā paredzēt esošo optisko piekarkabeĜa līnijas saglabāšanu Ėīšezera ielā un Kokneses prospektā. 

VAS “Latvijas dzelzceĜš” telekomunikāciju tīkli 
 

Neizvirza tehniskos noteikumus. 

SIA "Rīgas radiotranslācija" telekomunikāciju tīkli 
 

Neizvirza tehniskos noteikumus. 
 

Visus darbus izpildīt saskaĦā ar SIA "LATTELECOM" tehniskajiem standartiem, MK noteikumiem 
Nr.166 "Elektronisko un sakaru tīklu ierīkošanas un būvniecības kārtība", Latvijas būvnormatīvu 
LBN 262-05 "Elektronisko sakaru tīkli" un citiem normatīviem dokumentiem. 

 
3.4.  Siltumapgāde 

 
Pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, topogrāfiju, teritorijas attīstības shēmu un saskaĦā ar RS 
tehniskiem noteikumiem Nr.01-7844 (31.08.2012.) un LR pastāvošiem būvnormatīviem tika izstrādāta 
siltumtīklu perspektīvās attīstības shēma. 
Siltuma avots – RTES. 
Siltumnesējs – pārkarsēts ūdens (130/70°C ar nogriezumu pie 118°C). 
Perspektīvo abonentu pieslēgšana pie siltumtīkliem paredzēta no divām siltumkamerām – K-14-3 un K-14-
2-2. 
Siltumtīkli tiks būvēti zem zemes no iepriekš rūpnieciski izolētām caurulēm (bezkanāla siltumtrase). 
Atzarojumos jāparedz noslēgarmatūru, lai varētu atslēgt katru abonentu atsevišėi. 
Siltumtīklu augstākajās vietās jāparedz atgaisotājus, bet siltumtīklu zemākajās vietās – izlaides armatūru. 
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3.5.  Gāzesapgāde 
 

Perspektīvo attīstības shēmu gāzes apgādei Jaunā Mežaparka mikrorajonam Rīgā  veidojām, pamatojoties 
uz 2012. gada 16. jūlija līgumu Nr. 3.3/11 un 2012. gada 01. oktobra Vienošanos par papildus darbiem ar 
SIA „BRD projekts” t. sk. projektēšanas uzdevumu, darbu sastāvu un objekta zemes gabalu un attīstības 
etapu uzskaitījumu. 
SaziĦā ar A/S „Latvijas gāze” Gāzapgādes attīstības departamenta Perspektīvās attīstības daĜu tika veikta 
nepieciešamo tehnisko datu apkopošana un iespējamo gāzes trašu virzienu izpēte dabā, lai noteiktu 
iespējamo agrāk plānotās attīstības ieceru realizācijas pakāpi. 
 
Mikrorajona patērētāju apgādei ar gāzveida kurināmo tika piedāvāta pazemes vidējā spiediena (P<100 
mbar) sadalošo gāzes vadu (SGV) cilpu sistēma, kas dara iespējamu projekta četru attīstības kārtu 
iespējamās koncepcijas: 
 
1. dabas gāzes sadales vadu PE D125x11.4 mm būve no reāli pieejamās pieslēguma vietas esošajam 

vidējā spiediena (P< 4 bar) sadales gāzes vadam TE D426 mm Rusova ielas tuvumā līdz 
projektējamam, atsevišėi stāvošam skapja tipa gāzes regulēšanas punktam (SGRP) pie mikrorajona 
Dienvidu robežas, vidējā spiediena (P<100 mbar) sadalošā gāzes vada PE D160x14.6 mm būve gar 
Ėīšezera ielu un Kokneses prospektam paralēlo projektējamo ielu līdz Līgatnes ielai, tad ar PE 
D125x11.4 mm (SGV) līdz pirmās kārtas apbūves zonas ZiemeĜu loka (M. Ėempes ielas tuvumā) 
izbrauktuvei uz Stendera ielu, būvējot arī nepieciešamo savienojošā gāzes vada PE D125x11.4 mm 
līdz sazarojumam un ierīkojot atzarus uz attiecīgiem zemes gabaliem; 

2. SGV PE D125x11.4 mm būve no izbrauktuves uz Stendera ielu līdz savienojošā vada sazarojumam (I 
kārtas robežā) un savienojošo gāzes vadu PE D90x8.2 mm; 

3. SGV PE D125x11.4 mm no savienojošās ielas M. Ėempes ielas virzienā uz Ėīšezera ielu līdz 
perspektīvai ielai ar izbrauktuvi Rusova ielas krustojumā un SGV PE D160x14.6 mm daĜa ar atzaru PE 
D63x5.8 zonā no Kokneses prospekta uz SGRP pusi; 

4. SGV savienojumi PE D90x8.2 mm un PE D125x11.4 mm uz Līgatnes ielas izbrauktuves pusi, kā arī 
SGV savienojumi PE D160x14.6 mm, PE D90x8.2 mm un PE D63x5.8 mm mikrorajona lejas daĜā 
(SGRP tuvumā). 

  
Pēc principiālās koncepcijas patērētāju gazifikācijai jābūt lokālai. Pievadu projektu izstrāde paredzama 
tālākās projektēšanas stadijās. 
Pamatojoties uz priekšprojektēšanas stadijā izstrādāto gāzes vadu shēmu A/S „Latvijas gāze” tika veikti 
precizējošie hidrauliskie cilpu sistēmas aprēėini un izsniegti tehniskie noteikumi tālāko projektēšanas stadiju 
darbam.   
 
3.6.  Ūdensapgāde un kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija 

3.6.1.  Ievads 
 

Inženiertehnisko tīklu un transporta infrastruktūras perspektīvo attīstības shēmu izstrādi Kokneses 
prospektā 1 a Mežaparkā veic SIA „BRD projekts” pēc SIA „Jaunais Mežaparks” pasūtījuma. 
Mežaparka rajona ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu (ŪKT) un lietus kanalizācijas tīklu (LKT) 
shēmas izstrādātas saskaĦā ar SIA „BRD projekts” un SIA „Aqua-Brambis” savstarpēji noslēgto līgumu ( 
pasūtījuma Nr. 1213).   
Darba mērėis ietver ŪKT un LKT perspektīvo attīstības shēmu izstrādi, kā arī rast tehniski un ekonomiski 
izdevīgāko risinājumu jaunās apbūves teritorijas nodrošināšanai ar šīm komunikācijām. 
Shēmas uzdevums ir sniegt risinājumus aprēėina rajona maăistrālo ielu ŪKT un LKT tīklu turpmākai 
plānveida attīstībai, realizējot apbūvi kārtās. 
Darba laikā izmantoti šādi materiāli:  
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1. SIA „RĪGAS ŪDENS” Tehniskie noteikumi Nr. T 1-7.9/813. (12.09.2012.);   
2. Rīgas domes Satiksmes departaments Tehniskie noteikumi Nr. D5-12-1898-nd (24.09.2012.); 
3. Mežaparka teritorijas plānotās apbūves, intensitātes un plānoto uzbūvējamo m2 shēma; 
4. Mežaparka topogrāfiskais plāns M 1:500; 
5. SIA „Aqua-Brambis” materiāli par šī rajona ūdensapgādi, sadzīves un lietus kanalizāciju.  

3.6.2.  Projektējamā rajona īss raksturojums 
 

Projektējamais rajons atrodas Mežaparkā netālu no Ėīšezera starp Gustava Zemgala gatvi, Kokneses 
prospektu un Ėīšezera ielu.  
Jauno apbūves teritoriju platība ir aptuveni 30 ha. Mežaparka rajonā Kokneses prospektā 1a atrodas bijusī 
tanku bāze, kurā šobrīd visas militārās būves ir nojauktas.  
Apbūves teritorijai tiks nodrošināta ūdensapgādes cilpa, jo esošajam pilsētas ūdensapgādes tīkliem ir 
iespēja pievienoties no trīs pusēm. Sadzīves kanalizācija ir izbūvēta Kokneses prospektā, bet, Ħemot vērā 
apstākli, ka šī kanalizācija iebūvēta nepilnu četru metru dziĜumā, būs iespējams pieslēgt visu apbūves 
teritoriju ar pašteces vadu palīdzību pie šī Kokneses prospekta kolektora. Lietus kanalizācija tiks novadīta 
uz Mailes grāvi, kurš atrodas tieši pie apbūves teritorijas.  
SaskaĦā ar Pasūtītāja prasībām šajā Mežaparka teritorijā paredzēta pārsvarā privātmāju apbūve, savukārt 
gar Gustava Zemgala gatvi - daudzdzīvokĜu mājas (līdz trīs stāviem),  kā arī rindu mājas. Gar Ėīšezera ielu 
plānots izbūvēt biroja ēkas (līdz trīs stāviem).  
Zemes virsma visumā ir līdzena, lielākajā daĜā tās atzīmes svārstās no 5-7m absolūtās augstuma atzīmēs, 
bet pie Mailes grāvja, kā arī Ėīšezera ielas un Kokneses prospekta krustojumā zemes atzīmes ir 3-5 m 
absolūtās augstuma atzīmēs.  
Mežaparka rajonā Kokneses prospektā 1a ir smilšaina grunts. Augsnes kārta līdz 30 cm. Projektējamā 
teritorijā gruntsūdens līmenis ir dziĜumā sākot no 2.5 m no zemes virsmas.  

3.6.3.  Ūdensapgādes shēma 

Esošais stāvoklis 
SaskaĦā ar SIA „RĪGAS ŪDENS” ūdensapgādes shēmu, apkārt plānotajai Kokneses prospekta 1a  
teritorijai ir pilsētas nozīmes ūdensvadi no Ø100-Ø300 mm. Ėīšezera ielā no Rusova ielas plānots pārlikt 
ūdensvadu no Ø200 uz Ø 300 ir izstrādāts tehniskie projekts, attīstot šo projektu būs jāĦem vērā 
iespējamās diametra izmaiĦas. ĥemot vērā to, ka plānotajā Kokneses prospektā 1 a šobrīd ir nolīdzināts 
būvlaukums, un ielu tīkls tiek projektēts, tad attiecīgi arī ūdensvadu tīkla izvietojums šobrīd tiek plānots. 

Projekta priekšlikumi 
Dzeramā ūdens patēriĦš Kokneses prospekta 1a apbūves teritorijai noteikts saskaĦā ar LBN 221-98 un 
LBN 223-99. Kokneses prospekta apbūves rajonam tiek paredzēta centralizēta dzeramā ūdens un 
ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma, kura saĦems ūdeni no Rīgas pilsētas ūdensvada tīkliem. 
Mežaparka rajons tiks nodrošināts ar normatīvo brīvo ūdens spiedienu no pilsētas tīkla. Pēc ūdens 
piegādes nodrošinājuma pakāpes projektējamā sistēma pieder pie I kategorijas. Dzeramā ūdens 
nodrošināšanai patērētājiem un ugunsdzēsības prasību ievērošanai tiek ierīkots sacilpots ūdensvadu tīkls 
pa ielām ar Ø100-150mm cauruĜvadiem. 

Pieslēgumi esošajām ūdensvada maăistrālēm 
Lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens apgādi, projektējamā ūdens apgādes sistēma pievienojama ūdensvada 
maăistrālajiem tīkliem trīs vietās: 

� Ūdensvada maăistrāle Ø300 mm Rusova un Ėīšezera ielās. No šī punkta uz projektējamo apbūves 
teritoriju jāizbūvē ūdensvads Ø150, skat. ŪKT-1. Brīvais spiediens esošajā ūdensvadā Ø 300 ir 
29,0 m (zemes  atzīme -  5,50m). 
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� Esošais ūdensvads Kokneses prospekta un M. Ėempes ielas krustojumā. Šis punkts arī paredzēts 
plānotajā apbūvē, pieslēdzoties ar ūdensvadu Ø150, skat. ŪKT-1. Brīvais ūdens spiediens minētajā 
sākuma punktā ir 28,0 m (zemes atzīme - 3,9 m).  

� Ūdensvada cilpa Glika un Klaipēdas ielu krustojumā Ø 100 mm. Šis ūdensvads atrodas vistālāk no 
plānotās apbūves, jāsacilpo ar plānoto ūdensvadu Ø100, skat. ŪKT-1. Brīvais ūdens spiediens 
minētajā sākuma punktā ir 25,0 m (zemes atzīme - 6,5 m). 

Plānotās apbūves teritorijas ūdensvada tīkli 
Kokneses prospekta 1a apbūves rajonā paredzētie sacilpotie apbūves teritorijas tīkli ar ārējām pievadošām 
maăistrālēm aprēėināti ar brīvpieejas datorprogrammas Epanet 2.0 palīdzību. Aprēėins pamatojas uz brīvo 
ūdens spiedienu pieslēguma vietās pie pilsētas tīkliem un ūdens patēriĦiem apbūves teritorijā. Skat. 
pielikumus.  
PieĦemtā ūdens patēriĦa norma un notekūdeĦu daudzums uz vienu cilvēku Mežaparka rajonā - 150 l/cilv. 
diennaktī. 
SaskaĦā ar SIA „RĪGAS ŪDENS” informāciju, pilsētas dzīvojamā apbūvē ūdens patēriĦš ir līdz 120 l/cilv. 
Ūdens patēriĦa norma tika palielināta, balstoties uz dzīvojamo ēku labiekārtotības pakāpi.  
Mežaparka rajona iedzīvotāju skaits pieĦemts pēc Kokneses prospekta 1a teritorijas plānotās intensitātes 
un plānoto uzbūvējamo m2 shēmas, kuru izstrādāja Pasūtītājs, pieĦemot, ka vienam iedzīvotājam 
daudzdzīvokĜu mājā nepieciešami 28 m2 platības, un vienā privātmājā dzīvos četri cilvēki. Aprēėinos 
paredzēts ūdens patēriĦš teritorijas laistīšanai. Teritorijas platība, kurai nepieciešama laistīšana, pieĦemta 
atkarībā no apbūves tipa saskaĦā ar LBN 222-99. 
Aprēėinos paredzēti arī ūdens zudumi ūdensvada tīklos 10% apmērā.  
Ūdens patēriĦa aprēėinus skat. 1. tabulā. 
Kokneses prospekta 1a rajonam shēmā ŪKT-1 uzrādīti aprēėinātie maăistrālo ūdensvadu diametri un 
principiāli izvietoti hidranti. 
Ugunsdzēsības ūdens patēriĦi ir sekojoši: Kokneses prospekta 1a apbūvei ārējai ugunsdzēsībai paredzēti 
1x15 l/s. Vadoties no aprēėiniem ūdensvada tīklā tiek nodrošināts minimālais spiediens- 10 m ugunsgrēku 
dzēšanas laikā. 
Normatīvais brīvais spiediens Kokneses prospekta 1a apbūvē tiek nodrošināts visai mazstāvu apbūvei.  
Kopējo ūdensapgādes shēmu skat. ŪKT-1. 

3.6.4.  Sadzīves kanalizācijas shēma 

Esošais stāvoklis 
Projektējamā Kokneses prospektā 1a rajonā pilsētas kanalizācijas tīklu nav, gar projektējamo rajonu 
Kokneses prospektā ir izbūvēts sadzīves kanalizācijas tīkls Ø 400. ĥemot vērā, ka šis tīkls ir izbūvēts dziĜi, 
visu Kokneses prospekta 1a rajonu būs iespējams pieslēgt ar pašteci. Šie pašteces kanalizācijas tīkli 
pieslēgti esošai Ėīšezera KSS-23 sūkĦu stacijai, kas tika rekonstruēta 2006. gadā. Šo sūkĦu staciju 
apsaimnieko SIA „Rīgas ūdens”, notekūdeĦi paštecē tiek novadīti tālāk pa maăistrālajiem kolektoriem 
2500x1800mm uz otro lielāko kanalizācijas sūkĦu staciju Ilzenes ielā KSS 15 un tālāk pa spiedvadu uz 
Daugavgrīvas attīrīšanas ietaisēm. 

Projekta priekšlikumi 
Sadzīves notekūdeĦu daudzums Kokneses prospekta rajonam 1a noteikts, vadoties pēc LBN 222-99 un 
LBN 223-99. 
Projektējamā rajonā tiek paredzēta šėirtsistēmas kanalizācija, t.i. atsevišėa sistēma sadzīves kanalizācijai 
un atsevišėa sistēma lietus kanalizācijai. 
Kopējā sadzīves kanalizācijas shēma ir šāda: sateces baseins sadalīts divās daĜās, paredzēti divi pašteces 
kanalizācijas pieslēguma punkti Kokneses prospekta sadzīves kanalizācijas kolektoram, abi pievienojumi 
paredzēti ar Ø 250 cauruli.  
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Pievienojuma punktā Nr. 1 maksimālais aprēėinātais notekūdeĦu daudzums, ieskaitot infiltrāciju, sastādīja 
2.4 l/s, bet pieslēguma punktā Nr. 2 maksimālais notekūdeĦu daudzums, ieskaitot infiltrāciju, sasniedza 3.8 
l/s. Uzrādītie parametri precizējami nākošajās projektēšanas stadijās. 
Aprēėinos paredzēta iespējamā gruntsūdens infiltrācija pašteces kanalizācijas tīklos. Tā, balstoties uz 
pieredzi, pieĦemta 1m3/ha/d.  
Maksimālais nevienmērības koeficients pieĦemts saskaĦā ar LBN 223, 1. Pielikums 1. tabulu. NotekūdeĦu 
daudzuma aprēėins apkopots 2. tabulā. 
Kopējo sadzīves kanalizācijas shēmu skat. ŪKT-2. 

3.6.5.  Lietus kanalizācijas shēma 

Esošais stāvoklis 
Projektējamā rajonā gar vienu robežu ir Mailes grāvis, kurš caurtekā šėērso Kokneses prospektu, tur 
pievienots lietus kolektors no Kokneses prospekta un tālāk pa d1000 kolektoru tek uz Juglas ezeru, pirms 
tam Ezermalas ielā ir vēl viens pieslēgums kolektoram.  
Vizuāli tika apsekots Mailes grāvis. Šajā posmā no Gustava Zemgala gatves līdz Kokneses prospektam 
grāvja apakša/tekne veidota no koka konstrukcijas, kura gadu gaitā ir sapuvusi un nolietojusies. Tika arī 
apsekots Kokneses prospekta šėērsojums ar d1000 caurteku. Pēc tramvaja sliežu un brauktuves 
šėērsošanas caurteka maina diametru uz d500, kas hidrauliski ir pārāk mazs diametrs caurtecei. Laikā, kad 
šajā rajonā notiks lietus kanalizācijas izbūve un pieslēgums Mailes grāvim, caurtekai visā garumā jābūt 
d1000.  
Lietus kanalizācijas sistēmu Rīgā apsaimnieko Rīgas domes Satiksmes departaments.  

Projekta priekšlikumi 
Projektējamā rajonā tiek paredzēta šėirtsistēmas kanalizācija, t.i. atsevišėa sistēma sadzīves kanalizācijai 
un atsevišėa sistēma lietus kanalizācijai. 
Piedāvātais lietus kanalizācijas risinājums balstās uz iepriekš izstrādātas Rīgas pilsētas lietus kanalizācijas 
shēmas, sateces baseinu sadalījuma principiem, apbūves veida un rakstura apskatāmajās teritorijās. 
Lietus ūdeni, kura piesārĦojums ir lielāks nekā no dzīvojamām teritorijām, nepieciešams attīrīt pirms to 
novadīšanas lietus kanalizācijas tīklā: degvielas uzpildes stacijas, autostāvvietas, ražotnes, u.c. 
Kopējā lietus kanalizācijas shēma ir sekojoša: projektējamā teritorija tiek sadalīta divos sateces baseinos, 
attiecīgi ir divas neatkarīgas izlaides Mailes grāvī: pēc aprēėina viena izlaide, kas savāc ūdeni Gustava 
Zemgala gatves pieguĜošajās teritorijās ir DN 600, bet otra gar Kokneses prospektu ir DN 500.  
Lietus ūdeĦu aprēėina daudzums pa posmiem un sateces baseiniem apkopots 3. tabulā. 

Metodoloăija 
Lietus ūdens daudzuma noteikšanai nepieciešams apzināt sateces baseinu, no kura lietus ūdeĦi varētu tikt 
novadīti uz projektējamiem kolektoriem.  
Lietus kanalizācijas tīklu un būvju aprēėinu metodiku nosaka LBN 223-99 3.2.sadaĜa. 
SaskaĦā ar LBN 223-99 minētajās formulās ietilpstošo parametru aprēėinu lielumi ir sekojoši: 

P = 0,5; 
q20 = 47.9 l/s uz ha; 
n = 0,57; 
γ = 1,54; 
mr = 118; 
β   = 0,7; 
tcon  =  5 , atkarībā no vietējiem apstākĜiem 

SaskaĦā ar minētājiem parametriem A = 264  
Atsevišėi, detalizēti nepieciešams izskatīt aprēėina parametra zmid (vidējais noteces baseina virsmu 
raksturojošais koeficients) noteikšanas metodiku. 
Šim koeficientam vienam konkrētam apbūves tipam (mazstāvu apbūve, darījumu iestādes, u.c.) vidējo 
virsmas noteces koeficients zmid var noteikt, izmantojot svērtā vidējā aprēėināšanas formulu. Aprēėins tiek 
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veikts, pieĦemot vidējos noteces koeficientus, kas raksturo attiecīgās teritorijas apbūves īpatnības saskaĦā 
ar spēkā esošo attīstības plānu. 
Izmantotie Zmid aprēėini konkrētiem apbūves tipiem apkopoti zemāk tabulā. Šiem aprēėiniem izmantoti 
sekojoši materiāli: 

� SIA „Aqua-Brambis” firmas vadošo speciālistu padomju laikā un vēlāk izstrādātie pilsētas rajonu 
detālplānojuma projekti, daudzu Rīgas dzīvojamo rajonu lietus kanalizācijas tīklu būvniecības 
projekti un pilsētas lietus kanalizācijas sūkĦu staciju projekti; 

� Institūta “Rūpnīcprojekts” projektu materiāli par pilsētas rūpniecības zonām; 
� Maskavas Centrālā pilsētbūvniecības zinātniski pētnieciskā institūta (ЦНИИП градостроительства) 

materiāli par daudzstāvu dzīvojamās un sabiedriskas apbūves noteces koeficientiem, kuri izklāstīti 
šī institūta aprēėina tabulu ievadā (таблицы удeльных расчетных расходов дождевых стоков с 
селитебных территорий, Москва, Стройиздат 1980 г.). 
 

Tabula: Apbūves veidi un to raksturojums  

Apbūves veids Noteces koeficients 
Zmid 

Dzīvojamās apbūves teritorijas 0,17 
Savrupmāju apbūves teritorijas 0,12 
ZaĜā zona bez apbūves 0,08 

 
Ja noteces baseinā vai tā apakšbaseinos ietilpst vairāku veidu apbūve (mazstāvu, privātmāju, u.c.), 
vidējais kopējais noteces koeficients zmid nosakāms tāpat, kā nosakot viena konkrētā tipa apbūves 
noteces koeficientu, izmantojot svērtā vidējā noteikšanas metodiku. Maksimālā lietus laikā lietus kolektoru 
caurtece tiek aprēėināta uz pilnu pildījumu, un tie var strādāt arī ar hidraulisko uzstādinājumu. CauruĜvadu 
aprēėins veikts izmantojot Colebrook-White formulu. CauruĜvadu raupjums pieĦemts saskaĦā ar Vācijas 
Ūdens, notekūdeĦu un atkritumu asociācijas (Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und 
Abfall, DWA) standartu ATV A 241 n=0,05 mm/m. Aprēėinos un rasējumos dots aprēėinātā cauruĜvada 
iekšējais (hidrauliskais) diametrs milimetros. 
 


