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SKAIDROJOŠS APRAKSTS
VISPĀRĒJĀ DAĻA
Tehniskā shēma izstrādāta, pamatojoties uz Rēzeknes pilsētas domes Pilsētas saimniecības
pārvaldes pasūtījumu.
Tehniskās shēmas mērķis ir izstrādāt risinājumu Fr.Varslavāna ielas caurtekas renovācijai un darbu
daudzumu saraksta sagatavošanu, lai varētu noteik provizoriskās būvizmaksas.

ESOŠAIS STĀVOKLIS UN FOTOFIKSĀCIJA
Esošās dzelzsbetona caurtekas garums ir 37m. Uzbēruma augstums virs caurtekas ir 7.5m.
Esošajai caurtekai pamatā ir arkveida profils. Izteces galā caurteka ir vēlāk pagarināta ar apaļa profila
caurtekas posmiem. Caurtekai izbūvētas vertikālas betona galasienas.
Caurtekas arkveida galasienai ir izveidojušās plaisas un betona izdrupumi. Veikti remontdarbi ar
betona javu. Apaļajiem caurtekas posmiem novērojamas nobīdes.

1.attēls Caurtekas ieteces gals
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2.attēls Caurtekas izteces gals

TEHNISKAIS RISINĀJUMS
Caurtekas renovācijai paredzēts izbūvēt paraboliskas formas stiklašķiedras (GRP) caurteku,
caurtekas iekšējais augstums 1422mm, iekšējais platums 1346mm. Caurtekas sieniņas biezums 38mm.
Viena caurtekas posma nominālais garums 2.4m.

3.attēls Iebūvējamās caurtekas profils
Caurtekas arkveida daļā paredzēts iztīrīt caurtekas gultni un izbūvēt impregnēta skujkoka sliedes.
Jauno caurteku iestumt uz koka sliedēm pa caurtekas posmiem, montāžu uzmavās veicot ārpus
caurtekas. Nepieciešamais spēks aptuveni 8t.
Brīvtelpu starp GRP caurteku un esošo arkveida caurteku aizpilda ar plūstošu kaļķu/smilšu
(attiecība 3/7) vai cementa javu. Aizpildīšanai ar kaļķu/smilšu javu noslēdz caurtekas galus, atstājot
iepildīšanas un izplūdes ventiļus. GRP caurteku un starpcauruļu telpu aizpilda ar ūdeni, lai java
nenosēstos un saglabātu plūstamību, kā arī GRP caurule neuzpeldētu. Javu pilda, kamēr izplūdē
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parādās kaļķu/smilts maisījums java. Aizpildīšanu ar cementa javu veic, iesūknējot pa pakāpeniski
izvelkamu cauruli. Būvdarbu veicējs var precizēt aizpildīšanas tehnoloģiju, saskaņā ar Būvdarbu veicēja
rīcībā esošajām iekārtām, iegādātajiem materiāliem un līdzšinējo pieredzi. Aizpildīšanas materiālu
saskaņot ar caurtekas piegādātāju.
Caurtekas iztecē paredzēts demontēt esošo betona galasienu un apaļos caurtekas posmus.
Caurtekas galasienas paredzēts izbūvēt no gabioniem. Gabioniem izmantojami stiepļu grozi, kas
izgatavoti no metināta vai pīta sieta un piepildīti ar laukakmeņiem. Gabiona groza izmērs
1.00x2.00x1.00m. Gabiona siets ar acs izmēru ne lielāku par 100x100mm (±3mm). Metinātajam sietam
vidējais bīdes spēks 4 metinājumu vietās, izvēlētās pēc nejaušības principa no viena paneļa, ir ≥75% no
stieples pārraušanas spēka, bet neviena metinājuma vieta <50%, atbilstoši EN 10223-8. Stieples stiprība
vismaz 500N/mm2. Stieples diametrs 4mm. Stieple noklāta ar aizsargpārklājumu, kas nodrošina gabiona
sieta ilgmūžību vismaz 50 gadus atbilstoši ekspluatācijas apstākļu klasei.
Grāvja ieteci un izteci paredzēts nostiprināt ar Reno matraču nostiprinājumu (NN-11) uz ģeotekstila
klājuma. Reno matrača paredzētie izmēri 2.00x5.00x0.30m. Reno matrača sietu jāsastiprina atbilstoši
ražotāja montāžas instrukcijai. Reno matraci paredzēts aizpildīt ar laukakmeņiem. Reno matrača
minimālais kalpošanas laiks 50 gadi atbilstoši ekspluatācijas apstākļu klasei.
Minimālās prasības Reno matraču akmeņu groziem
Īpašība
Acs izmērs
Min. stieples diametrs
Min. stieples stiprība
Aizsargpārklājums

Vērtība
Standarts
6 x 8 cm
EN 10223-3:2013
2,2 mm
350 MPa
EN 10223-3:2013
Zn95% / Al5%
min. 230 g/m2
Grāvja nogāzes virs Reno matrača un tekni 2.00m posmā no Reno matrača paredzēts nostiprināt

ar akmeņu bērumu (NN-8) uz ģeotekstila klājuma 10-30cm biezumā. Apzaļumojamās nogāzes
nostiprināmas ar zāliena sējumu ar melnzemes bērumu (NN-3) 10cm biezumā vai zāliena sējumu ar
melnzemes bērumu 10cm biezumā un ģeopaklāja nostiprinājumu (NN-4).
Nogāžu nostiprinājuma pamatam izmantojams neaustais ģeotekstils ar šādām prasībām:
Īpašība

Vērtība

Standarts

Stiepes stiprība, F

≥15,0 kN/m

LVS EN ISO 10319

Pagarinājums pie maksimālās slodzes, ε

≥40 %

LVS EN ISO 10319

Statiskās caurspiešanas tests (CBR tests)

≥2,4 kN

LVS EN ISO 12236

≤20,0 mm

LVS EN ISO 13433

≥60 l/m2 s

LVS EN ISO 11058

Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa
tests)
Ūdens caurlaidība normālai plaknei

Ģeopaklāja nostiprinājumam (NN-4) izmantojami biodegradabli biopaklāji, kas nav cauršūti ar
polipropilēna vai polietilēna diegiem, ar šādām prasībām:
Mērvienība
Materiāla veids
Biezums

Standarts

Austs
mm

Vienības svars

Vērtība

g/m

2

≥10

EN ISO 9863-1

≥350

EN ISO 9864

Paklāju nostiprināšana un pārlaidumi jāparedz atbilstoši ražotāja rekomendācijām.

X19-007

Tehniskās shēmas izstrāde un darbu daudzuma aprēķina sagatavošana
Fr.Varslavāna ielas caurtekas renovācijai

Lapa: 5

Caurtekas izteces daļā atjaunojams piebraucamais ceļš īpašumam, piebraucamā ceļa platums
3.50m, segas konstrukcija:
1. Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s segums

20cm

2. Salizturīgā kārta

30cm

Prasības materiāliem un izpildītajiem būvdarbiem atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2019”.

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBA
Paredzēta caurtekas renovācija, esošo inženiertīklu atsegšana vai skaršana nav paredzēta.
Rakšanas darbus pazemes inženierkomunikāciju aizsargjoslās veikt bez mehānismiem.

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA
Būvdarbu veicējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un
transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja
prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
Būvniecības procesā izmantotā tehnika nedrīkst radīt tādas vibrācijas, kas varētu radīt ēku
konstruktīvās noturības apdraudējumu.
Būvdarbu laikā nodrošināt esošu un jaunizbūvētu inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 2m
attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. Visus pazemes inženiertīklus iebūvēt
segumu izbūves. Ievērot spēkā esošās normas un noteikumus, ievērot būvmateriālu ražotāju
norādījumus un ieteikumus attiecīgā materiāla iestrādei.
Izspraušana veicama no Rēzeknes pilsētas poligonometrijas gājiena punktiem. Būvniecības
vajadzībām var izmantot arī uzmērīšanas laikā ierīkotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to izmantošanas
obligāti pārbaudīt to savstarpējās koordinātas un augstumus.
Ceļa zīmes uzstādāmas un būvdarbu zona norobežojama pēc būvorganizācijas izstrādātas un
apstiprinātas shēmas.
Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar cita ražotāja analogiem materiāliem.
Būvniecībā izmantojami tikai sertificēti materiāli.

VIDES AIZSARDZĪBA
Būvdarbu veicējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības likumu
un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.
Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā.
Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.
Būvdarbu veicējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu
blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvdarbu veicējam jāveic piesardzības
pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas
būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t.
Būvdarbu veicējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c.
novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvdarbu veicējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā
būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.
Būvdarbu veicējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu
ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas
pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki.
Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.
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DARBU DAUDZUMA SARAKSTS
Nr.p.k.

Darbu nosaukums

1

Mērvienība

2

Daudzums

3

4

kpl

1

1

Būvobjekta izspraušana un nostiprināšana dabā

2

Būvlaukuma uzturēšana un satiksmes organizācija būvdarbu laikā

kpl

1

3

Ūdens atsūknēšana no būvbedres

kpl

1

4

Caurtekas Ø1.55m demontāža un transportēšana uz būvdarbu veicēja atbētni

m

4

5

Caurtekas galasienas demontāža

gb

1

6

Celma laušana vai frēzēšana un transportēšanu uz būvdarbu veicēja atbērtni

gb

1

7

Krūmu zāģēšana ar celmu laušanu un transportēšanu uz būvdarbu veicēja atbērtni

300
34

8

Grāvju tīrīšana, grunti transportējot uz būvdarbu veicēja atbērtni

m2
m

9

Arkveida caurtekas gultnes tīrīšana caurtekas ievilkšanai

m

10

Impregnēta skujkoka sliežu izbūve caurtekas ievilkšanai

m

34

11

Būvbedres rakšana un ierakuma izbūve

m3

260

12

Nesaistītu minerālmateriālu 0/16 pamata izbūve 20cm biezumā caurtekai

m2

29

13

Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata izbūve 20cm biezumā gabioniem

m2

21

14

Būvbedres aizbēršana ar salizturīgu materiālu

m3

85

15

Būvbedres aizbēršana un uzbēruma izbūve
Stiklašķiedras caurtekas izbūve, iekšējie izmēri h=1422mm, b=1346mm, sieniņas biezums
38mm
Esošās caurtekas aizpildīšana ar plūstošu kaļķu/smilšu (attiecība 3/7) vai cementa javu

m3

120

m

45.3

16
17
18
19
20

Zāliena sējuma ar melnzemes bērumu 10cm biezumā (NN-3) nostiprinājuma izbūve
Zāliena sējuma ar melnzemes bērumu 10cm biezumā un ģeopaklāju (NN-4) nostiprinājuma
izbūve
Akmens bēruma (NN-8) nostiprinājuma izbūve 10-30cm biezumā uz ģeotekstila klājuma izbūve

32

m3

30

m2

340

m2

160

m2

80

gb

6

gb

10

23

Reno matrača (NN-11) nostiprinājuma izbūve uz ģeotekstila klājuma, matrača izmēri
2.0x5.0x0.3m, aizpildījums - laukakmeņi Ø10-20cm
Metināta gabiona (NN-14) nostiprinājuma izbūve uz ģeotekstila klājuma, gabiona izmēri
1.0x1.0x2.0m, aizpildījums - laukakmeņi Ø10-20cm
Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā

m3

22

24

Nesaistītu minerālmateriālu nomales un seguma 0/32s būvniecība 20cm biezumā (N-III klase)

m2

60

21
22

Piezīmes:
1.Izbūves materiāli doti sablīvētā veidā, būvdarbu veicējam ievērtēt uzirdinājuma koeficientu;
2. Prasības izpildītajiem būvdarbiem un materiāliem atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2019";
3. Segas konstrukciju materiāliem izvirzītas prasības atbilstoši Ceļu specifikācijām 2019 ar aprēķināto izejas lielumu
AADTj,smagie <100 aut/24h un AADTj,pievestā <500 aut/24h;
4. Veicot izmaksu aprēķinu, būvdarbu veicējam jāievērtē visi materiāli un palīglīdzekļi, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai darbu
veikšanai.

Sastādīja:____________A.Melecis
Parbaudīja:____________O.Koemecs
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KASTVEIDA GABIONU SALIKŠANAS INSTRUKCIJA

I Kastes salikšana.
1. Izpakot gabionus, kuri atrodas pakā. Atvērt gabionus uz stingras plakanas virsmas. Izklāt to un izlīdzināt visas
krokas. Pārliecinieties, ka visas gabiona daļas ir gludas bez izliekumiem un nelīdzenumiem.
2. Uzlokiet priekšējo, aizmugures un sānu paneļus vertikālā pozīcijā un izveidojiet taisnstūra kasti. Savienojiet
kastes stūru virsotnes kopā ar resno malas stiepli, kura rēgojas no katra paneļa stūra. Pārliecinieties, ka kastes visu
četru pušu augšmalas ir vienā līmenī.

3. Sāciet siet ar siešanai paredzēto stiepli vai speciālajām skavām no paneļu stūru virsotnēm, savienojot tās kopā
ar vijumiem, kā parādīts attēlā vai saskavojot malas ar skavām ne retāk kā pa 200mm. Apsiešanu veic sienot
pamīšus vienu cilpu un divas cilpas ik pēc 100mm.
II KONSTRUKCIJAS FORMĒŠANA
4.
5.
6.
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Izveidojiet vairākus gabionus, kā norādīts augstāk. Pārnesiet tos uz konstrukcijas būvniecības vietu un
nolieciet tukšos gabionus blakus aizpildītajiem. Virsmai, uz kuras uzstāda gabionus, ir jābūt noplanētai.
Sasieniet gabionus savā starpā pa blakus šķautnēm. Otrai gabionu rindai ir jāstāv šādā veidā: priekša
pret priekšu, mugura pret muguru.
Novietojiet tukšos gabionus nepieciešamajā pozīcijā. Caur stūriem iesitiet stieņus un labi pievelciet tos.
Kamēr gabioni ir tukši, vajag tukšo gabionu sasiet ar jau uzstādīto.
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KASTVEIDA GABIONU SALIKŠANAS INSTRUKCIJA

AIZPILDĪŠANA
7. Aizpildīšanai tiek izmantoti akmeņi aizpildītāji ar izmēru 100-200 mm. Akmens minimālajam izmēram ir jābūt ne
mazākam par sieta šūnas izmēru. Ir pieļaujams 10% maza izmēra akmeņu.
8. Gabioni tiek aizpildīti ar rokām vai mehanizēti. Pārliecinieties, ka akmeņi tiek nokrauti blīvi un ir minimāls
daudzums tukšumu. Pēdējo gabionu atstāj tukšu, lai pie tā varētu piesiet nākamo uzstādāmo gabionu
9. Vienā reizē aizpilda tikai 1/3 no gabiona. Pēc tam fiksē gabionu iekšpusē ar horizontālu sasaisti virs akmens
kārtas. Pēc tam fiksē gabiona otro trešdaļu, un beidzot pēdējo trešdaļu līdz augšai. Pusmetrīgos gabionus aizpilda
divos paņēmienos. Gabionus biezumā 330 mm aizpilda vienā paņēmienā bez sasaistošām skavām. Gabionu
aizpilda ar akmeņiem par 2,5 – 5 cm augstāk nekā gabiona augšmala, lai akmeņi varētu nosēsties. Sīkais materiāls
ir visvairāk piemērots šiem mērķiem. Izvietojot gabiona matračus aizprostu lejasbjefā un izvietojot parastos aizturus
aizsardzībai pret izskalojumiem, kur uz tiem aktīvi iedarbojas krītošas strūklas vai spēcīgas straumes, nepieciešams
uzstādīt papildus saistošās skavas starp gabiona vāku un tā dibenu (attēlā parādīts, kā ir jāuzstāda sasaistošās
skavas).

GABIONA VĀKA UZSTĀDĪŠANA
10. Gabiona vāku nepieciešams stingri pievilkt pie gabiona augšmalām un
vienlaicīgi sasiet ar stiepli. Vispirms tiek veikta stūru pagaidu sasiešana, lai nenotiktu
sieta nobīde pa gabiona augšpuses perimetru. Ja akmeņi aizpildītāji traucē blīvi
pievilkt vāku, tad neliels to daudzums var tikt iestumts dziļāk gabiona iekšienē.
INSTRUMENTI

A – instruments gabiona vāka pievilkšanai un sasiešanai.
B – pneimatiskais skavotājs
C – mehāniskais skavotājs
mietiņi, plakanknaibles (labāk ar garām spailēm), montāžas stienis vai neliels lauznis.
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GABIONU MATRAýU SALIKŠANAS INSTRUKCIJA
MONTƗŽA
Izpakojiet matraþus, kuri ir piegƗdƗti paketƝs.
1. IzklƗjiet matraci uz stingra lƯdzena laukuma un iztaisnojiet visas krokas.

2. Paceliet vertikƗli sƗnu malas, priekšƝjos un aizmugures paneƺus, kƗ arƯ diafragmas. PƗrbaudiet, lai abu sƗnu
augstums bǌtu vienƗds.
3. Paceliet diafragmas vertikƗli lƯdz sƗnu augstumam un piesieniet tƗs pie sƗnu malƗm ar Ưsajiem izlaistajiem
stiegrojuma stieples galiem, aizƷerot aiz sƗnu stiegrojuma stieples, kura iet pa augšƝjo šƷautni.

4. PaƼemiet galu stieplei, ar kuru diafragma ir piesieta pie gabiona dibena, izvelciet to uz sevi un izmantojiet šo
galu, lai piesietu diafragmu pie gabiona sƗniem. Izvelciet tikai tik daudz stieples, cik nepieciešams diafragmas
piesiešanai pie sƗniem. Piesiešanu ir jƗveic ar vienu nepƗrtrauktu stiepli, nevis ar atsevišƷiem Ưsiem saišƷiem vai
speciƗlƗm gabionu skavƗm. PriekšƝjais un aizmugures paneƺi tiek salocƯti uz nepieciešamo platumu tƗ, lai sƗnu
un šo paneƺu malas bǌtu vienƗdƗ augstumƗ, un piesieti pie sƗniem. TƗlƗk matraþi tiek uzklƗti pa virsu
Ƨeotekstilam. To uzlikšanu ir jƗveic uzmanƯgi un nedrƯkst pieƺaut, ka Ƨeotekstils tiek saplƝsts ar stiepli.
5. Veiciet galƯgo matraþu uzstƗdƯšanu paredzƝtajƗs vietƗs un stingri sasieniet tos savƗ starpƗ.
NogƗzƝs matraþus ir jƗuzstƗda ar divmetrƯgo pusi uz augšu un augšƝjos stǌros tie jƗnostiprina ar koka mietiƼiem.
Matraþus savƗ starpƗ sasaista tukšus, tƗ kƗ tad, kad tie ir aizpildƯti, to sasaisti veikt nav iespƝjams.
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6. Matraþu aizpildƯšanu ar akmeƼiem veic ar rokƗm vai ar kƗda mehƗnisma palƯdzƯbu. NogƗzƝs matraþus aizpilda
no apakšas uz augšu. AkmeƼiem aizpildƯtƗjiem ir jƗbǌt izturƯgiem un to izmƝriem ir jƗbǌt starp 75 mm un 2/3 no
matraþa platuma. Jǌras darbiem akmeƼu izmƝram ir jƗbǌt minimums 150 mm.
Matraþi tiek aizpildƯti secƯgi viens pƝc otra. TurklƗt vairƗkiem tukšiem matraþiem ir jƗbǌt sasietiem un gataviem
nepƗrtrauktai darba veikšanai. AizpildƯtajam gabionam ir jƗbǌt nedaudz pƗrpildƯtam, ievƝrojot iespƝjamo akmeƼu
nosƝšanos.
7. PƝc aizpildƯšanas nostipriniet gabiona vƗku matraþa stǌros un pƝc tam stingri piesieniet to pie sƗnu un
diafragmu augšmalas. TurklƗt piesiešanu ir jƗveic secƯgi mainot vienkƗrtƝjas un divkƗrtƝjas cilpas. Ja ir jau vairƗki
aizpildƯti matraþi, tad vƗku piesiešanu var veikt vienlaicƯgi uz blakus esošajiem matraþiem.
STƗVAS NOGƗZES
8. Kad matraþi tiek novietoti uz nogƗzes stƗvƗkas par 1:1,5, tos nogƗzes augšpusƝ nepieciešams stingri
piestiprinƗt ar koka mietiem (pƗƺiem) pie grunts pƝc katriem 2 m vai jebkura nepieciešamƗ attƗluma.
SmilšainƗs nogƗzƝs vai nogƗzƝs, sastƗvošƗm no mƯkstƗm gruntƯm, mietiem ir jƗpaliek iesistiem gan gabionu
aizpildƯšanas laikƗ, gan arƯ pƝc tam.
MATRAþU GRIEŠANA PƝC GARUMA
Ja nepieciešami mazƗka izmƝra gabioni nekƗ tƗdi, kƗdi ir, tad matraci var nogriezt pƝc garuma. NogrieztƗ
matraþa daƺa iznƗk atvƝrta no vienas puses. ŠƗdu gabionu var izmantot kƗ:
- konstrukcijas papildus daƺu;
- pastƗvƯgu daƺu nogƗzes stiprinƗšanai.
PƝdƝjƗ gadƯjumƗ nogrieztƗ gabiona atvƝrtais gals pƝc aizpildƯšanas tiek aizvƝrts. PƝc leƼƷa tiek saliekti abi sƗni
un no augšas tiek uzlikts vƗks.
BǌVES LƯKLƯNIJU POSMI
Bǌves lƯklƯniju posmu izveidošanai matraþus RENO var sagriezt divos veidos.
10. Matraþus sagriež pa diagonƗli uz divƗm trƯsstǌra sekcijƗm, kuras pƝc tam pie šaurƗ leƼƷa tiek savienotas
savƗ starpƗ.
11. LƝzenƗki noapaƺojumi tiek veikti šƗdƗ veidƗ: veselu matraþu izklƗjumi tiek novietoti viens pie otra pa
projektƝto noapaƺojumu, daƺƝji pƗrsedzot viens otru. NƗkošƗ matraþa daƺa, kura pƗrklƗj iepriekšƝjo, tiek nogriezta.
Tas tiek atkƗrtots tik ilgi, lƯdz iziets viss noapaƺojums. TƗlƗk apgrieztie matraþi tiek salikti kƗ norƗdƯts 3.p.

INSTRUMENTI
A – plakanknaibles ar garƗm spƯlƝm un asknaibles
B – metƗliski stienƯši vƗka nostiepšanai pirms tƗ piesiešanas
C – montƗžas stienƯtis
D – koka mieti
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