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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
VISPĀRĒJĀ DAĻA
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Olaine, Olaines nov., Olaines pag., Drustu gatvē 8, fasādes
vienkāršotās atjaunošanas ieceres dokumentācija izstrādāta pamatojoties uz pasūtītāja programmu
un saskaņā ar spēkā esošo būvniecības likumu un tehniskajiem noteikumiem.
Atjaunojamā ēka ir 5 stāvu ēka ar pagrabu un vienu kāpņu telpu. Ēkas vienkāršotās
atjaunošanas gaitā paredzēts uzlabot ēkas siltumefektivitāti.
Būvdarbi tiks veikti ēkā, kurā netiek pārtraukta tās ekspluatācija.
Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.
Ja ēkas vienkāršotās atjaunošanas projektā nepieciešams pārnest inženierkomunikācijas, visus
darbus saskaņot ar pasūtītāju un inženiertīklu apsaimniekotāju.
Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc, paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu uzlabojot
siltumtehniskos rādītājus atbilstoši izstrādātajam ēkas energoaudita pārskatam - izstrādātājs Jānis
Jenerts, sert.nr: EA3-0015.
TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI
Gruntsgabala platība (nomājama)
Apbūves laukums (no invent. datiem)
Stāvu skaits(virszemes)
Kopējā platība (no invent. datiem)
Ēkas tilpums (no invent. datiem)
Ugunsnoturības pakāpe
Būves CC klase

1 976 m2
874,3 m2
5
3 247.5 m2
7 794 m³
U2b
1122

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI TIEK VEIKTI ŠĀDI DARBI:









Cokola un pagraba pārseguma siltināšana
Ieejas lieveņu un kāpņu remonts
Fasādes siltināšana
Logu un durvju nomaiņa. Daļēja lodžiju aizstiklošana. Ventilācijas risinājumi
Lodžiju apdare un remonts
Tehniskā stāva pārseguma siltināšana.
Jauna jumta seguma uzklāšana
Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabojumiem

COKOLA SILTINĀŠANA
Siltināms ēkas cokols pa ēkas perimetru. Pirms cokola siltināšanas to attīrīt no abrazīvām
daļiņām. Bojātās pamatu vietas atjaunot. Pēc tam atraktā pamatu daļa tiek gruntēta un pārklāta ar
hidroizolāciju un siltināta ar 100 mm putupolistirola ekstrudētais putupolistirols XPS plāksnēm ar
pusspundi (KOEF. λ ≤ 0.036(W/(m2 K)) vai analogu pa visu ēkas perimetru 1.0m dziļumā no zemes
virsmas pa visu ēkas perimetru.
Virszemes daļā tiek izveidots apmetums Multicontact MC 55 vai analogs, uz stikla šķiedras
sieta skat. mezglu 1. cokola apmetuma krāsojuma toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-8 līdz AR10. Pēc cokola siltināšanas atjaunot aizsargapmali no bruģakmens ar 2.5% kritumu no ēkas.
Esošās gaismas akas paneļus atcelt, lai var nosiltināt cokolu. Pēc cokola nosiltināšanas
gaismas akas paneļus uzlikt atpakaļ izlīmeņojot tās. Ja nav iespējams saglabāt esošos gaismas akas
paneļus, izbūvēt jaunus no monolīta betona C25 ar biezumu 150mm, to zem zemes daļā pārklāt ar
hidroizolāciju. Logiem siltināt logailas un uzstādīt jaunas metāla palodzes.
Pagrabstāva pārsegums tiek siltināts ar akmensvates lamellam “Rockwool” FASROCK G - 100
mm līmējot tās pie pagraba griestiem vai ekvivalentu ar koif. ne sliktāku (KOEF. λ ≤ 0.038(W/(m2
K)) , papildus apdare nav nepieciešama. Pirms pagraba pārseguma siltināšanas veikt visus darbus,
kas saistīti ar inženierkomunikāciju renovāciju. Visas elektroinstalācijas un iekārtas pārcelt virs
siltumizolācijas slāņa, komunikācijas, kuras nedarbojas demontēt, darbus saskaņojot ar konkrēto
tīklu īpašniekiem.
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Pirms pagraba pārseguma siltināšanas izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā lai būtu
iespējams saglabāt esošās dzīvokļu noliktavas konstrukcijas un to noturību. Esošo elektroinstalāciju
pie griestiem pārlikt virs projektējamās siltumizolācijas.
IEEJAS LIEVEŅU UN KĀPŅU REMONTS
Esošo lieveni pagalma pusē paredzēt labot (nepieciešamos darbus precizēt pēc betona
seguma demontāžas), izbūvēt segumu no betona C20/25 ar rievotu pretslīdes virsma (slota)
jāuzstāda kāpņu margas, pulverkrāsots tērauds, stiprinājumi – ķīmiskie dībeļi, skrūves ar
dekoratīvajām galvām skatīt rasējuma lapu AR-25. Blakus esošo puķu dobi paredzēts demontēt un
tās vietā uzstādīt dekoratīvās puķu kastes, kā arī izbūvēt soliņu – risinājumu precizēt
autoruzraudzības kārtā.
Esošās kāpnes un to konstrukcijas uz komerctelpām paredzēts demontēt, to vietā paredzēts
izbūvēt jaunas kāpnes no metāla konstrukcijas skatīt rasējuma lapu AR-24.
Kāpnēm uz pagraba telpām paredzēts remontēt lokāli bojātās vietas, sagatavot un atjaunot to
virsmu un pārklāt ar hidroizolējošu grunti. Esošos priekšlaukumus demontēt un izbūvēt jaunus no
betona bruģakmens.
FASĀDES SILTINĀŠANA
Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc dotā projekta ietvaros paredzēts veikt visu ēkas
fasādes atjaunošanu uzlabojot siltumtehniskos rādītājus.
Pirms fasāžu siltināšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu, neatbilstošas saķeres vai
nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes
novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, vietās, kur nepieciešams veikt sienas plaknes
izlīdzināšanu, esošo plaisu un izdrupumu aizpildīšanu, hermetizāciju.
Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c) pirms būvdarbu uzsākšanas demontēt
vai aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem būvniecības procesa laikā. Iekārtas pārcelt virs
projektējamās siltumizolācijas. Darbojošās un jaunizbūvējamās elektroinstalācijas ievietot
ugunsdrošos paneļos vai gofrās.
Visus darbojošos satelītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto uz jumta, būvuzņēmējs nodrošina, ka
tas tiek izdarīts konsultējoties ar to īpašniekiem.
Fasādes sienas, siltina ar “Rockwool’’ FrontRock MAX E akmens vati 150mm (koef. λ ≤
0.036(w/(m2 k)) vai ekvivalentu asīs “1” un ”2” un “Rockwool’’ FrontRock MAX E akmens vati
200mm asīs “A” un ”B” (ēkas gala sienas) ar koificentu ne sliktāku (koef. λ ≤ 0.037(w/(m2 k)) vai
ekvivalentu. Ēkas, logu aiļu siltināšana ar “Rockwool’’ FRONTROCK S akmens vati
20...50mm(vadoties no konkrētās situācijas) (koef. Λ ≤ 0.037(w/(m2 k)) vai ekvivalentu, atbilstoši
ražotāja tehnoliģijai, uz kurām tiek izveidots dekoratīvais silikona apmetums uz stikla šķiedras sieta
skatīt mezglu 2 un 3. Siltumizolācija ap logu ailām ir jalīmē tik biezā slānī cik atļauj loga rāmis, ja
nepieciešams nokalt esošo logu ailas apmetumu. Zem palodzes siltumizolācija jālīmē ar 2º slīpumu
tik biezā slānī, cik atļauj loga rāmis, lai ierīkotu palodzi, lietot montāžas profilu ar sietu PVH vai PVC ,
kas veido izturīgu paplašinošo savienojumu starp palodzi un apmetumu. Palodžu galus iestrādāt PVH
vai PVC palodzes sāna pieslēguma profilā skatīt mezglu 3.
Virs logiem un vietās, kur nepieciešama kapilārā ūdens novadīšana, tiek iemontēts profils ar
lāseni. Sienu fasādes krāsu toņus skatīt fasāžu rasējumos lapā AR-8 līdz AR-10.
Veicot siltināšanu ap gāzes vadiem, tiem jāpaliek atklātiem un jānodrošina piekļuve esošajiem
gāzes vadiem. Veicot siltināšanu atstāt atstatumus tā apkalpošanai. Būvniecības laikā veikt
aizsardzības pasākumus pret mehāniskiem bojājumiem un iedarbības. Pirms darbu uzsākšanas
pieaicināt gāzes tīklu pārstāvi.
Nelikumīgi aizstiklotās lodžijas, kas neatbilst projektā paredzētajam dalījumam demontēt un
aizstiklot saskaņā ar projektā doto.
LOGU UN DURVJU NOMAIŅA. DAĻĒJA LODŽIJU AIZSTIKLOŠANA. VENTILĀCIJAS
RISINĀJUMI.
Tiek mainīti esošie vecie koka logi dzīvokļos kopēju loga (U ≤ 1.1 (w/(m2 k)) un kāpņu telpās
kopēju loga (U ≤ 1.2 (w/(m2 k)) uz jauniem PVC logiem ar trīsstiklu paketi ar stikla selektīvo
pārklājumu.
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Esošie vecie koka logi pagrabos tiek mainīti uz PVC stikla pakešu logiem ar dubulto stiklojumu
un stikla selektīvo pārklājumu. Tur kur logi aizmūrēti atjaunot to kādreizējas vietas. Logs dalīts divos
dalījumos ar stikloto un nestikloto daļu ar regulējamu ventilācijas resti. Verams logs, 2 vēršanās
stāvokļi, loga paketei un rāmim U ≤1.4(W/(m2*K)).
Ieejas durvis uz kāpņu telpu - siltinātas metāla durvis (durvju bloks) ar pakešu stiklojumu
(stikls triecienizturīgs (laminēts)) un iebūvētu slieksni. Vēršanās virziens - divviru. Slēdzamas un ar
koda funkciju. U ≤ 1.8(W/(m2*K)). Durvīm uzstadīt hidraulisko durvju aizvērēju. Durvīm uzstādīt
elektronisko kodu atslēgu ar iebūvētu kartiņas/breloka rfid (RFID - kā piemērs) nolasītāju, proti,
durvis atveramas gan ar kodu, gan ar kartiņu/breloku. Durvīm uzstādīt hidraulisko aizvērēju un
izejas pogu.
Durvis uz pagrabu un noliktavas telpu - siltinātas metāla durvis – slēdzamas, vienviru. Durvju
U ≤ 1.8 (W / (m2 * K)).
Durvis uz komercplatību - PVC durvis ar stiprinošo cinkotu profilu (metāls ne plānāks par 1.5
mm), nestiklotā daļa - pildīts pildiņš. Durvis ar mehānisko aizvērēju (hidrauliski, regulējami) un
durvju fiksatoru atvērtam stāvoklim. Durvju U ≤ 1.6, (W / (m2 * K)).
Kāpņutelpā izbūvēt nodalītu telpu ratiņu, velisopēdu novietošanai. Sienas izbūvēt no 150mm
vieglbetona blokiem, kurus apmest no abām pusēm un krāsot. Durvis uz telpu - metāla durvis,
slēdzamas, vienviru ar ugunsdrošības klasi EI30.
Lodžijas, kuras tiek aizstiklotas, tiek uzstadīts PVC pakešu bloks ar dubulto stiklojumu ar stikla
selektīvo pārklājumu, saskaņā ar logu izgatavotāja standartmezgliem un risinājumiem.
Durvju un logu specifikāciju skatīt lapā AR-11 un AR-12. Logu un durvju nostiprināšana ailēs
jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām. Izmantot hermētiķus, līmes, putu siltinātājus vai celtniecības
naglas kā logu stiprināšanas elementus nav pieļaujams. Attālumu starp stiprinājumiem nedrīkst
pārsniegt 700mm.
Visiem logiem ir jāuzstāda jaunas ārējās un iekšējās (maināmajiem logiem) palodzes.
Visiem logiem un durvīm pa perimetru no ārpuses ir jāuzstada hidroizolējošā lenta (arī
esošajiem logiem) un tvaika izolējošā lenta no iekšpuses (tikai maināmajiem logiem un durvīm).
Logu, durvju montāžu un aiļu apdari jāveic saskaņā ar LBN 002-15 "ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika"
PRASĪBAS LOGU IZSTRĀDĀTĀJAM:







vēja slodze noturība EN 14351-1 Klase C5
gaisa caurlaidība EN 14351-1 Klase 4
izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A
skaņas izolācijas klase /R'w (pie iebūves) 2/30Db iebūvētā stāvoklī
profiliem jābūt no pirmreizējās izejvielas materiāliem
logu furnitūras atvēršanas izturības pārbaudei EN 1191 ne mazāk, kā 20 000 reižu

Nelikumīgi aizstiklotās lodžijas, kas neatbilst projektā paredzētajam dalījumam un dotajai
fasādei demontēt un aizstiklot saskaņā ar projektā doto.
Nepieciešma esošo ventilācijas kanālu tīrīšana. Lai nodrošinātu efektīvu un pareizu gaisa
apmaiņu, instruēt mājas iedzīvotājus par ēkas pareizu ventilāciju dzīvokļos.
Visos dzīvokļos arī esošajos PVC logos iebūvēt gaisa pieplūdes pašregulējošais vārstu, kas pie
10Pa spiediena starpības nodrošina plūsmu 5-33m3/h gaisa pieplūdi "Aereco EMM" (vai ekvivalentu)
gaisa pieplūdes vārstu, kur svaiga gaisa pieplūde telpā notiek caur diviem nelieliem ventilācijas
atvērumiem starp loga rāmi un vērtni. Šo atvērumu ventilācijas vārsti aprīkoti ar pretsvariem, kuri
regulē gaisa apmaiņu atkarībā no vēja spiediena.
Katrā dzīvoklī virtuves zonā iebūvēt ventilācijas vārstu. Ventilācijas vārsta aprīkojumu skatīt
cita projketa ietvaros AVK projekta sadaļā. Vārsta piesaistes vieta 400mm no loga (precizēt uz vietas
būvniecības laikā).
LODŽIJU APDARE UN REMONTS
Veikt lodžiju plaisu un betona virsmas tīrīšanu no visām abrazīvām daļām un gruntēsanu ar
dziļo grunti. Visas atsegtās armatūras apstrādāt ar rūsas pārveidotāju. Remontam, izmantot
Schomburg Isocret-bis vai analogs. Piedāvātā sistēma nodrošina ideālu vecā un jaunizveidojamās
betona virsmas remontu reizē ar stiegrojuma antikorozijas aizsardzību. Rūpīgi ievērot ražotāja
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norādījumus un tehnisko instrukciju. Neaizstiklotajās lodžijās veikt grīdas seguma demontāža, plaisu
un virsmas tīrīšanu, gruntēšanu ar dziļo grunti un izlīdzināšanu ar āra darbiem piemērotu izlīdzinošo
masu, veidojot vismaz 2-2.5° kritumu virzienā prom no ēkas. grīdas virsmu apstrādāt ar
hidroizolējošu pārklājumu "Remmers" epoxy BS 3000 krāsa RAL 7024 vai analogu. Lodžiju
aizsargmargu tērauda detaļas apstrādāt ar antikorozijas krāsojumu. Veikt bojāto stiprinājumu detaļu
remontu. Stipri koridējošās stiprinājuma vietas papildus pastiprināt ar metinātiem tērauda
stiprinājumiem. Lodžiju norobežojošo konstrukciju apdari skat. Mezglus 4, 5, 7, 19 un 20.
Aizstiklotajās lodžijas grīdas apdari no iekšpuses risina konkrētā dzīvokļa īpašnieks skat.
mezglu 4 un 20. Aizstiklotās lodžijas skatīt AR daļas rasējumos.
JUMTA TEHNISKĀ STĀVA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA.
Pirms siltumizolācijas ieklāšanas pārseguma grīdu attīrīt. Veikt visus darbus, kas saistīti ar
inženierkomunikāciju un ventilācijas kanālu remontu un renovāciju.
Pārsegums tiek noklāts ar tvaika izolāciju, siltināts ar beramo akmensvati “Paroc” BLT9
(λ≤0,041 w/mk) vai ekvivalents - 300mm, šāds siltumizolācijas slānis jānodrošina pēc siltumzolācijas
sēšanās, virs kuras ierīko pretvēja izolāciju (pretvēja audums polipropilēna pārklājumu 60 gr/m².)
skat. mezglu 8. Ļoti liela vērība japievērš pretvēja auduma un tvaika izolācijas pieslēguma
vietām pie konstruktīviem elementiem un savstarpējie pārlaidumiem, tiem jabūt blīvi
noslēgtiem, salīmētiem, kā arī to bojājumu novēršana obligāti jāsalīmē ar mitruma
izturīgām, neizžūstošām līmlentām, piemēram Tyvek Butil.
Tehniskajā stāvā izbūvēt koka laipas pārvietosanas vajadzībām skatīt mezglu – 9. Koka
konstrukciju izgatavot no priedes koksnes II šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par
18%. Visi koka elemnti savstarpēji stiprināmi un saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski
izgatavotus tērauda elementus. Koka konstrukciju balstvietās uz betona vai mūra paredzēt
hidroizolācijas starpkārtu. Nodrošinat visu koka elemntu aizsardzību pret mitrumu un biologisko
bojāšanos, kā arī veikt koka konstrukciju ugunsaizsardzību.
Tehniskā stāvā, lai nodrošinātu ventilāciju izgriezt esosajā panelī atvērumu 400*400mm, kura
uzstādīt metāla resti ar lapstiņām uz leju R-2. Nodrošināt hermētisku savienojumu, lai mitrums
neiekļūtu siltumizolācijas slānī, skatīt mezglu – 12.
Demontēt esošo lūku starp kāpņu telpu un tehnisko stāvu, uzstādīt jaunu ar izmēriem
850x850mm izmēru precizēt uz vietas. siltinātu, U≤1,8, W/m2K, ugunsdrošības klasi EI30,
pneimatiska lūkas viras atvēršana un aizvēršana, slēdzama lūka. skatīt mezglu 18.
JAUNA JUMTA SEGUMA UZKLĀŠANA
Jumta lietus ūdens satekā demontēt esošos lietus ūdens trapus un veikt to nomaiņu līdz
jaunajam PVC caurulēm tehniskajā stāvā. Veikt visu ventilācijas kanālu izvadu remontu, krāsot ar
metāla aizsargkrāsu, pie jumta pamatnes nodrošināt hermētisku savienojumu.
Veikt esošā jumta riboto paneļu remontu noradītajā darbu secībā:
1.Jumta virsmas mazgāšana ar augstspiediena sūkni, attīrīšana no gružiem, bituma, vecā
stiklauduma noņemšana. Virsmas iepriekš krāsotas ar eļļas vai alkīda krāsu, slīpēt nomatēt, mazgāt
ar maigu mazgāšanas līdzekli, rūpīgi izskalot ar ūdeni un žāvēt.
2.Betona elementu atjaunošana: Weber Easy Fix flīžu līme vai ekvivalents. Ātri cietējošs betona
klons Weber (Vetonit) S30 vai ekvivalents.
3.Jumta virsmas gruntēšana ar grunti "Super Base" TM «Farbex» vai grunts-koncentrāts "Super Base
1:4" TM «Farbex vai ekvivalenta.
4.Mazās šuves aizpildīt ar Farbex universāla gumijas krāsu ar otas palīdzību un ļaut nožūt pirms
pirmās kārtas. Savienojuma vietu, lielo šuvju aizdare ar hermētiķi Hyperseal Expert-150 vai
ekvivalents.
5. Jumta virsmas pārklājums 3 kārtās ar Farbex universāla gumijas krāsu, tonis RAL7046 vai
ekvivalents.
Veikt jumta malu, parepetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī jumta un sienas savienojuma apdari
ar rūpneciski krāsota skārda detaļām PE, mat.biezums 0,45mm – dubultas pārfalces savienojumi un
stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei skatīt mezglu 12 un 14.
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Jumta daļai virs lodžijām uzklāt jaunu ruļļumateriāla jumta segumu kausējamais polimērbitumena ruļļveida jumta segums. Armējums un tā svars: poliesters 160 gr/m², apakšklājs ≥ 3,5kg/
m², virsklājs ≥4,5kg/m², pārklāts ar akmens smalci, rūpīgi ievērojot ražotāja norādījumus un
tehnisko instrukciju skatīt mezglu 13.
Veikt esošā jumta paneļu remontu norādītajā darbu secībā:
1.Demontēt esošo jumta segumu
2.Jumta virsmas gruntēšana Weber SAD 54 grunts vai analoga.
3.Betona elementu atjaunošana: Weber Easy Fix flīžu līme vai analogs. Ātri cietējošs betona
klons Weber (Vetonit) S30 vai analogs.
4. Jauna ruļļmateriala jumta seguma ierīkošana.
Jānomaina ārējās jumta lūka 1.gab. ar izmēriem 1000*800mm (izmērus precizēt uz vietas) metāla ar pieslēgumu esošajai dzelzsbetona konstrukcijai nodrošinot hermētisku savienojumu gar
lūkas malām.
Veikt esošo ventilācijas izvadu remontu virs jumta, nodrošināt hermētisku pieslēguma vietu
jumta daļā. Virs izvadiem uzstādīt jaunu skārda cepuri ūdens novadīšanai.
Izbūvēt LBN prasībām atbilstošu zibensaizsardzības sistēmu, ko risināt atsevišķa projekta
ietvaros. Darbu izpildes laikā jāizmanto tikai pārbaudītus un sertifcētus materiālus. Darbus ir javeic
attestētiem speciālistiem.
Pa jumta perimetru izbūvēt jumta norobežojumu, metāla rūpnieciski krāsotu- krāsa RR23 pēc
Ruukki kataloga, 600mm no jumta plaknes, atbilstoši LBN 201-15 prasībām.
PRIEKŠLIKUMI ĒKAS TEHNISKO SISTĒMU UZLABOJUMIEM
Apkures sistēmas rekonstrukcija. Patērētās siltumenerģijas apkurei uzskaites sistēmas
ierīkošana. Divcauruļu apkures sistēmas ierīkošana un apkures sistēmas sadales cauruļu nomaiņa
pagrabā ar rūpnieciski izolētām. Regulēšanas iespējas nodrošināšana visiem radiatoriem skatīt AVK
projekta sadaļu, ko risināt atsevišķa projekta ietvaros.
Karstā, aukstā ūdens un kanalizācijas apgādes sistēmas rekonstrukcija. Stāvvadu un cauruļu
nomaiņa pagrabā un tehniskajās šahtās. Šahtās un pagrabā caurules noizolēt ar siltumizolācijas
materiālu ar aizsargslāni atbilstoši energoauditā uzrādītajam, skatīt UK projekta sadaļu, ko risināt
atsevišķa projekta ietvaros.
Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu un Olaines
pilsētas domes administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.

Projekta vadītājs:
Sertificēts arhitekts
OSKARS SALPUTRA
Sertif.nr. 1-00345

BŪVPROJEKTA VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
VISP
* VIENKĀRŠOTĀS FASĀDES ATJAUNOŠANAS PROJEKTS IZSTRĀDĀTS PAMATOJOTIES UZ
PASŪTĪTĀJA DOTO PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMU.
* RASĒJUMOS NORĀDĪTI TIKAI PRINCIPIĀLIE MEZGLI, KAS ATTIECĪGI JĀPIEMĒRO
KONKRĒTAJAI VIETAI.
* VISAS ATSAUCES UZ MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM,
KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO MATERIĀLU UN
IZSTRĀDĀJUMU KVALITĀTI UN APKALPOŠANAS LĪMENI. NORĀDĪTO MATERIĀLU
UN IZSTRĀDĀJUMU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITIEM TEHNISKI ANALOGIEM
MATERIĀLIEM UN IZSTRĀDĀJUMIEM, IEPRIEKŠ SASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA AUTORU
UN PASŪTĪTĀJU.
* VISI IZMĒRI IR JĀPĀRBAUDA DABĀ UN JĀINFORMĒ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS
PAR JEBKURĀM ATKĀPĒM NO ZĪMĒJUMA.
* BŪVPROJEKTA AUTORS NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR BŪVPROJEKTU, JA TIEK
VEIKTAS JEBKĀDAS IZMAŅAS, IEPRIEKŠ TĀS NESASKAŅOJOT AR BŪVPROJEKTA
AUTORU.
* VISU BŪVPROJEKTU SKATĪT KOPUMĀ.
* BŪVUZŅĒMĒJAM VISUS NESKAIDROS JAUTĀJUMUS BŪVPROJEKTA AUTORAM
UZDOT SAVLAICĪGI. JA NESKAIDRO JAUTĀJUMU NAV, TAD TIEK PIEŅEMTS, KA
BŪVUZŅĒMĒJAM PROJEKTĀ IETVERTIE RISINĀJUMI IR SKAIDRI UN PIEŅEMAMI.
*VISIEM CELTNIECĪBAS UN APDARES MATERIĀLIEM JĀBŪT SERTIFICĒTIEM UN ATĻAUTIEM
PIELIETOŠANAI. APDARES MATERIĀLIEM JĀBŪT NEKAITĪGIEM CILVĒKU VESELĪBAI UN
VIDEI.
*BŪVUZŅĒMĒJS IR ATBILDĪGS PAR DARBU VEIKŠANAS PROJEKTA IZSTRĀDĀŠANU
SPECIALIZĒTAJIEM DARBU VEIDIEM, KAS TIEK PIELIETOTI BŪVĒ.
*VISUS MATERIĀLU APJOMUS BŪVUZŅĒMĒJAM PRECIZĒT UN SASKAŅOT AR PASŪTĪTĀJU
PIRMS LĪGUMA SLĒGŠANAS.
*BŪVUZŅĒMĒJAM NODROŠINĀT DARBA AIZSARDZĪBU OBJEKTĀ, VISĀ BŪVDARBU
VEIKŠANAS LAIKĀ.
*BŪVPROJEKTS NEPAREDZ SKART KĀDAS TREŠĀS PERSONAS INTERESES.
*PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS NEPIECIEŠAMS DARBUS SASKAŅOT AR ESOSŠO TĪKLU
TURĒTĀJIEM.

APZĪMĒJUMI:
APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

LAPAS NOSAUKUMS
LAPAS MARKA
AR RISINĀJUMU VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
AR-1
PAGRABSTĀVA, 1.STĀVA PLĀNI, M 1-100
AR-2
2.-3. STĀVA PLĀNI 1-100
AR-3
4.-5. STĀVA PLĀNI 1-100
AR-4
TEHNISKĀ STĀVA PLĀNS 1-100
AR-5
JUMTA PLĀNS , M1-100
AR-6
GRIEZUMI A-A, B-B M1-100
AR-7
FASĀDE ASĪS 1-2 , M1-100
AR-8
FASĀDE ASĪS 2-1 , M1-100
AR-9
FASĀDES ASĪS A-B,B-A M1-100
AR-10
MAINĀMO LOGU/LODŽIJU AIZSIKLOJUMA
AR-11
SPECIFIKĀCIJA
MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA
AR-12
MEZGLS - 1
AR-13
MEZGLS 2 UN 3
AR-14
MEZGLS 4
AR-15
MEZGLS 5 UN 6
AR-16
MEZGLS 7
AR-17
MEZGLS 8 UN 9
AR-18
DABĪGĀ GAISA PIEPL. VĀRSTA IESTRĀDE
AR-19
SIENĀ UN KAROGA KĀTA TUR. RISIN.,M-10 UN 11
MEZGLS 12
AR-20
MEZGLS 13
AR-21
AR-22
MEZGLS 14
IEEJAS JUMTIŅA APDARES MEZGLS, MEZGLS 15 AR-23
KĀPNES K-1, MEZGLS 16
AR-24
IEEJAS MEZGLS, MEZGLS 17
AR-25
LŪKAS IZBŪVE, MEZGLS 18
AR-26
MEZGLS 19
AR-27
MEZGLS 20
AR-28

Esoš ā siena

Projekt ējamais esošo sienu siltinājums
Projekt ējama konstrukcija

Demont ējama konstrukcija
Projekt ējama, bruģēta apmale ar
bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

LF-1, DF-1, D-1

Maināmo durvju, logu marķējums

Laipas parvietošan ās vajadzībām

APDARES APZĪMĒJUMI:
APZĪMĒJUMS

S1

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=100mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S1*

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=50mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S2

Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamellam ( λ≤0,038 W/mK) b=100mm,
stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.

S3

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm un
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA
S3*

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm
un kr āsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
1.kategorijas mehānisko izturību

S4

Ārsienas( gala sienas) siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037
W/mK) b=200 mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=50mm
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S6
S7

SASKAŅOJUMI:

APRAKSTS

Bēniņu pārseguma siltumizolēšana -beramā vate b=300mm,
( λ≤0,041 (W/mK). Siltumizol ējot pārsegumu jāuzstāda vienmērīgs materiāla slānis

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037 W/mK) b=
20/50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta
(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

AR PAS

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

SIA" US ARHITEKTI"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS
AR PROJEKTA DOKUMETĀCIJU UN IZSTRĀDĀTAJIEM
RISINĀJUMIEM ESMU IEPAZINIES (VD,AR, DOP DAĻĀM) UN
PIEKRĪTU PROJEKTA RISINĀJUMAM.
Pasūtītājs :
Datums:____________________

Paraksts:__________________

AR GRUNTSGABALA

Datums:____________________

Paraksts:__________________

DATUMS

AR RISINĀJUMU VISPĀRĪGIE
RĀDĪTĀJI
Būv.proj. vad. :

O. Salputra

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

US/P-01-09.26

ARH.NR.
US/A-01-09.26

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

AR-1
LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

APZĪMĒJUMI:
G.A

PAGRABST.PL

Demont ēt esošo priekšlaukuma
segumu. Izbūvēt jaunu laukumu no
betona bruģakmeņa.

G.B

AR-7

1

APZĪMĒJUMS

bojātās
vietas.Špaktel ēt,
krāsot virsmas.

AR-7

S1*

S1

S1*

S1*

B

S1

S1

LF-1

LF-1

Projekt ējamais esošo sienu siltinājums
Projekt ējama konstrukcija

Demont ējama konstrukcija

S1

Projekt ējama, bruģēta apmale ar
bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

B

DF-4
LF-1

LF-1

APRAKSTS
Esoš ā siena

Esoš ās gaismas
bedres paneļus
atcelt, lai var
nosiltināt; izlīmeņot
līdz ar jauno
apmales līmeni,
nepieciešamības
gadījuma izbūvēt
jaunas.

2

Atjaunot konstrukcijas vietas,
špaktelēta krāsota virsma.

S1*

PIEZ

LF-1

LF-1, DF-1, D-1

Maināmo durvju, logu marķējums

Laipas parvietošan ās vajadzībām

APDARES APZ ĪMĒJUMI:

Atjaunot konstrukcijas vietas,
špaktelēta krāsota virsma.

APZĪMĒJUMS

14590

Demont ēt esošo priekšlaukuma
segumu. Izbūvēt jaunu laukumu no
betona bruģakmeņa.

S2

S2

S2

S2

1. Kop ējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva
grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,
ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt
jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11, AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbūvēt 20-50 mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas
plaknes novērtējumu. Sienām nepieciešama
rūpīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un
horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā
būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām
izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)pirms
būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem būvniecības procesa laikā.
Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

APRAKSTS

S1

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=100mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S1*

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=50mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S2

Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamellam ( λ≤0,038 W/mK) b=100mm,
stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.

S3

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm un
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S3*

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm
un kr āsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
1.kategorijas mehānisko izturību

DF-4

S4

Ārsienas( gala sienas) siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037
W/mK) b=200 mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=50mm
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S1
S1
Saglabāt un atjaunot esošos ventilācijas
atvērumus, uzstādīt jaunas ventilācijas
restes R1, 200x200mm

S6
S7

A

Bēniņu pārseguma siltumizolēšana -beramā vate b=300mm,
( λ≤0,041 (W/mK). Siltumizol ējot pārsegumu jāuzstāda vienmērīgs materiāla slānis

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037 W/mK) b=
20/50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta
(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

A
S1

S1

S1*

S1
S1*

S1*
G.B

G.A

AR-7

AR-7

Pirms pagraba p ārseguma siltināšanas
izstrādāt darbu veikšanas tehnoloģiju, tā
lai būtu iespējams saglabāt esošās dzīvokļu
noliktavas konstrukcijas un to noturību. Esošo
elektroinstalāciju pie griestiem pārlikt virs projektējamās
siltumizolācijas.

51740

S1*

S1*

*Pagraba parseguma siltumizolešana pilna laukuma no
pagraba puses, 100mm (materiāla λ≤0,038 W/mK)

1

2

G.A

AR-7
Veikt esoš ā seguma
demontāzu un jauna
bruģakmens seguma
izveidi

1. ST
3545
Demont ēt esošo priekšlaukuma
segumu. Izbūvēt jaunu laukumu no
betona bruģakmeņa.

AR-7

S5

S5

S3

S3*

S5*

S5*

S5

S3

S5

S3

S5

M16
AR24

LOD-1

DF-3

-1.11

LOD-1

2000

S5*
2210

2

1835

LOD-1

LOD-1

S5

B

DF-2

600

S3*

S5

1140

600

S3

Veikt esoš ās atbalstsienas un kāpņu
demontāžu. Izbūvēt jaunas metāla
kāpnes karsti cinkotas

600

1

Ieejas jumti ņa atbalsta
metāla cauruli attīrīt, gruntēt
un krāsot ar metāla
aizsargkrāsu.

4500

G.B

DF-5
Atjaunot lieve ņa
virsmu - to attīrīt,
sagatavot un pārklāt
ar hidroizolējošu
grunti.

Atjaunot kāpņu
virsmu,sagatavot un
pārklāt ar
hidroizolējošu grunti.

Demontēt esošo
betona konstrukciju

B

LF-8

Demont ēt esošo priekšlaukuma
segumu. Izbūvēt jaunu laukumu no
betona bruģakmeņa.
Atjaunot kāpņu virsmu,sagatavot
un pārklāt ar hidroizolējošu
grunti.

M6
AR16
LF-4

LF-3

AR-7
Jauna
loga aile.

1280

LF-7

400

LF-6
DF-1

A
S5*

Fibo bloku sienas 150mm,
apmestas no abām pusēm,
krāsotas toni saskaņot ar
Pasūtītāju.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''

SIA" US ARHITEKTI"

M17
AR25

M16
AR24

2000
1850

S5

S3

S4

S3

S3

S5

S3

S5

2210

1

AR-7

AR-7
Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas
perimetru izbūvēt jaunu bruģētu
apmali 600 mm platumā.

Paredz ēts izbūvēt soliņu
un platformu puķu podu
novietošanai

S3*

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA

S5*

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

S5*

G.A

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

1835

51740

G.B

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PROJEKTS:

A
2000

Zem katras lietus notekas
paredzēt lietus ūdens betona
notekreni.

Veikt esoš ās atbalstsienas un
kāpņu demontāžu. Izbūvēt jaunas
metāla kāpnes karsti cinkotas

DATUMS

LF-8

DF-5

S3*
G.C

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

LOD-1
1070

S3

IZM.

Metāls
durvis. EI30

600

600

LOD-1

8

Ap esošajiem g āzes vadiem veicot
siltināšanu atstāt atstatumus tā
apkalpošanai, darbus saskaņojot ar
tīklu turētāju.
Būvniecības laikā veikt
aizsardzības pasākumus pret
mehāniskiem bojājumiem un
iedarbības.

G.C
1000

Demont ēt stikla
blokus,veikt
ailas aizmūrēšanu ar
vieglbetona
blokiem, b=250mm.
Demontēt ķieģelus.

9

Attīrīt metāla norobežojumu,
gruntēt un krāsot ar metāla
aizsargkrāsu.

900

S4

7

14590

1

2

6

LF-5

0.00

5

1140

4

D-1

LF-5

3

2

PAGRABSTĀVA, 1.STĀVA PLĀNI,
M 1-100
Būv.proj. vad. :

O. Salputra

AR-7
IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

STADIJA

ARH.NR.
US/A-01-09.26

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:100

US/P-01-09.26

AR-2

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

2. ST

APZĪMĒJUMI:

G.A

PIEZ

AR-7
APZĪMĒJUMS
G.B

Esoš ā siena

AR-7

1

S3

APRAKSTS

S5

S3

S5

M15
AR22

S5

S5

S3

S5

2

S3

M8
AR18

Projekt ējamais esošo sienu siltinājums

M10
AR18

LOD-1

B
LF-7

Esošs

Projekt ējama konstrukcija
LOD-1

LOD-1

LOD-1

Demont ējama konstrukcija

B

LF-2

LF-4

Projekt ējama, bruģēta apmale ar
bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

LF-1, DF-1, D-1

Maināmo durvju, logu marķējums

Laipas parvietošan ās vajadzībām

S4

APDARES APZ ĪMĒJUMI:
APZĪMĒJUMS

11

13

14

15

16

10

19

18

17

S4

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=100mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S1*

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=50mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S2

Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamellam ( λ≤0,038 W/mK) b=100mm,
stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.

S3

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm un
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S3*

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm
un kr āsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
1.kategorijas mehānisko izturību

S4

Ārsienas( gala sienas) siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037
W/mK) b=200 mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=50mm
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S6
LF-7

LF-4

LF-4

LF-4

LF-4

LF-3

LF-7

LF-4

LF-4

LF-7

A

A
LOD-1

LOD-1

S5

S3

S3

S5

S3

S5

LOD-1

S5

S5

APRAKSTS

S1

LF-5

LF-5

14590

12

S7

1. Kop ējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva
grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,
ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt
jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11, AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbūvēt 20-50 mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas
plaknes novērtējumu. Sienām nepieciešama
rūpīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un
horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā
būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām
izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)pirms
būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem būvniecības procesa laikā.
Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

Bēniņu pārseguma siltumizolēšana -beramā vate b=300mm,
( λ≤0,041 (W/mK). Siltumizol ējot pārsegumu jāuzstāda vienmērīgs materiāla slānis

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037 W/mK) b=
20/50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta
(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

LOD-1

S3

S5

51740
G.B

AR-7

1

G.A

2

AR-7

G.A

3. ST

AR-7
G.B

AR-7

1

S5

S3

LOD-1

S3

S5

S5

LOD-1

S3

S5

S3

LOD-1

S5

2

S3

S5

LOD-1

B

B
LF-4

LF-2

S4

22

LF-5

14590

S4

23

24

25

20

28

27

26

21

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

SIA" US ARHITEKTI"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

A

A
S5

LOD-1

S5

S3

S3

S3

S5

S3

S3

S3

S5

S5

S3

S5

51740

1

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

2.-3. STĀVA PLĀNI 1-100

G.B

AR-7

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA

G.A

AR-7

ARH.NR.

2

US/A-01-09.26

Būv.proj. vad. :

O. Salputra

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:100

AR-3

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

4.ST

PIEZ

APZĪMĒJUMI:
APZĪMĒJUMS

1

S3

G.B

G.A

AR-7

AR-7

S5

S3

S5

S7

S3

S3

1. Kop ējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva
grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,
ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt
jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11, AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbūvēt 20-50 mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas
plaknes novērtējumu. Sienām nepieciešama
rūpīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un
horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā
būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām
izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)pirms
būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem būvniecības procesa laikā.
Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

APRAKSTS
Esoš ā siena

S5

S3

S7

S3

S5

S3

S5

S3

2

Projekt ējamais esošo sienu siltinājums
Projekt ējama konstrukcija

LOD-1

S5

LOD-1

LOD-1

Demont ējama konstrukcija

B

B
LF-4

LF-7

LF-2

Projekt ējama, bruģēta apmale ar
bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

LF-4

LF-1, DF-1, D-1

S4

S4

Maināmo durvju, logu marķējums

Laipas parvietošan ās vajadzībām

APDARES APZ ĪMĒJUMI:

14590

APZĪMĒJUMS

31

32

33

29

36

35

S1

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=100mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S1*

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=50mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

34

30

S2

Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamellam ( λ≤0,038 W/mK) b=100mm,
stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.

S3

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm un
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S3*

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm
un kr āsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
1.kategorijas mehānisko izturību

S4

Ārsienas( gala sienas) siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037
W/mK) b=200 mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=50mm
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S6

A

A

S5

S3

S7

S3

S5

APRAKSTS

S3

S7

LOD-1

LOD-1

S3

S3

S7

S3

S5

S3

S5

S3

S7

Bēniņu pārseguma siltumizolēšana -beramā vate b=300mm,
( λ≤0,041 (W/mK). Siltumizol ējot pārsegumu jāuzstāda vienmērīgs materiāla slānis

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037 W/mK) b=
20/50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta
(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S5

51740

1

G.B

G.A

AR-7

AR-7

2

5.ST

1

S3

G.B

G.A

AR-7

AR-7

S5

S3

S5

S7

S3

S3

S5

S3

S7

S3

S5

S3

2

S5

S5

LOD-2

B

B
LF-4

LF-7

LF-2

S4

S4

14590

39

40

41

42

37

45

44

43

38

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

SIA" US ARHITEKTI"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

A

A
LOD-1

S5

S3

S7

S3

S5

S3

S5

S7

S3

S3

S5

S7

S3

S3

S5

S3

51740

1

G.B

G.A

AR-7

AR-7

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

4.-5.STĀVU PLĀNI 1-100

ARH.NR.

2

US/A-01-09.26

Būv.proj. vad. :

O. Salputra

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:100

AR-4

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

TEHN.ST

APZĪMĒJUMI:

G.A

PIEZ

AR-7
APZĪMĒJUMS
PROJEKTĒJAMA LŪKA.
Demontēt esošo lūku starp kāpņu
telpu un tehnisko stāvu, uzstādīt
jaunu ar izmēriem 850x850mm
izmēru precizēt uz vietas.
siltinātu, U ≤1,8, W/m2K,
ugunsdroš ības klasi EI30.

1

S5

R-2

B

R-2

Min.2°

S5

R-2

R-2

Esoš ā siena

2

S5

Min.2°

G.B

AR-7

R-2

R-2

R-2

Horizont ālajiem
vēdināšanas
kanāliem atjaunot
mūrējumu un veikt to
apmešanu. Kanālus
pirms pārseguma
siltināšanas tīrīt.

Projekt ējamais esošo sienu siltinājums
Projekt ējama konstrukcija

Demont ējama konstrukcija

R-2

B
Projekt ējama, bruģēta apmale ar
bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

M14
AR22

S8

APRAKSTS

LF-1, DF-1, D-1

S8

Maināmo durvju, logu marķējums

Laipas parvietošan ās vajadzībām

S8
APDARES APZ ĪMĒJUMI:

2040

M9
AR18

49720

14100

S4

3760

14590

APZĪMĒJUMS

S8

S6

S6

S6

Siltinājums
600mm
augstumā no
grīdas līmeņa

S8

S8

S1

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=100mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S1*

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=50mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S2

Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamellam ( λ≤0,038 W/mK) b=100mm,
stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.

S3

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm un
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S3*

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm
un kr āsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
1.kategorijas mehānisko izturību

PASŪTĪTĀJS:

S4

Ārsienas( gala sienas) siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037
W/mK) b=200 mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

S5

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=50mm
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

G.B

AR-7

Kausējamais Polimēr-bitumena ruļļveida
jumta segums. Armējums un tā svars:
poliesters 160 gr/m², apakšklājs
≥ 3,5kg/m², virsklājs ≥4,5kg/m², pārklāts
ar akmens smalci

R-2

R-2

R-2

R-2

Min.2°

R-2

Min.2°

S6

A

R-2

R-2

A

R-2

Bēniņu pārseguma siltumizolēšana -beramā vate b=300mm,
( λ≤0,041 (W/mK). Siltumizol ējot pārsegumu jāuzstāda vienmērīgs materiāla slānis

S7

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037 W/mK) b=
20/50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta
(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S8

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=50mm
600mm augstumā no grīdas līmeņa ar armējošo kārtu uz sieta (160g/m2)

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

S5

G.A

AR-7

S5

AS''Olainesūdens un
siltums''

SIA" US ARHITEKTI"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

TEHNISKĀ STĀVA PLĀNS 1-100

2

Horizont ālajiem
vēdināšanas kanāliem
atjaunot mūrējumu un
veikt to apmešanu.
Kanālus pirms
pārseguma
siltināšanas tīrīt.

DATUMS

-

RASĒJUMA NOSAUKUMS

51740

1

APRAKSTS

S8

600

S4

1. Kop ējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva
grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,
ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt
jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11, AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbūvēt 20-50 mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas
plaknes novērtējumu. Sienām nepieciešama
rūpīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un
horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā
būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām
izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)pirms
būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem būvniecības procesa laikā.
Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

US/P-01-09.26

ARH.NR.
US/A-01-09.26

Būv.proj. vad. :

O. Salputra

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:100

AR-5

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

PIEZ

JUMTA PL
G.A

AR-7

APZĪMĒJUMI:

MET

G.B

AR-7

1

APZĪMĒJUMS

2

APRAKSTS
Projekt ējams ruļļmateriāla jumta segums

i=3°

i=3°

i=3°

Projekt ējamas skārda detaļas

B

Esošs

Esoš ā jumta kritumu virzieni. Veidojot
jaunus kritumus ievērot min. slīpumus

Lietus ūdens novadīšanas traps

700

Esošs

B

i=3°

Min.2°

i=3°
Min.2°

i=3°

1. Kop ējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva
grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,
ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt
jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11, AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbūvēt 20-50 mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas
plaknes novērtējumu. Sienām nepieciešama
rūpīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un
horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā
būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām
izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)pirms
būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem būvniecības procesa laikā.
Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

14590

Esošs

Projekt ējams hidroizolējoša pārklājuma jumta segums

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

SIA" US ARHITEKTI"

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

NOMAIN

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA

TRAPU

NOMAIN

TRAPU

NOMAIN

TRAPU

NOMAIN

A

Min.2°

TRAPU

TRAPU

NOMAIN

Esošs

NOMAIN

TRAPU

NOMAIN
Min.2°

A

TRAPU

TRAPU

NOMAIN

PROJEKTS:

i=3°

i=3°

i=3°

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

i=3°

JUMTA PLĀNS ,

i=3°

US/P-01-09.26

M1-100

ARH.NR.
US/A-01-09.26

Būv.proj. vad. :

O. Salputra

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

51740
G.B

1

AR-7

MET

G.A

AR-7

Atjaunot esošos ventil ācijas izvadus.
Nodrošināt hermētisku savienojumu
pieslēguma vietā ar jumtu, virs izvadiem
uzstādīt jaunu skārda cepuri ūdens
novadīšanai.

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

2

1:100

AR-6

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

PIEZ

GRIEZUMS A-A, 1 : 100

GRIEZUMS B-B, 1 : 100
Atjaunot esošos ventil ācijas izvadus. Nodrošināt
hermētisku savienojumu pieslēguma vietā ar
jumtu, virs izvadiem uzstādīt jaunu skārda cepuri
ūdens novadīšanai.

Metāla margas H=600mm no jumta
plaknes. (Izbūves risinājumu precizēt
būvniecības laikā)

APZĪMĒJUMI:
Atjaunot esošos ventil ācijas izvadus. Nodrošināt
hermētisku savienojumu pieslēguma vietā ar
jumtu, virs izvadiem uzstādīt jaunu skārda cepuri
ūdens novadīšanai.

Metāla margas H=600mm no jumta
plaknes. (Izbūves risinājumu precizēt
būvniecības laikā)

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

600

Esoš ā siena

14100

S5

14100

S5

S5

S8

Demont ējama konstrukcija

435

M5
AR16

S6

Projekt ējama, bruģēta apmale ar
bortakmeņiem (betona bruģis - pelēks)

500

-1.39

LF-1, DF-1, D-1

450

2850

2850

S3
S6

Projekt ējama konstrukcija

S1

600

600

S8

S3*
1500

2750

S5

M13
AR21

Projekt ējamais esošo sienu siltinājums

2100

LF-6

M12
AR20

Maināmo durvju, logu marķējums

1. Kop ējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva
grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,
ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt
jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11, AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbūvēt 20-50 mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas
plaknes novērtējumu. Sienām nepieciešama
rūpīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un
horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā
būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām
izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)pirms
būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem būvniecības procesa laikā.
Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

Laipas parvietošan ās vajadzībām

LF-2

S3
APDARES APZ ĪMĒJUMI:

LF-2
2850

2850

M1
AR13

A

LF-2

S3
18850

18850

S3
2850

2850

LF-2

LF-2

M7
AR17

2380

0.00
-0.57

2850

M2
AR14

M4
AR15

LF-2

S3
S5

M1
AR13

2400

2400

S2

S1

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=100mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

novietošanai

S1*

Cokola siltinājums ar putupolistirola plāksnēm XPS150 ( λ≤0,036 W/mK), b=50mm
ar krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S2

Pagraba pārseguma siltināšana ar akmens vates lamellam ( λ≤0,038 W/mK) b=100mm,
stiprināt no apakšas pie esošajiem pārseguma paneļiem.

S3

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm un
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S3*

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=150mm
un kr āsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
1.kategorijas mehānisko izturību

S4

Ārsienas( gala sienas) siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037
W/mK) b=200 mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz
sieta (160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību

S5

Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=50mm
krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta (160g/m2) ar
2.kategorijas mehānisko izturību

S7

-1.11

-1.39

Paredzēts izbūvēt soliņu
un platformu puķu podu

S6

0.00

S8

S2

S1

S2

APRAKSTS

IZM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

Bēniņu pārseguma siltumizolēšana -beramā vate b=300mm,
( λ≤0,041 (W/mK). Siltumizol ējot pārsegumu jāuzstāda vienmērīgs materiāla slānis

Logu ailu siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,037 W/mK) b=
20/50mm un krāsotu dekoratīvo tvaiku caurlaidošu struktūrapmetumu uz sieta
(160g/m2) ar 2.kategorijas mehānisko izturību
Ārsienas siltinājums ar akmens vates fasādes plāksnēm ( λ≤0,036 W/mK) b=50mm
600mm augstumā no grīdas līmeņa ar armējošo kārtu uz sieta (160g/m2)

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

GRIEZUMI A-A, B-B M1-100

US/P-01-09.26

ARH.NR.
US/A-01-09.26

Būv.proj. vad. :
14590

A

IZPILD.

PIEZĪM.

-

SIA" US ARHITEKTI"

M3
AR14

LF-2

2380

2800

600 600 800 600

2850

LF-2

2800

S3

APZĪMĒJUMS

O. Salputra

14590

B

B

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

A

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:100

AR-7

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

FAS

Atjaunot esošos ventil ācijas izvadus. Nodrošināt
hermētisku savienojumu pieslēguma vietā ar jumtu, virs
izvadiem uzstādīt jaunu skārda cepuri ūdens
novadīšanai.

Gaisa piepl ūde. Izgriezt esošajā
panelī atvērumu, uzstādīt metāla resti
R2, 400x400mm

Metāla margas H=600mm no jumta
plaknes. (Izbūves risinājumu precizēt
būvniecības laikā)

Ventilācijas vārtsa aprīkojumu skatīt AVK
projekta sadaļā vārsta piesaistes vietu
precizēt uz vietas būvniecības laikā.

PIEZ

17.48

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

14.61

LOD1
12.25

LOD1
LOD1

1. Kop ējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva
grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,
ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt
jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11, AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbūvēt 20-50 mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas
plaknes novērtējumu. Sienām nepieciešama
rūpīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un
horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā
būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām
izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)pirms
būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem būvniecības procesa laikā.
Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

9.40

*Visus darbojošos satel ītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto uz jumta,
būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to
īpašniekiem.
LOD1
6.55

LOD1

LOD1

LF-4

LOD1

LF-3

LF-7

LF-4

LF-4

IZM.

LOD1

LF-7

3.70

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LOD1

LOD1

LF-4

LF-3

SIA" US ARHITEKTI"

LF-7

DF-5

LF-8

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

R1

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DF-1

R1

DATUMS

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA

R1
-1.39

Saglabāt un atjaunot esošos ventilācijas
atvērumus, uzstādīt jaunas ventilācijas
restes R1, 200x200mm

1
MATERI
Nr. KR
1

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

FASĀDE ASĪS 1-2 , M1-100
SKAIDROJUMS, KR
SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO
APMETUMU

Nr. KR
3

KODS:BAUMIT LIFE 0015

2

2

OBJ. ADRESE:

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO
APMETUMU
KODS: BAUMIT LIFE 0582

SKAIDROJUMS, KR
SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO
APMETUMU

Nr. KR
5

BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA
PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS
0,45MM VAI ANALOGS.
KODS:RAL 7004

JAUNIE LOGI, SELEKT ĪVA STIKLA
PAKETE AR PVC RĀMI

Nr. KR
7

KODS: BALTS

KODS: BAUMIT LIFE 0912

4

SKAIDROJUMS, KR

6

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
PALODZES, SK ĀRDA ELEMENTI, PE,
MAT.BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS

ARH.NR.
US/A-01-09.26

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
BŪVPR.D.VAD.

O. Salputra

ESOŠAS IESTIKLOTAS LODŽIJAS

KODS: RAL 7024

8
DEMONTĒJAMAS RESTES

Nr.
9

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

10
DEMONTĒJAMAS KOKA
AIZSTIKLOTAS LODŽIJAS

LF-4

MAINĀMIE LOGI
AIZSTIKLOTĀJĀS LODŽIJĀS

1:100

AR-8

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

Atjaunot esošos ventil ācijas izvadus. Nodrošināt
hermētisku savienojumu pieslēguma vietā ar jumtu, virs
izvadiem uzstādīt jaunu skārda cepuri ūdens
novadīšanai.

Metāla margas H=600mm no jumta
plaknes. (Izbūves risinājumu precizēt
būvniecības laikā)

FAS

PIEZ

Ventilācijas vārtsa aprīkojumu skatīt AVK
projekta sadaļā vārsta piesaistes vietu
precizēt uz vietas būvniecības laikā.

1. Kop ējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva
grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,
ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt
jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11, AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbūvēt 20-50 mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas
plaknes novērtējumu. Sienām nepieciešama
rūpīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un
horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā
būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām
izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)pirms
būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem būvniecības procesa laikā.
Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

17.48

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

R2

14.61

LOD2
LF-7

LF-4

12.25

LF-2

LF-2

LOD1
LOD1

LOD1

LF-4

LF-7

LF-4

9.40

LF-2

LF-2
LOD1

LF-4

*Visus darbojošos satel ītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto uz jumta,
būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to
īpašniekiem.

LOD1

LOD1

LOD1
6.55
LF-2

LF-2
LOD1

LOD1

LOD1

IZM.

LF-4

LOD1

LF-7

3.70

LF-2

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''
LF-2

LOD1

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

LOD1

DF-5

LF-1

LF-1

-1.39

1

MATERI
SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO
APMETUMU

Nr. KR
3

KODS:BAUMIT LIFE 0015

2

LF-1

Veikt esoš ās atbalstsienas un
kāpņu demontāžu. Izbūvēt jaunas
metāla kāpnes karsti cinkotas

SKAIDROJUMS, KR

SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO
APMETUMU
KODS: BAUMIT LIFE 0582

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA

DF-2

LF-1

LF-1

Nr. KR
1

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

PROJEKTS:

DF-3

2

SIA" US ARHITEKTI"

LOD1

LOD1
LF-8

DATUMS

SKAIDROJUMS, KR
SILTINĀMA FASĀDE AR DEKORATĪVO
APMETUMU

Nr. KR
5

BALKONA APDARE, TRAPECVEIDA
PROFILS T20PE, MAT. BIEZUMS
0,45MM VAI ANALOGS.
KODS:RAL 7004

JAUNIE LOGI, SELEKT ĪVA STIKLA
PAKETE AR PVC RĀMI

Nr. KR
7

KODS: BALTS

KODS: BAUMIT LIFE 0912

4

SKAIDROJUMS, KR

6

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS
PALODZES, SK ĀRDA ELEMENTI, PE,
MAT.BIEZUMS 0,45MM, VAI ANALOGS

ESOŠAS IESTIKLOTAS LODŽIJAS

10
DEMONTĒJAMAS KOKA
AIZSTIKLOTAS LODŽIJAS

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

FASĀDE ASĪS 2-1 , M1-100

ARH.NR.

SKAIDROJUMS, KRASAS KODS

KODS: RAL 7024

8
DEMONTĒJAMAS RESTES

Nr.
9

OBJ. ADRESE:

LF-4

MAIN ĀMIE LOGI
AIZSTIKLOTĀJĀS LODŽIJĀS

US/A-01-09.26

Būv.proj. vad. :

O. Salputra

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:100

AR-9

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

PIEZ

FAS

1. Kop ējos apzīmējumus skatīt lapā AR-1
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva
grīdas līmenis pie ēkas galvenās ieejas kāpņu telpā.
3. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros ,
ja nav norādītas citas mērvienības.
4. Visus izmērus un mērķēdes , pirms konkrēto būvdarbu
uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas, pārbaudīt.
Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā
izsaukt būvprojekta autoru.
5. Pēc pamatu siltināšanas, pa ēkas perimetru izbūvēt
jaunu bruģētu apmali 600 mm platumā.
6. Logu un durvju eksplikāciju skatīt lapās AR-11, AR-12.
7. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
izbūvēt 20-50 mm biezu izolācijas kārtu.
8. Visiem logiem maināmas ārējās palodzes.
9. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas
plaknes novērtējumu. Sienām nepieciešama
rūpīga virsmas sagatavošana.
Veikt sienu plaknes novērtējumu pa vertikālo un
horizontālo asi, veikt esošo plaisu aizpildīšanu.
10. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā
būvprojekta vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām
izmaiņām
11.Visas elektroiekārtas, ventiekārtas (kondikcionierus u.c)pirms
būvdarbu uzsākšanas demontēt vai aizsargāt pret mehāniskiem
bojājumiem būvniecības procesa laikā.
Iekārtas pārcelt virs projektējamās siltumizolācijas.

FAS
Metāla margas H=600mm no jumta
plaknes. (Izbūves risinājumu precizēt
būvniecības laikā)

Atjaunot esošos ventil ācijas izvadus.
Nodrošināt hermētisku savienojumu
pieslēguma vietā ar jumtu, virs izvadiem
uzstādīt jaunu skārda cepuri ūdens
novadīšanai.

Metāla margas H=600mm no jumta
plaknes. (Izbūves risinājumu precizēt
būvniecības laikā)

Atjaunot esošos ventil ācijas izvadus.
Nodrošināt hermētisku savienojumu
pieslēguma vietā ar jumtu, virs izvadiem
uzstādīt jaunu skārda cepuri ūdens
novadīšanai.

2

*Visus darbojošos satel ītšķīvjus un antenas ir jāpārvieto uz jumta,
būvuzņēmējs nodrošina, ka tas tiek izdarīts konsultējoties ar to
īpašniekiem.

5
2

LF-5

1

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

DATUMS

-

1

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''
LF-5

LF-5

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

SIA" US ARHITEKTI"

7

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA

LF-5

LF-5

3

3

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

FASĀDES ASĪS A-B,B-A

M1-100

US/P-01-09.26

ARH.NR.
US/A-01-09.26

A

Ap esošajiem g āzes vadiem veicot
siltināšanu atstāt atstatumus tā
apkalpošanai, darbus saskaņojot ar
tīklu turētāju.
Būvniecības laikā veikt aizsardzības
pasākumus pret mehāniskiem
bojājumiem un iedarbības.

Demont ēt esošo jumta
segumu. Uzstādīt jaunu skārda
jumta segumu "Valcprofils",
PE, materiāla biezums 45mm.
Nodrošināt hermētisku
savienojumu jumta un sienas
sadurēs vietā.

Demontēt esošo betona konstrukciju

Atjaunot konstrukcijas
bojātās vietas
Špaktel ēt, krāsot virsmas.

B

B

Būv.proj. vad. :

A

O. Salputra

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:100

AR-10

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

PIEZ
MAIN
MARĶ.

LOGU, DURVJU SHĒMA

AILAS IZM. (MM)

SKAITS

LOGU, DURVJU APRAKSTS

PIEZĪMES (FURNITŪRAI)

MARĶ.

AILAS IZM.
(MM)

LOGU, DURVJU SHĒMA

ESOŠIE MAIN ĀMI
Pagraba logs
1150

1200X1150 (h)

5

5

1200
Kāpņu telpas logs

1350X600(h)

600

LF - 2

8

8

1350

PVC stikla pakešu logs ar dubulto
stiklojumu un stikla selekt īvo pārklājumu.
Logs dalīts divos dalījumos ar stikloto un
nestikloto daļu ar regulējamu ventilācijas resti.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
Loga paketei un rāmim U ≤1.4(W/(m2*K))
Logam veicama ailu apdare un palodzes
montāža, tonis''Balts''(Logs pagraba telpās)

Logs ar PVC trīsstiklu paketes un stikla
selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 1 vēršanās stāvoklis,
U ≤ 1.2 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un
palodzes mont āža, tonis ''Balts''
(Logs kāpņu telpās)

Logu, durvju un v ārtu furnitūru,
izmērus, vēršanos virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un ražotāju. Logu
dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

LOD-1

6080X1680 (h)

1000

1000

1000

1000

1000

2

Logs ar PVC trīsstiklu paketes un stikla
selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
U ≤ 1.1 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un
palodzes mont āža, tonis ''Balts''

Logu, durvju un v ārtu furnitūru,
izmērus, vēršanos virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un ražotāju. Logu
dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

Logs ar PVC tr īsstiklu paketes un stikla
selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
U ≤ 1.1 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un
palodzes mont āža, tonis ''Balts''

Logu, durvju un v ārtu furnitūru,
izmērus, vēršanos virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un ražotāju. Logu
dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

700 950
1650

1500

LF - 4

1200X1500 (h)

72

11

1200

6080X1480 (h)

1500

1500X1500 (h)

10

5

Logs ar PVC trīsstiklu paketes un stikla
selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
U ≤ 1.1 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un
palodzes mont āža, tonis ''Balts''

Logu, durvju un v ārtu furnitūru,
izmērus, vēršanos virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un ražotāju. Logu
dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

1500

1000

1000

1000

1000

1000

RE-1

600

LF - 6
2000X600 (h)

0

1

2000

LF - 7

2150

2450X2150 (h)

700

48

6

Logs ar PVC trīsstiklu paketes un stikla
selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
U ≤ 1.1 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un
palodzes mont āža, tonis ''Balts''

Logu, durvju un v ārtu furnitūru,
izmērus, vēršanos virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un ražotāju. Logu
dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.
Logu, durvju un v ārtu furnitūru,
izmērus, vēršanos virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un ražotāju. Logu
dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

1750

1500

2400X1500 (h)
2400

1000

Logos iebūvēt pieplūdes
pašregulējošo sistēmu, kas pie
10Pa spiediena starpības
nodrošina plūsmu 5 33m3/h."Aereco EMM" vai
analogu gaisa pieplūdes vārstu.

Pieplūdes vārsta
kavlitātes kritērijus u.c
pirms pasūtīšanas
precizēt un saskaņot ar
pasūtītāju. Montāžu un
uzstādīšanu veikt
saskaņā ar iekārtas
piegādātāja tehnisko
informāciju un
norādījumiem.

R2

200X200 (h)

12

400X400 (h)

16

IZM.

2

2

Logs ar PVC trīsstiklu paketes un stikla
selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 2 vēršanās stāvokļi,
U ≤ 1.1 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un
palodzes mont āža, tonis ''Balts''

Logu, durvju un v ārtu furnitūru,
izmērus, vēršanos virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un ražotāju. Logu
dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olainesūdens un
siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

SIA" US ARHITEKTI"

Metāla reste gaisa pieplūdei pagrabā.
Pulverkrāsota virsma. Tonis ''Pelēks'',
RR 23 pēc Rukki koda.

Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot ar
pasūtītāju un ražotāju.

Metāla reste gaisa pieplūdei
tehniskajā stāvā. Pulverkrāsota
virsma. Tonis ''Pelēks'', RR 23 pēc
Rukki koda.

Izmērus, kvalitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot ar
pasūtītāju un ražotāju.

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

MAINĀMO LOGU/LODŽIJU
AIZSIKLOJUMA SPECIFIKĀCIJA
Būvproj. vad.:

Logs 1.st āva
veikalā

LF - 8

1

MET ĀLA RESTES, SPECIFIKĀCIJA, M 1:100
R1

Logs ar PVC trīsstiklu paketes un stikla
selektīvo pārklājumu.
Verams logs, 1 vēršanās stāvokļi,
U ≤ 1.1 (W / (m2 * K))
Logam veicama ailu apdare un
palodzes mont āža, tonis ''Balts''

Logu, durvju un v ārtu
furnitūru,
izmērus, vēršanos
virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c
pirms
izgatavošanas
precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un
ražotāju.
parauga.

6080

157
LF - 5

PVC stikla pakešu logs ar
dubulto
stiklojumu un stikla selekt īvo
pārklājumu.
Verami logi, 2 vēršanās
stāvokļi,
Logam veicama ailu apdare
un
palodzes montāža, tonis
''Balts''
(Loga bloks lodzijās)

1480

1400
2150
700

1650X2150 (h)

24

1000

Logu, durvju un v ārtu furnitūru,
izmērus, vēršanos virzienus,
kavlitātes kritērijus u.c pirms
izgatavošanas precizēt un saskaņot
ar pasūtītāju un ražotāju. Logu
dalījumu skatīt pēc esošo logu
parauga.

LOD-2
LF - 3

25

6080

1680

LF - 1

PIEZĪMES
(FURNITŪRAI)

AIZSTIKLOJUMA
APRAKSTS

SKAITS

1. Attiec īgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties
ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām
izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms
logu izgatavošanas.
2. Pirms logu izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt
ailu izmērus, vēršanās virzienu un maināmo logu skaitu.
3. Logu specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
4. Pirms logu ielikšanas uz vietas nepieciešamības
gadījumā nokalt esošo logu ailes apmetumu.
5. Visiem maināmajiem logiem uzstādāmas jaunas
iekšējās un ārējās palodzes.
6. Maināmos logus, kuri atrodas dzīvokļu telpās pirms
pasūtīšanas vienoties ar īpašnieku par logu daļu veramajām
daļām, vēršanās virzieniem to furnitūru un kvalitātes
kritērijiem.

O. Salputra

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

STADIJA

US/P-01-09.26

ARH.NR.
US/A-01-09.26

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

AR-11
LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

PIEZ
MAINĀMO DURVJU SPECIFIKĀCIJA, M 1 -100

MARĶ.

DURVJU SHĒMA

DURVJU
AILES
PLATUMS

SKAITS

PIEZĪMES

APRAKSTS

Durvju furnitūru,
izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes
kritērijus u.c pirms
izgatavošanas
precizēt un
saskaņot ar
pasūtītāju un
ražotāju.

Ieejas durvis

Siltinātas metāla durvis (durvju bloks)
ar pakešu stiklojumu (stikls
triecienizturīgs (laminēts)) un iebūvētu
slieksni. Vēršanās virziens - divviru.
Slēdzamas un ar koda funkciju. U ≤
1.8(W/(m2*K))
Durvīm veicama ailu apdare.
Tonis ''Pelēks'',RAL 7024. Durvīm
uzstadīt
hidraulisko durvju aizvērēju.

Durvju furnitūru,
izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes
kritērijus u.c pirms
izgatavošanas
precizēt un
saskaņot ar
pasūtītāju un
ražotāju.

1

Ieejas durvis

Siltinātas metāla durvis (durvju bloks)
ar pakešu stiklojumu (stikls
triecienizturīgs (laminēts)) un iebūvētu
slieksni. Vēršanās virziens - divviru.
Slēdzamas un ar koda funkciju. U ≤
1.8(W/(m2*K))
Durvīm veicama ailu apdare.
Tonis ''Pelēks'',
RAL 7024. Durvīm uzstadīt hidraulisko
durvju aizvērēju.

Durvju furnitūru,
izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes
kritērijus u.c pirms
izgatavošanas
precizēt un
saskaņot ar
pasūtītāju un
ražotāju.

1

Ieejas durvis uz
noliktavu

Siltinātas metāla durvis.Slēdzamas U ≤
1.8, (W / (m2 * K))
Durvīm veicama ailu apdare.
Tonis ''Pelēks'', (RAL 7024).

Durvju furnitūru,
izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes
kritērijus u.c pirms
izgatavošanas
precizēt un
saskaņot ar
pasūtītāju un
ražotāju.

1000

1

2100

1280

1

2380

1340

2250

900

1000

2100

DF-1

1280

2380

DF-2

1340

2250

DF-3

900

1900

1000

2

Pagraba ārdurvis

1900

DF-4

Siltinātas metāla durvis.Slēdzamas U ≤
1.8, (W / (m2 * K))
Durvīm veicama ailu apdare.
Tonis ''Pelēks'', (RAL 7024).

1000

2250

2250

DF-5

1000

1000

PIEZĪMES
FURNITŪRAI

Durvis metāla EI30

2100
2100

D-1

DURVJU
AILES
AUGSTUMS

2

Ieejas durvis
1.stāva veikalā

PVC durvis ar stiprinošo cinkotu profilu
(metāls ne plānāks par 1.5 mm)
,nestiklotā daļa - pildīts pildiņš.
Durvis ar mehānisko aizvērēju
(hidrauliski, regulējami) un durvju
fiksatoru atvērtam stāvoklim.
Durvju U ≤ 1.6, (W / (m2 * K)). Durvīm
veicama ailu apdare. Tonis RAL 7024

Durvju furnitūru,
izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes
kritērijus u.c pirms
izgatavošanas
precizēt un
saskaņot ar
pasūtītāju un
ražotāju.
Durvju furnitūru,
izmērus, vēršanos
virzienus, kvalitātes
kritērijus u.c pirms
izgatavošanas
precizēt un
saskaņot ar
pasūtītāju un
ražotāju.

Piez īmes.
1. Attiecīgais būvuzņēmēja speciālists, konsultējoties
ar projekta vadītāju, vadoties pēc ražotāju rekomendācijām
izvēlās logu tipus, saskaņojot tos ar pasūtītāju pirms
logu izgatavošanas.
2. Pirms durvju izgatavošanas un pasūtīšanas pārbaudīt
ailu izmērus, vēršanās virzienu un maināmo durvju skaitu.
3. Durvju specifikāciju skatīt kopā ar pārējām AR daļas lapām.
4. Pirms durvjuielikšanas uz vietas nepieciešamības
gadījumā nokalt esošo ailes apmetumu.
5. Durvju montāžu un aiļu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-15 "Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika".
6. Ieejas durvīm uzstādīt elektronisko kodu atslēgu ar iebūvētu
kartiņas/ breloka RFID (RFID - kā piemērs) nolasītāju, proti, durvis
atveramas gan ar kodu, gan ar kartiņu/ breloku (jāparedz katram
dzīvoklim 2 kartiņas/brelokus). Piemēram sekojošs izstrādājums:
KODA ATSLĒGA COMPETITION DH16A-10DT.
Durvīm uzstadīt hidraulisko durvju aizvērēju, piemēram sekojošs
izstrādājums: DURVJU AIZVĒRĒJS GEZE TS2000, un izejas poga,
piemēram sekojošs izstrādājums: IZEJAS POGA PW4.
http://www.dialogss.lv

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

DATUMS

PASŪTĪTĀJS:

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

AS''Olainesūdens un
siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTAJS:

REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

SIA" US ARHITEKTI"
PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES
ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

80090010212005 (B ŪVES)

PASŪT.NR.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

MAINĀMO DURVJU
SPECIFIKĀCIJA
Būvproj. vad.:

O. Salputra

IZSTRĀDĀJA:

S. Stafeckis

IZSTRĀDĀJA:

E. Upmalis

ARH.NR.
US/A-01-09.26

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana VA

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1 : 100

AR-12

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

Izmaiņas

COKOLA MEZGLS, SILTINĀŠANA
MEZGLS 1, M 1:15

Sienas siltinašana ar Rockwool FrontRock
MAX E akmensvati - 200 mm vai ekvivalentu
ar λ ≤ 0.038 W/(m•K)) vai labāku.
Esošā siena

200

7

Līmjava

Apmetums

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ > 160g/m2,
gatavais dekoratīvais silikona apmetums, graudu
izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,ar
otrās kategorojas mehānisko izturību
Siltumizolācijas stiprinājuma
elements

Līmjava

PVC cokola profils un stūra profils ar
stikla šķiedras sietu un lāseni - 200mm

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets,
ρ > 160g/m2, apmetums Multicontact
MC 55 vai ekvivalents 300mm dziļumā
zem zemes līmeņa

~125

Siltināšana ar akmensvati - lamellas
Rockwool FASROCK G - 100mm vai
ekvivalentu, ar λ ≤ 0.038 W/(m•K)) vai
labāku

~700

Vertikālā hidroizolācija smērējama elastīgs, hidroizolējošs bituma
maisījums

6

100

Ekstrudētais putupolistirols 100mm, ar
puspundi λ<0,036W/(m•k)virszemes daļā
un 1.0m zem zemes līmeņa vai analogu

600
2.5%

60

25

100

Siltumizolācijas stiprinājums
elements dībeļus liek virszemes daļā
300mm no zemes līmeņa

1. Izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros, ja nav
norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju
to stiprināšanas, apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezglu vietas skat. lapā AR-5 un AR-7.
4. Pamatu siltināšana pa ēkas perimetru 1.0m dziļumā no zemes
virsmas.
5. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā ar
izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
6. Proj. realizācijas gaitā un turpmāk veikt nesošo konstrukciju,un
plaisu iekštelpās monitoringu, ja nepieciešams, izstrādāt tehnisko
projektu pamatu pastiprināšanai.
7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota
projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un
standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā buzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas,
sasķaņojot ar būvprojekta vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta
vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.
9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte
pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma caurlaidības koeficienta
vērtību.
10.Spraugas, siltumizolācijas materiālu savstarpējā salaiduma
vietās, salaiduma vietas nevar pārsniegt 5 mm. Ja materiāla
montāžas procesā veidojas lielākas spraugas, tad tās
nepieciešams aizpildīt ar PAMATA siltumizolācijas materiālu.

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

Līmjava, ko paredzēts lietot uz bituma
hidroizolācijas

300
400

80 50

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

Betona apmale
Pabetonējums

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

1000

PROJEKTS:

Bruģēta apmale (betona bruģis) 60mm
Izlīdzinošā smilts kārta 50mm
Dolomīta šķembu kārta 80mm
Grants slānis

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 001 0212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

MEZGLS 1

ARH.NR.:
US/A-01-09.26

1

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

2

BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:15

AR-13

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

Piezīmes:

MEZGLS 2, M 1:15
AR-5 un AR-7.

7

> 160g/m2,

150

20...50

akmensvati - 150 mm (KOEF.
vai ekvivalentu
logiem)

7

elements

FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm
(KOEF.
vai ekvivalentu

NEDRĪKST

MEZGLS 3, M 1:20

PAMATA

IZPILD.

IZM.

RE ISTR CIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE:
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

20...50

palodzi un apmetumu.

FRONTROCK S akmensvati - 20...50 mm
(KOEF.
> 160g/m2,

DATUMS

SIA ''US ARHITEKTI''

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

min30

DZ VOJAM S M JAS VIENK R OT
FAS DES ATJAUNO ANA
logiem)

> 160g/m2,

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

7

150

US/P-01-09.26

MEZGLS 2 UN 3

ARH.NR.:
US/A-01-09.26

siets,

A

B

O.SALPUTRA

STADIJA
DATUMS

VA
20.07.2018

S.STAFECKIS

NORĀDĪJUMI
E.UPMALIS

1:15

AR-14

Piezīmes:

MEZGLS 4, M 1:15
AR-7.

PVC nosegprofils

min30

Balkona apdare, trapecveida
profils T
PE, mat. biezums

30
1150

FrontRock MAX E akmensvati - 180mm
(KOEF.
vai ekvivalentu

100

NEDRĪKST

~70

PAMATA

un elementiem vai analogu.

ar akmensvati - lamellas
Rockwool FASROCK G - 100mm vai
ekvivalentu, ar

IZPILD.

IZM.

Betona apmale

~700

RE ISTR CIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE:
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

6

300
400

100mm, ar puspundi

80 50

SIA ''US ARHITEKTI''

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

150

60

2.5%

siets, > 160g/m2, apmetums
Multicontact MC 55 vai ekvivalents

1030

700

DATUMS

100

DZ VOJAM S M JAS VIENK R OT
FAS DES ATJAUNO ANA

analogu
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

US/P-01-09.26

MEZGLS 4

ARH.NR.:
US/A-01-09.26

A

B

O.SALPUTRA

STADIJA
DATUMS

VA
20.07.2018

S.STAFECKIS

NORĀDĪJUMI
E.UPMALIS

1:15

AR-15

AIZSTIKLOTO LODŽIJU APDARE
MEZGLS 5, M 1:15
Iekšējā palodze
Laminēta, baltā krāsā, matēta
(maināmajiem logiem)

Ārējā palodze. Rūpnieciski krāsots tērauda
skārds.

30

Palodze uz antiseptizētiem koka
klučiem vai konsolēm ar akmens
vates blīvējumu (maināmajiem
logiem)

PVC nosegprofils

min30

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ >
160g/m2, dekoratīvais silikona apmetums,
graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā
virsma - biezpiens, ar otrās kategorojas
mehānisko izturību

1150

Balkona apdare, trapecveida
profils T20, pārklājums PE, mat. biezums
0,45mm, vai analogs. Stiprināta ar
krāsotām tērauda skrūvēm, izm. saskaņā
ar materiāla ražotāja norādījumiem un
standartshēmām.

Tvaika izolācijas lenta. Mala, kas
līmējas pie mūra ir min 30mm plata.
Paneļa virsma vispirms ir jānolīdzina
ar javu. (Maināmajiem logiem)

Iekšējo apdari aiztiklotās
lodžijas īpašnieks risina
par saviem līdzekļiem

Esošā balkona marga, pārbaudīt metāla
stiprinājuma vietas, nepieciesamības gadījumā
pastiprināt tās. Paneļa puse no iekšpuses špaktelēta,krāsota virsma.

Sienas siltinašana ar Rockwool
FrontRock MAX E akmensvati - 150 mm
(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))
vai ekvivalentu

T veida alumīnija profils ar soli 500mm sakaņā ar
STYL 2000 sistēmu un elementiem vai analogu.
Aizmūrēt sparaugas starp paneļiem
FOXI nesošais stirpinājums ar skrūvi un dībeli
ar soli 400mm, sakaņā ar STYL 2000 sistemu
un elementiem vai analogu.

~70

Dekoratīvais silikona apmetums, graudu
izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma biezpiens, ar otrās kategorojas mehānisko
izturību

7

Esošā pārseguma konstrukcija.
Atjaunot pārseguma bojātās vietas.
Špaktelēta krāsota virsma.

150

A

B

IZM.

AS''Olaines ūdens un siltums''
Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ >
160g/m2, dekoratīvais silikona apmetums,
graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā
virsma - biezpiens, ar otrās kategorojas
mehānisko izturību

Stūra profils

50

Siltinašana ar Paroc Linio 10
akmensvati - 50 mm (KOEF. λ
≤ 0.036W/(m•K)) vai ekvivalentu

Hidroizolācijas lenta pa loga perimetru
tvaika caurlaidīga
Loga pielaiduma profils ar blīvējumu

Pašblīvējošā lenta

7

PVC logs

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

150

Sienas siltinašana ar Rockwool
FrontRock MAX E akmensvati 150 mm (KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))
vai ekvivalentu

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

LODŽIJU ATDALOŠO SIENU SILTINĀŠANAS MEZGLS
MEZGLS 6, M 1:15

7

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav
norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas
sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.
3. Mezgla vietas skat. lapā AR-7.
4. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
logiem izbūvēt 20....50mm biezu izolācijas kārtu, ar
maksimāli iespējamo.
5. Pa logu perimetru uzstādāma logu hidroizolējošā lenta
no ēkas ārpuses.
6. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā
ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī
normatīvu prasībām.
7. Logu aiļu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-01 "Ēku
noorobežojšo konstrukciju siltumtehnika".
8. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
9. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
10. Lodžiju pārsegumus attīrīt no abrazīvajām daļām, paneļu
redzamo stiegrojumu apstrādāt ar rūsas pārveidotāju, stiegras
gruntēt ar pretkorozijas krāsu metālam.
11. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā
izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas
vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
10. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte
pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma
caurlaidības koeficienta vērtību.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 001 0212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

MEZGLS 5 UN 6

ARH.NR.:
US/A-01-09.26

A
BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

B
IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:15

AR-16

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

NEAIZSTIKLOTO LODŽIJU APDARE
MEZGLS 7, M 1:15

Esošā balkona marga, pārbaudīt metāla
stiprinājuma vietas, nepieciesamības
gadījumā pastiprināt tās, attīrīt, gruntēt un
krāsot

Iekšējā palodze
Laminēta, baltā krāsā, matēta
(maināmajiem logiem)

30

Ārējā palodze. Rūpnieciski krāsots tērauda
skārds.

Palodze uz antiseptizētiem koka
klučiem vai konsolēm ar akmens
vates blīvējumu (maināmajiem
logiem)

200

Skārds - rūpnieciski krāsots
tērauda skārds.

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ >
160g/m2, dekoratīvais silikona apmetums,
graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā
virsma - biezpiens, ar otrās kategorojas
mehānisko izturību

1
1-1.5

200

Esošā balkona marga, pārbaudīt metāla
stiprinājuma vietas, nepieciesamības
gadījumā pastiprināt tās. Paneļa puse no
iekšpuses - špaktelēta,krāsota virsma.

Tvaika izolācijas lenta. Mala, kas
līmējas pie mūra ir min 30mm plata.
Paneļa virsma vispirms ir jānolīdzina
ar javu. (Maināmajiem logiem)

T veida alumīnija profils
ar soli 500mm sakaņā ar
STYL 2000 sistemu un
elementiem vai analogu.

150

Balkona apdare, trapecveida
profils T20, pārklājums PE, mat. biezums
0,45mm, vai analogs. Stiprināta ar
krāsotām tērauda skrūvēm, izm. saskaņā
ar materiāla ražotāja norādījumiem un
standartshēmām.

1150

min30

Hermētisks savienojums silikons
Mapesil LM vai ekvivalents
FOXI nesošais stirpinājums ar skrūvi un
dībeli ar soli 400mm, sakaņā ar STYL
2000 sistēmu un elementiem vai analogu.

Sienas siltinašana ar Rockwool
FrontRock MAX E akmensvati - 150 mm
(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))
vai ekvivalentu

Putupolistirols EPS 150 vai ekvivalentu
λ<0,036W/(m•k) - 150mm

Skārds - rūpnieciski krāsots tērauda
skārds.
Esošā pārseguma konstrukcija.
Atjaunot pārseguma bojātās vietas.
Špaktelēta krāsota virsma.
Hidroizolācija

Izbetonēts stūra elements

1

7

150

A

Hidroizolējoša pārklājuma izveidošana
uz balkona grīdas, tur kur nav iestiklota
lodžija "Remmers"Epoxy BS 3000
krāsa RAL 7024 vai analogs.
Nodrošināt kritumu prom no vates.

Izveidot jaunu betona kārtu ar kritumu,
tikai neaizstiklotajās lodzijās - betons
C20/25 - 20-30 mm

B

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav
norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas
sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.
3. Mezgla vietas skat. lapā AR-7.
4. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
logiem izbūvēt 20....50mm biezu izolācijas kārtu, ar
maksimāli iespējamo.
5. Pa logu perimetru uzstādāma logu hidroizolējošā lenta
no ēkas ārpuses.
6. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā
ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī
normatīvu prasībām.
7. Logu aiļu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-01 "Ēku
noorobežojšo konstrukciju siltumtehnika".
8. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
9. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
10. Lodžiju pārsegumus attīrīt no abrazīvajām daļām, paneļu
redzamo stiegrojumu apstrādāt ar rūsas pārveidotāju, stiegras
gruntēt ar pretkorozijas krāsu metālam.
11. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā
izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas
vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
10. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte
pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma
caurlaidības koeficienta vērtību.

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

ŠĶĒLUMS 1 - 1

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA
Putupolistirols EPS 150 vai ekvivalentu
λ<0,036W/(m•k) - 50mm

Siltinašana ar Paroc Linio 10
akmensvati - 50 mm (KOEF. λ
≤ 0.036W/(m•K)) vai ekvivalentu

150

Izbetonēts stūra elements

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 0010 212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

MEZGLS 7

Lodžiju atdalošā siena

ARH.NR.:
US/A-01-09.26

Izveidot jaunu betona kārtu ar kritumu,
betons C20/25 - 20-30 mm

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Esošā pārseguma konstrukcija.
Atjaunot pārseguma bojātās vietas.
Špaktelēta krāsota virsma.

BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:15

AR-17

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

LODŽIJU GALA SIENU SILTINĀŠANAS MEZGLS,
MEZGLS 8, M 1:15
Lodzijas
norobežojošā marga

50
Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets,
ρ > 160g/m2, dekoratīvais silikona
apmetums, graudu izmērs līdz 2,0 mm,
dekoratīvā virsma - biezpiens,ar otrās
kategorojas mehānisko izturību

50

7

7

Stūra profils

Siltinašana ar Paroc Linio 10
akmensvati - 50 mm (KOEF. λ
≤ 0.036W/(m•K)) vai ekvivalentu

7

Siltumizolācijas
stiprinājuma elements

150

A
B

Sienas siltinašana ar Rockwool
FrontRock MAX E akmensvati 200 mm (KOEF. λ ≤ 0.036
W/(m•K)) vai ekvivalentu

200

1

Sienas siltinašana ar
Rockwool FrontRock MAX E
akmensvati - 200 mm vai
ekvivalentu ar λ ≤ 0.038
W/(m•K)) vai labāku.

7

2

TEHNISKĀ ST.PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA UN PĀRVIETOŠANĀS
LAIPU IZVEIDE. MEZGLS 9, M 1:15

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav
norādītas citas mērvienības.
2. Izmantot tikai ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju un
to stiprināšanas un apdares
sistēmas un materiālus.
3. Mezgla vietas skat. lapā AR-3 un AR-7.
4. Pirms bēniņu pārseguma siltumizolācijas ieklāšanas,
savest kārtībā inženierkomunikācijas.
5. Koka konstrukciju izgatavot no priedes koksnes Il
šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par
18%. Visi koka elemnti savstarpēji stiprināmi un
saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski
izgatavotus tērauda elemntus. Koka konstrukciju
balstvietās uz betona vai mūra paredzēt hidroizolācijas
starpkārtu. Nodrošinat visu koka elemntu aizsardzību pret
mitrumu un biologisko bojāšanos, kā arī veikt koka
konstrukciju ugunsaizsardzību.
6. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā
ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī
normatīvu prasībām.
7. Pretvēja auduma un tvaika izolācijas savienošana, kā
arī to bojājumu novēršana jāveic ar speciāli šiem darbiem
paredzētām līmlentām, ko rekomendē materiāla ražotājs,
piemēram Tyvek Butil.
8. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte
pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma
caurlaidības koeficienta vērtību.

IZM.

Koka dēļu klājs 20*100mm, ar 20mm
atstarpi starp dēļiem

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''

Pretvēja audums
polipropilēna pārklājumu 60 gr/m.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

20

SIA ''US ARHITEKTI''

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA

300

40

Pārseguma siltināšana
akmensvati
PAROC BLT9- 300mm
vai ekvivalentu ar īpatn.siltum. koif.
(KOEF. λ ≤ 0.041 W/(m•K))

DATUMS

Koka sija 45*170mm
ar soli 600mm (otrā kārta)

600

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 0010 212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

Koka sija 45*170mm
ar soli 1200mm (pirmā kārta)

US/P-01-09.26

MEZGLS 8 UN 9

ARH.NR.:
US/A-01-09.26

Tvaika izolācija 200
mikroni, UV izturīga 0.2mm

BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

Esošā ēkas konstrukcija

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:15

AR-18

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

Piezīmes:

,
MEZGLS 10 M 1:15
FrontRock MAX E akmensvati 150mm (KOEF.
vai ekvivalentu
Apmetums
>

savienojumu

150

A

elements

7

B
,
MEZGLS 11 M 1:15
IZPILD.

IZM.

DATUMS

RE ISTR CIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE:
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

THERMAX 8 VAI
EKVIVALENTS

SIA ''US ARHITEKTI''

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZ VOJAM S M JAS VIENK R OT
FAS DES ATJAUNO ANA

Apmetums
FrontRock MAX E akmensvati 150mm (KOEF.
vai ekvivalentu

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

US/P-01-09.26

>

ARH.NR.:
US/A-01-09.26

150

7

O.SALPUTRA

STADIJA
DATUMS

VA
20.07.2018

S.STAFECKIS

NORĀDĪJUMI
E.UPMALIS

1:15

AR-19

Piezīmes.

JUMTA PARAPETA MEZGLS,
MEZGLS 12, M 1:15

Parapeta apdares dimensijas ir

~

150

smalci

5. Koka konstrukciju izgatavot no priedes koksnes Il

5

600

1

AR-7.

30

1

betona klons Weber (Vetonit) S30 vai
ekvivalents.
"Super

50

vai ekvivalentu

4.

400

akmensvati - 50 mm (KOEF.
vai ekvivalenta.
ar
. Savienojuma vietu, lielo

NEDRĪKST

palodzi un apmetumu.

> 160g/m2

Expert-150 vai ekvivalents.

30

Farbex

IZPILD.

IZM.

750

600

akmensvati - 50 mm (KOEF.
DATUMS

300

RE ISTR CIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE:
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

SIA ''US ARHITEKTI''

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

50

A

DZ VOJAM S M JAS VIENK R OT
FAS DES ATJAUNO ANA

7

B

OBJ. ADRESE:

PAROC BLT9 (
ekvivalentu.

300

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

vai
KADASTRA NR.

US/P-01-09.26

150

MEZGLS 12

ARH.NR.:
US/A-01-09.26

180

O.SALPUTRA

NORĀDĪJUMI

STADIJA
DATUMS

1000

vai ekvivalenta.
ar

4.

VA
20.07.2018

S.STAFECKIS

.
u,

E.UPMALIS

1:15

AR-20

Piezīmes.

JUMTA DZEGAS MEZGLS AR TEKNI VIRS BALKONIEM,
MEZGLS 13, M 1:15

AR-7.

akmensvati - 50 mm (KOEF.
vai ekvivalentu

50
siets,

> 160g/m2, gatavais

min300

ar soli S=600mm

Tyvek Butil.

300
NEDRĪKST

60
ROB 60 akmensvati - 30 mm
(KOEF.
vai ekvivalentu
10mm
IZPILD.

IZM.

150
MAX E akmensvati - 150 mm
(KOEF.
vai ekvivalentu

A

DATUMS

RE ISTR CIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE:
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

7

akmensvati - 50 mm (KOEF.

B

SIA ''US ARHITEKTI''

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

vai ekvivalentu

DZ VOJAM S M JAS VIENK R OT
FAS DES ATJAUNO ANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

analogs.

US/P-01-09.26

MEZGLS 13

ARH.NR.:
US/A-01-09.26
O.SALPUTRA

STADIJA
DATUMS

VA
20.07.2018

S.STAFECKIS

NORĀDĪJUMI
E.UPMALIS

1:15

AR-21

Piezīmes.

JUMTA PARAPETA MEZGLS,
MEZGLS 14, M 1:15

AR-5.

540

100

150

350

ar akmens smalci

50*50*40*2mm,S=500mm

Tyvek Butil.

30
MAX E akmensvati - 100 mm
(KOEF.
vai ekvivalentu

200

NEDRĪKST

10
IZPILD.

IZM.

1

DATUMS

RE ISTR CIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE:
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.

2
MAX E akmensvati - 200 mm
(KOEF.
vai ekvivalentu

SIA ''US ARHITEKTI''

TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZ VOJAM S M JAS VIENK R OT
FAS DES ATJAUNO ANA
vai ekvivalenta.
ar

4.

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

.
u,

US/P-01-09.26

MEZGLS 14

ARH.NR.:
US/A-01-09.26
O.SALPUTRA

STADIJA
DATUMS

VA
20.07.2018

S.STAFECKIS

E.UPMALIS

1:15

AR-22

IEEJAS JUMTIŅA APDARES MEZGLS,
MEZGLS 15

JUMTIŅA PLĀNA SHĒMA M1:30

1
3480

B

Esošs

1400

Kāpņutelpas logus iebūvēt vienā
līmenī ar ārsienu

1
ŠĶĒLUMS 1 - 1, M1:15

Stūris PAROC ROB 60 vai ekvivalentu

150

Kausējamais Polimēr-bitumena ruļļveida
jumta segums. Armējums un tā svars:
poliesters 160 gr/m², apakšklājs ≥ 3,5kg/m²,
virsklājs ≥4,5kg/m², pārklāts ar akmens
smalci

Hermētisks savienojums silikons
Mapesil LM vai ekvivalents

7

Impregnēta koka brusa 50*100mm
stiprināta ar dībeļskrūvēm
Hidroizolācija

min250

Siltināšana ar Rockwool FrontRock
MAX E akmensvati - 150 mm
(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))
vai ekvivalentu

Skarda mala stiprināta pie koka brusas ar
skrūvēm, rūpnieciski krāsots tērauda skārds,

Esošs

250

30
50

Iejas durvis
Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ > 160g/m2,
gatavais dekoratīvais silikona apmetums, graudu
izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā virsma - biezpiens,ar
pirmās kategorojas mehānisko izturību

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

Tekne 80mm
ar aķiem, krāsa RAL 7024

SIA ''US ARHITEKTI''

Kausējamais Polimēr-bitumena ruļļveida
jumta segums. Armējums un tā svars:
poliesters 160 gr/m², apakšklājs
≥ 3,5kg/m², virsklājs ≥4,5kg/m², pārklāts
ar akmens smalci

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

Jumta siltinašana ar PAROC
ROS 60 akmensvati - 50 mm,
(KOEF. λ ≤ 0.039 W/(m•K)) vai
ekvivalentu

8009 0010 212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

IEEJAS JUMTIŅA APDARES
MEZGLS 15

US/P-01-09.26
ARH.NR.:
US/A-01-09.26

Esošā jumtiņa konstrukcija
BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

Tvaikizolācija UV noturīga, 200
mikroni - 0.2mm

B
* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''

Stūra profils PVC ar lāseni

50

Akmens vates blīvējums

IZPILD.

PIEZĪM.

PROJEKTS:

Līmjava
Siltināšana ar Rockwool FrontRock
MAX E akmensvati - 120 mm
(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))
vai ekvivalentu

IZM.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

50

30

PVC cokola profils un stūra profils
ar stikla šķiedras sietu un lāseni 150mm

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav
norādītas citas mērvienības.
2. Izmantot tikai sertificētu siltuma izolāciju to stiprināšanas,
apdares sistēmas un materiālus.
3. Mezgla vietu skat. lapā AR-3.
4. Pirms siltumizolācijas uzklāšanas jumtu attīrīt no vecā
jumta seguma, netīrumiem un abrazīvām daļiņām (smiltis,
sūnas). Bojātās pārseguma vietas atjaunot.Izlīdzināt
pamatni, lai neveidoties lauzumi un bedres.
5. Jumta siltumizolāciju ieklāt saskaņā ar ražotāja
tehnoloģiju un vispārīgajiem norādījumiem.
6. Tvaika izolācijas savienošana, kā arī to bojājumu
novēršana jāveic ar speciāli šiem darbiem paredzētām
līmlentām.
7. Jumta materiāla slāņa ieklāšana un nostiprinasana
saskaņā ar ražotāja instrukcijām un standartshemām.
8. Veikt jumta malu, parapetu apdari, lāseņu izveidi, kā arī
jumta un sienas savienojuma apdari ar rūpnieciski krāsota
skārda detaļām - dubultas pārfalces savienojumi un
stiprinājumu skaits atbilstoši vēja slodzei.
9. Jumta siltumizolācijas slāņa vēdināšanas deflektorus, to
skaitu un izvietojumu precizēt un uzstādīt sakaņā ar
materiāla piegādātāja rekomendācijām un norādījumiem.
10. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
11. Jebkuras atkāpes no projekta savlaicīgi izrunāt un
saskaņot ar būvproj. vadītāju, pretējā gadījumā būvprojekta
vadītājs neuzņemas atbildību par veiktajām izmaiņām.

Siltinašana ar Paroc Linio 10
akmensvati - 50 mm (KOEF. λ
≤ 0.036W/(m•K)) vai ekvivalentu

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:15

AR-23

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

KĀPŅU PLĀNS M1:50

PIEZĪMES:

Cinkots metināts metāla režģis SP,
režģa izmērs 34*38/25*3mm, karsti
cinkots

ēķ
ina

bie

zu
m

s

5.Konstrukcijas stiegrot ar B500B klases stiegrām.
6.Konstrukcijas betona aizsargkārtas
stiegrojumam-apakšā 70mm, sānos 35mm, augšā
35mm.
7.Stiegru pārlaidumu veidot 40Ø garumā, ja nav
norādīts citādi.
8.Uzrādītie risinājumi var tikt mainīti tos saskaņojot ar
projektētāju.

šu
ve
sa

pr

1140

z - šuves katete

Metinājuma šuves

A
1

a-

1

1.Pieņemtā augstuma atzīme ± 0.000, kas atbilst
absolūta atzīmei skat. AR daļā.
2.Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes
m (metros).
3.Pirms darbu sākšanas visus izmērus precizēt objektā
uz vietas;
4.Konstrukcijas betonēt izmantojot betonu C30/37, XC2.

2000

270 270 270 270270 270270 270
2210

50

z=a 2

1835

Gatavie kāpņu pakāpieni 1000*270mm,
režģa izmērs 34*38/30*3mm, karsti cinkots

2

Cinkots metināts metāla režģis SP,
režģa izmērs 34*38/25*3mm, karsti
cinkots

GRIEZUMS M1:50
2210

930

270

Gatavie kāpņu pakāpieni 1000*270mm,
režģa izmērs 34*38/30*3mm, karsti cinkots,
JMJ.LV vai analogs

1510*

930

159*

2000

9.DVP projektā jābūt norādēm par darbu izpildi ziemas
apstākļos.
10. Pirms montāžas elementu pasūtīšanas
izgatavošanai nepieciešams izstrādāt metāla
konstrukciju detalizētus rasējumus (MKD).
11.Metāla konstrukciju aizsargāt pret koroziju ar
aizsargpārklājumiem. Korozivitātes klase C1, atbilstoši
ISO 12944. Izvēlētajai pārklājumu sistēmai jānodrošina
vismaz 15 gadu kalpošanas laiks saskaņā ar ISO
12944;

Metāla paplāksne t=15mm.
2 x HILTI HY-200+ HIT-V M12(8.8), 8.8.
Ielīmēt 150mm dziļumā. Izvietot centriski pret
IPE200 asi 100 mm attālumā.

1000

Metāla sija IPE200,
tonis RAL 7024

IZM.

PASŪTĪTĀJS:

Betona pamats kāpnēm, betonēt izmantojot
betonu C30/37, XC2

Kvadrātcaurule 50*50*3mm

AS''Olaines ūdens un siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

250

100

40

Kvadrātcaurule 60*40*3mm,
tonis RAL 7024

30

100

20

3 x HILTI HY-200+ HIT-V M12(8.8), 8.8.
Ielīmēt 100mm dziļumā. Izvietot ar soli
250mm.

Kvadrātcaurule 30*30*3mm,
tonis RAL 7024
Kvadrātcaurule 20*20*2mm,
tonis RAL 7024

Kvadrātcaurule 40*40*3mm,
tonis RAL 7024

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA

MATERIĀLU APJOMS
N.p.k. Apraksts

Apjoms Kāpņu Kopā
sk.

1.

Gatavo kāpņu pakāpienu uzstādīšana (1000x270,
8 gab.
režģa izmērs 34x38/30x3, karsti cinkoti)

2.

Cinkota metināta metāla režģa uzstādīšana
(SP, 34x38/25x3, karsti cinkots)

3.

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 0010 212 005(BŪVES)

2

16 gab.

2.3m²

2

4.6m²

RASĒJUMA NOSAUKUMS

Metāla sija IPE200, tonis RAL 7024

5.9m

2

11.8m

METĀLA KĀPNES K-1, MEZGLS 16

4.

Kvadrātcaurule 50*50*3mm, karsti cinkots

3.3m

2

6.6m

5.

Kvadrātcaurule 60*40*3mm, tonis RAL 7024

4.6m

2

9.2m

6.

Kvadrātcaurule 40*40*3mm, tonis RAL 7024

4.3m

2

8.6m

7.

Kvadrātcaurule 30*30*3mm, tonis RAL 7024

8.7m

2

17.4m

8.

Kvadrātcaurule 20*20*2mm, tonis RAL 7024

26.4m

2

52.8m

PASŪT.Nr.
US/P-01-09.26
ARH.NR.:
US/A-01-09.26

BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

100

1100

40

PRETSKATS M1:50

IZPILD.

PIEZĪM.

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:50

AR-24

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

PIEZĪMES:
KĀPŅU PLĀNS M1:50

1

Demontēt esošo puķu kasti. Pēc
demontāžas izveidot jaunu betona
kārtu ar kritumu, betons C20/25 40-60mm. Hidroizolējoša pārklājuma
izveidošana uz grīdas
"Remmers"Epoxy BS 3000 krāsa RAL
7024 vai analogs.

MATERIĀLU APJOMS
N.p.k. Apraksts

1100

DF-1

Demontēt esošo ķieģeļu
atbalstsienu. Pēc demontāžas
veikt esošo kapņu sānu apdari.

1300

Margas - augstums 1100mm
Demontēt esošo betona izlīdzinošo virsmmu,
virsmu apstrādāt ar betonkontaktu virs kura
izveidot betona C20/25 rievota pretslīdes
virsma (slota) 45*mm. Hidroizolējoša
pārklājuma izveidošana uz grīdas
"Remmers"Epoxy BS 3000 krāsa
RAL 7024 vai analogs.

Apjoms

1.

Kvadrātcaurule 60*40*3mm, tonis RAL 7024

3.7m

2.

Kvadrātcaurule 40*40*3mm, tonis RAL 7024

5.3m

3.

Kvadrātcaurule 30*30*3mm, tonis RAL 7024

7.1m

4.

Kvadrātcaurule 20*20*2mm, tonis RAL 7024

23.4m

5.

L veida metāla leņķis, karsti cinkots 50*50*3mm,
stiprināts pie esošās kāpņu konstrukcijas
izbūvēt uz katra pakāpiena.

12.1m

2420

1

GRIEZUMS 1-1 M1:50

1.Pieņemtā augstuma atzīme ± 0.000, kas atbilst
absolūta atzīmei skat. AR daļā.
2.Visi izmēri doti mm (milimetros) un augstuma atzīmes
m (metros).
3.Pirms darbu sākšanas visus izmērus precizēt objektā
uz vietas;
4.Konstrukcijas betonēt izmantojot betonu C20/25.

5.Konstrukcijas stiegrot ar B500B klases stiegrām.
6.Konstrukcijas betona aizsargkārtas
stiegrojumam-apakšā 70mm, sānos 35mm, augšā
35mm.
7.Stiegru pārlaidumu veidot 40Ø garumā, ja nav
norādīts citādi.
8.Uzrādītie risinājumi var tikt mainīti tos saskaņojot ar
projektētāju.
9.DVP projektā jābūt norādēm par darbu izpildi ziemas
apstākļos.
10. Pirms montāžas elementu pasūtīšanas
izgatavošanai nepieciešams izstrādāt metāla
konstrukciju detalizētus rasējumus (MKD).
11.Metāla konstrukciju aizsargāt pret koroziju ar
aizsargpārklājumiem. Korozivitātes klase C1, atbilstoši
ISO 12944. Izvēlētajai pārklājumu sistēmai jānodrošina
vismaz 15 gadu kalpošanas laiks saskaņā ar ISO
12944;

40

Kvadrātcaurule 60*40*3mm,
tonis RAL 7024

100

Kvadrātcaurule 30*30*3mm,
tonis RAL 7024
Kvadrātcaurule 20*20*2mm,
tonis RAL 7024

860

20 100
Kvadrātcaurule 40*40*3mm,
tonis RAL 7024

1100

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

160*
160*
160*
160*

L veida metāla leņķis,
karsti cinkots 50*50*3mm,
stiprināts pie esošās
kāpņu konstrukcijas
izbūvēt uz katra
pakāpiena.

160*

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

100

Demontēt esošo betona izlīdzinošo
virsmmu, virsmu apstrādāt ar
betonkontaktu virs kura izveidot
betona C20/25 rievota pretslīdes
virsma (slota) 45*mm. Hidroizolējoša
pārklājuma izveidošana uz grīdas
"Remmers"Epoxy BS 3000 krāsa
RAL 7024 vai analogs.

200

PROJEKTS:

Putupolistirols EPS 150 pa
lieveņa perimetru 200mm
(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))
Izbetonēts stūra elements
Demontēt esošo betona izlīdzinošo
virsmmu, virsmu apstrādāt ar
betonkontaktu virs kura izveidot
betona C20/25 rievota pretslīdes
virsma (slota) 45*mm. Hidroizolējoša
pārklājuma izveidošana uz grīdas
"Remmers"Epoxy BS 3000 krāsa
RAL 7024 vai analogs.

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 0010 212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

IEEJAS MEZGLS, MEZGLS 17

ARH.NR.:
US/A-01-09.26
BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:50

AR-25

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

LŪKAS IZBŪVES
MEZGLS 18, M 1:15

Iekšējā jumta lūka - metāla (U ≤ 1.8
(w/(m2 k)) ar ugunsdrošības klasi EI-30,
izmēri 850*850mm. Izmērus precizēt uz
vietas. Pneimatiska lūkas viras atvēršana
un aizvēršana, slēdzama lūka.
Pretvēja auduma pielīmēšanu pa lūkas
perimetru jāveic ar speciāli šiem darbiem
paredzētām līmlentām, ko rekomendē
materiāla ražotājs

Metāla kāpšļi

Pretvēja audums polipropilēna
pārklājumu 60 gr/m.

300

Pārseguma siltināšana ar akmensvati 300mm šāds siltumizolācijas slānis
jānodrošina pēc siltumizolācijas sēšanās,
PAROC BLT9 (λ≤0,041 W/mK) vai
ekvivalentu.
Tvaika izolācija 200 mikroni,
UV izturīga 0.2mm

Tvaika izolācijas pielīmēšanu pa lūkas
perimetru jāveic ar speciāli šiem darbiem
paredzētām līmlentām, ko rekomendē
materiāla ražotājs

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav
norādītas citas mērvienības.
2. Izmantot tikai ETAG 004 sertificētu siltuma izolāciju un
to stiprināšanas un apdares
sistēmas un materiālus.
3. Mezgla vietas skat. lapā AR-5 un AR-7.
4. Pirms bēniņu pārseguma siltumizolācijas ieklāšanas,
savest kārtībā inženierkomunikācijas.
5. Koka konstrukciju izgatavot no priedes koksnes Il
šķiras zāģmateriāliem ar relatīvo mitrumu ne lielāku par
18%. Visi koka elemnti savstarpēji stiprināmi un
saenkurojami izmantojot kokskrūves un rūpnieciski
izgatavotus tērauda elemntus. Koka konstrukciju
balstvietās uz betona vai mūra paredzēt hidroizolācijas
starpkārtu. Nodrošinat visu koka elemntu aizsardzību pret
mitrumu un biologisko bojāšanos, kā arī veikt koka
konstrukciju ugunsaizsardzību.
6. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā
ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī
normatīvu prasībām.
7. Pretvēja auduma un tvaika izolācijas savienošana, kā
arī to bojājumu novēršana jāveic ar speciāli šiem darbiem
paredzētām līmlentām, ko rekomendē materiāla ražotājs,
piemēram Tyvek Butil.
8. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
9. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte
pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma
caurlaidības koeficienta vērtību.

850*
IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''
Pēc esošās lūkas demontāžas, ja
nepieciešams izbetonēt, vai mūrēt no
vieglbetona blokiem,atbalsta malu, lai
būtu iespējams uzmontēt jauno lūku.

Esošās kāpnes

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 0010 212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

LŪKU IZBŪVES MEZGLS 18
BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

DATUMS

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

US/P-01-09.26
ARH.NR.:
US/A-01-09.26

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:15

AR-26

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

NEAIZSTIKLOTO LODŽIJU APDARE 5.STĀVĀ
MEZGLS 19, M 1:15

Palodze uz antiseptizētiem koka
klučiem vai konsolēm ar akmens
vates blīvējumu (maināmajiem
logiem)

min30

1
1-1.5

200

Esošā balkona marga, pārbaudīt metāla
stiprinājuma vietas, nepieciesamības
gadījumā pastiprināt tās. Attīrīt, gruntēt un
krāsot.

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ >
160g/m2, dekoratīvais silikona apmetums,
graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā
virsma - biezpiens, ar otrās kategorojas
mehānisko izturību

150

Balkona apdare, trapecveida
profils T20, pārklājums PE, mat. biezums
0,45mm, vai analogs. Stiprināta ar
krāsotām tērauda skrūvēm, izm. saskaņā
ar materiāla ražotāja norādījumiem un
standartshēmām.

Tvaika izolācijas lenta. Mala, kas
līmējas pie mūra ir min 30mm plata.
Paneļa virsma vispirms ir jānolīdzina
ar javu. (Maināmajiem logiem)

T veida alumīnija profils
ar soli 500mm sakaņā ar
STYL 2000 sistemu un
elementiem vai analogu.

1250

Skārds - rūpnieciski krāsots
tērauda skārds.

160

30

Ārējā palodze. Rūpnieciski krāsots
tērauda skārds.

Iekšējā palodze
Laminēta, baltā krāsā, matēta
(maināmajiem logiem)

Hermētisks savienojums silikons
Mapesil LM vai ekvivalents
FOXI nesošais stirpinājums ar skrūvi un
dībeli ar soli 400mm, sakaņā ar STYL 2000
sistēmu un elementiem vai analogu.

Sienas siltinašana ar Rockwool
FrontRock MAX E akmensvati - 150 mm
(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))
vai ekvivalentu

Putupolistirols EPS 150 vai ekvivalentu
λ<0,036W/(m•k) - 150mm

Skārds - rūpnieciski krāsots tērauda
skārds.
Esošā pārseguma konstrukcija.
Atjaunot pārseguma bojātās vietas.
Špaktelēta krāsota virsma.
Hidroizolācija

Izbetonēts stūra elements

1

7

150

A

Hidroizolējoša pārklājuma izveidošana
uz balkona grīdas, tur kur nav iestiklota
lodžija "Remmers"Epoxy BS 3000
krāsa RAL 7024 vai analogs.
Nodrošināt kritumu prom no vates.

Izveidot jaunu betona kārtu ar kritumu,
tikai neaizstiklotajās lodzijās - betons
C20/25 - 20-30 mm

B

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav
norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas
sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.
3. Mezgla vietas skat. lapā AR-7.
4. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
logiem izbūvēt 20....50mm biezu izolācijas kārtu, ar
maksimāli iespējamo.
5. Pa logu perimetru uzstādāma logu hidroizolējošā lenta
no ēkas ārpuses.
6. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā
ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī
normatīvu prasībām.
7. Logu aiļu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-01 "Ēku
noorobežojšo konstrukciju siltumtehnika".
8. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
9. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
10. Lodžiju pārsegumus attīrīt no abrazīvajām daļām, paneļu
redzamo stiegrojumu apstrādāt ar rūsas pārveidotāju, stiegras
gruntēt ar pretkorozijas krāsu metālam.
11. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā
izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas
vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
10. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte
pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma
caurlaidības koeficienta vērtību.

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

ŠĶĒLUMS 1 - 1

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA
Putupolistirols EPS 150 vai ekvivalentu
λ<0,036W/(m•k) - 50mm

Siltinašana ar Paroc Linio 10
akmensvati - 50 mm (KOEF. λ
≤ 0.036W/(m•K)) vai ekvivalentu

150

Izbetonēts stūra elements

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 0010 212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

MEZGLS 19

Lodžiju atdalošā siena

ARH.NR.:
US/A-01-09.26

Izveidot jaunu betona kārtu ar kritumu,
betons C20/25 - 20-30 mm

* MEZGLUS NEDRĪKST MĒRĪT, TIE ATSPOGUĻOTI
PRINCIPIĀLI, DOTOS MĒRUS NOLASĪT RASĒJUMĀ.

Esošā pārseguma konstrukcija.
Atjaunot pārseguma bojātās vietas.
Špaktelēta krāsota virsma.

BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:15

AR-27

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

AIZSTIKLOTO LODŽIJU APDARE 5.STĀVĀ
MEZGLS 20, M 1:15

Ārējā palodze. Rūpnieciski krāsots tērauda
skārds.
Balkona apdare, trapecveida
profils T20, pārklājums PE, mat. biezums
0,45mm, vai analogs. Stiprināta ar
krāsotām tērauda skrūvēm, izm. saskaņā
ar materiāla ražotāja norādījumiem un
standartshēmām.

Jauniebūvējamais PVC logs
Skārds - rūpnieciski krāsots
tērauda skārds.

Iekšējā palodze
Laminēta, baltā krāsā, matēta
(maināmajiem logiem)

185

30

Balkona apdare, trapecveida
profils T20, pārklājums PE, mat. biezums
0,45mm, vai analogs. Stiprināta ar
krāsotām tērauda skrūvēm, izm. saskaņā
ar materiāla ražotāja norādījumiem un
standartshēmām.

min30

Koka brusa 50*75mm
impregnēta,horizontālās ar soli 600

Palodze uz antiseptizētiem koka
klučiem vai konsolēm ar akmens
vates blīvējumu (maināmajiem
logiem)

T veida alumīnija profils
ar soli 500mm sakaņā ar
STYL 2000 sistēmu un
elementiem vai analogu.

Tvaika izolācijas lenta. Mala, kas
līmējas pie mūra ir min 30mm plata.
Paneļa virsma vispirms ir jānolīdzina
ar javu. (Maināmajiem logiem)

Esošā balkona marga, pārbaudīt metāla
stiprinājuma vietas, nepieciesamības
gadījumā pastiprināt tās. Attīrīt, gruntēt un
krāsot.

1250

Balkona apdare, CETRIS cementa skaidu
plātnes, mat. biezums 8mm, vai analogs.
Stiprināta ar krāsotām tērauda skrūvēm, izm.
4.8*45mm saskaņā ar materiāla ražotāja
norādījumiem un standartshēmām.

Līmjava, stiklašķiedru armējošais siets, ρ >
160g/m2, dekoratīvais silikona apmetums,
graudu izmērs līdz 2,0 mm, dekoratīvā
virsma - biezpiens, ar otrās kategorojas
mehānisko izturību

Iekšējo grīdas apdari
aiztiklotās lodžijas
īpašnieks risina par
saviem līdzekļiem

Sienas siltinašana ar Rockwool
FrontRock MAX E akmensvati - 150 mm
(KOEF. λ ≤ 0.036 W/(m•K))
vai ekvivalentu

Hidroizolācijas zem koka brusas
FOXI nesošais stirpinājums ar skrūvi un
dībeli ar soli 400mm, sakaņā ar STYL 2000
sistēmu un elementiem vai analogu.
Skārds - rūpnieciski krāsots tērauda
skārds.
Esošā pārseguma konstrukcija.
Atjaunot pārseguma bojātās vietas.
Špaktelēta krāsota virsma.

1. Izmēri doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav
norādītas citas mērvienības.
2. Fasāžu apdarē pielietot sertificētu siltināšanas
sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.
3. Mezgla vietas skat. lapā AR-7.
4. Siltumizolācijas savienojuma vietas ar loga profilu
logiem izbūvēt 20....50mm biezu izolācijas kārtu, ar
maksimāli iespējamo.
5. Pa logu perimetru uzstādāma logu hidroizolējošā lenta
no ēkas ārpuses.
6. Materiālu izbūves un stiprināšanas tehnoloģija sakaņā
ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī
normatīvu prasībām.
7. Logu aiļu apdari javeic saskaņā ar LBN 002-01 "Ēku
noorobežojšo konstrukciju siltumtehnika".
8. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā , veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
9. Mezglu un detaļu izgatavošana , kuru detalizācija nav
dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja
norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu
prasībām.
10. Lodžiju pārsegumus attīrīt no abrazīvajām daļām, paneļu
redzamo stiegrojumu apstrādāt ar rūsas pārveidotāju, stiegras
gruntēt ar pretkorozijas krāsu metālam.
11. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā
izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā buzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas
vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
10. Siltumizolācijas materiāla iestrādes kvalitāte
pasliktināt būvelementa aprēķina siltuma
caurlaidības koeficienta vērtību.

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

7

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA

150

A

B

OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 0010 212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

US/P-01-09.26

MEZGLS 20

ARH.NR.:
US/A-01-09.26
BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:15

AR-28

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA – DZĪVOJAMĀ ĒKA

OLAINE, OLAINES NOVADS, DRUSTU GATVE 8, LV2114

DOP DAĻAS SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
1. Ievads
Darbu organizēšanas projekts izstrādāts objektam ’’DZĪVOJAMĀ ĒKA’’ ēkas fasādes vienkāršotajai
atjaunošanai, Olaine, Olaines nov., Drustu gatvē 8 pamatojoties uz izstrādātajiem arhitektūras
sadaļas risinājumiem, pasūtītāja doto uzdevumu un izvērtējot esošo situāciju dabā, kā arī “Būvniecības
likumu”, “Darba aizsardzības likumu” un Ministru kabineta izdotajiem vispārīgiem
būvnoteikumiem, normatīviem:
1. 2014.gada 19. augsuta “Vispārīgie būvnoteikumi “ Nr.500,
2. LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”,
3. LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”,
4. 2010.gada 1.janvāra noteikumi Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”,
5. 2003.g. 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
6. 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”.

2. Īss objekta un celtniecības apstākļu raksturojums.
Objekts atrodas: Olainē, Olaines novadā, Drustu gatvē 8, ēkas kadastra Nr. 8009 001 0212 005 /Skat.

pievienotos īpašuma dokumentus un zemes robežu plānu/
Zemes gabalā atrodas: esoša dzīvojamā ēka, piebraucamie ceļi, laukumi autonovietošanai. Atjaunojamā
ēka ir atsevišķs būvapjoms, ar esošām piebrauktuvēm no piegulošo ieliņu tīklu.
Esošas inženierkomunikācijas: ēkas funkcijai nepieciešamās komunikācijas (skat. lapu DOP-2).
Piebraukšana būvlaukuma teritorijai: pa esošo piebraucamo ceļu.
Projektā paredzēts:
1) Veikt ēkas fasādes atjaunošanas darbus (skat. apliecinājuma karti)
2) Pārbūvēt – atjaunot esošos iekšējos inž. tīklus (apkures sitēmu, skatīt atsevišķu projektu),
3) Izbūvēt prasībām atbilstošu zibensaizsardzības sitēmu (skatīt atsevišķu projektu);
4) veikt labiekārtošanas darbus (izbūvēt bruģētu apmali pa ēkas perimetru u.c);

3. Paredzamais būvdarbu ilgums.
Novērtējot paredzamos būvapjomus, esošos būvniecības apstākļus un objekta svarīgumu, paredzamais
darbu veikšanas ilgums ir ~ 5 ÷ 6 mēneši.

4. Rekomendācijas būvdarbu veikšanai.
 Sagatavošanas darbu periodā:

1) nodrošināt netraucētu, drošu apkārtējo ēku un renovējamās ēkas darbību;
2) veikt saglabājamo koku aizsardzību;
3) veikt esošo inženierkomunikāciju apzināšanu teritorijā, ja nepieciešams, veikt to
aizsardzību un atjaunošanu likumā paredzētajā kārtībā;
4) veikt zemes darbus saskaņā ar projektā ietvertajiem risinājumiem (cokola siltināšana,
zibensaizsardzības izbūve – atsevišķā projektā);
5) ierīkot būvlaukumu;
6) veikt ēkas siltināšanas, logu nomaiņas u.c. darbus saskaņā ar projektu;
7) pēc zibensaizsardzības tīklu izbūves iespējama ceļu un laukumu atjaunošana;
8) demontēt pagaidu ēkas un būves, nodod objektu ekspluatācijā.

*JA TIEK PAREDZĒTI KĀDI BŪVDARBI, KAS SKAR ĒKAS NESOŠĀS KONSTRUKCIJAS (KONSTRUKCIJU
PASTIPRINĀŠANA, DEMONTĀŽA, JAUNA IZBŪVE U.C.) NEPIECIEŠAMS IZSTRĀDĀT ATSEVIŠĶU
BŪVPROJEKTU LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ. DOTO BŪVPROJEKTU IZSTRĀDĀT PASŪTĪTĀJAM VAI
BŪVUZŅĒMĒJAM DOTOS RISINĀJUMUS SASKAŅOJOT AR DOTĀ BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU.
 Nulles cikls:
Veicama esošo pamatu atrakšana un zibensaizsardzības izbūve, darbus veikt ar roku darbu, inženiertīklu
tuvumā to veikt īpaši piesardzīgi. Pirms zemes darbu uzsākšanas nepieciešams izņemt rakšanas darbu
atļaujas pie skartajiem inženiertīklu turētājiem. Pēc pamatu atrakšanas ziņot par esošo situāciju

ĒKAS VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA – DZĪVOJAMĀ ĒKA
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būvprojekta autoru, izstrādāt lokālos detaļzīmējumus, risinājumus vietās, kur rodas neskaidrības vai
esošā situācija neatbilst būvprojektā pieņemtajai.
 Virszemes daļa – fasādes atjaunošanā iekļautie darbi:
Konstrukcijas un materiāli jāpiegādā objektā pakāpeniski, izmantojami tikai sertificēti un mūsdienu
prasībām atbilstoši materiāli. To izbūvi veikt saskaņā ar ražotāja ieteikumiem, rekomendācijām vai
izstrādāto tehnoloģiju. Darbi veicami saskaņā ar projektā iekļautajiem risinājumiem. Būvdarbu laikā
jānodrošina pilnīga ēkas funkcionēšana, ja nepieciešams pārtraukt kādu no funkcijām (piem.
ūdensapgāde, siltumapgāde un t.m.l.), tad par to iepriekš ir jāvienojas (par nepieciešamo laika grafiku
u.c), par to savlaicīgi brīdinot. Komunikāciju nodrošināt starp pasūtītāja pilnvarotu - nozīmētu personu,
būvuzraugu un galveno būvdarbu vadītāju objektā.
* DOTĀ PROJEKTA BŪVNIECĪBAS DARBU LAIKĀ PAREDZĒTS AIZŅEMT ĒKAS TERITORIJĀ
ATRODOŠOS AUTOSTĀVVIETAS LAUKUMU, TAJĀ IZVIETOJOT PAGAIDU ĒKAS, MATERIĀLU
NOKRAUŠANAS LAUKUMU UN BŪVGRUŽU KONTEINERI. PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS
SAVLAICĪGI BRĪDINĀT ĒKAS IEDZĪVOTĀJUS PAR PLĀNOTAJIEM ‘’DOP’’ DAĻAS
RISINĀJUMIEM.
 Labiekārtošana:
Pēc darbu pabeigšanas: novāc pagaidēkas un būves un veic teritorijas labiekārtošanu saskaņā ar
projektu. Ja būvniecības laikā tiek bojāti esošie segumi vai citas ar ēku nesaistītas būves – tās atjaunot.

5. Pagaidēkas un būves.
Būvlaukumā ir šādas pagaidu ēkas un būves:
o Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt nepieciešamos saskaņošanas darbus ar
Pasūtītāju. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonā, viss būvlaukums jānorobežo ar
inventārnožogojumu, tāpat jānorobežo teritorija, kur atrodas būvdarbiem nepieciešamie
pagaidobjekti – materiālu krautuves u.c.. Vietās, kur veicama pagaidu norobežošana, ieteicams
izmantot inventāru metāla sētu H=1,8m, ar stabiem, kuri nostiprināti nekustīgos betona pamatos.
Gar ēkas fasādēm uzstādāmas gatavo konstrukciju sastatnes, kuras apvilkt ar aizsargājošu sietu.
Objektā izvietot brīdinošas zīmes par būvdarbiem un bīstamām vietām. Būvdarbu laikā kontrolēt
nepiekļūšanu ar būvniecības procesu nesaistītām personām (pastirpināti dotajā objektā).
Objektam papildus uzstādīt pagaidu prožektoru gaismekļus būvlaukuma izgaismošanai nakts
stundās.
o Galvenās garenfasādes pusē jāizvieto informācija par objektu (būvtāfele), jāuzrāda būvfirmas
simbolika un atbildīgās amatpersonas, kontakttālruņu numuri;
o Sarga telpa – to izvietot pie esošā piebraucamā ceļa atbilstoši DOP daļas risinājumiem.
o konteinertipa sadzīves telpas, (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris,) strādniekiem atbilstoši
pastāvošām normām un noteikumiem, nodrošinot ar nepieciešamām komunikācijām un
aprīkojumu (vagoniņu skaits – 1 gab., pēc nepieciešamības tos var izvietot papildus. Novietojuma
piemērs parādīts lapā DOP-2).
o Tualetes – pārvietojamā, plastikāta, BIO, tvertnes tilpums 1m3, izvešanu organizē pēc
vajadzības, viena tualete paredzēta uz 20 cilv.
o Būvlaukuma nodrošināšana ar nepieciešamo elektroenerģiju, ūdensapgādi no esošajiem ēkas
tīkliem iepriekš vienojoties par piekļuves vietu un norēķinu kārtību;
o Pagaidu ēkas vai materiālu krautuvi nepieciešams pārvietot pēc pirmā uzaicinājuma, ja to
pieprasa inženiertīklu turētāji uz kuriem tie novietoti.

6. Esošo komunikāciju aizsardzība un drošības tehnika būvlaukumā.
Būvlaukuma teritorijā un ap ēku atrodas esošās ēkas inženierkomunikācijas, skatīt lapu DOP-2

*Ja, veicot darbus, tiek atrastas dokumentācijā neuzrādītas komunikācijas, nekavējoties jānoskaidro to
apsaimniekotājs un jāsaskaņo tālākā rīcība.

*Krustojumi ar esošām komunikācijām paredzēti pie inženierkomunikāciju izbūves. Šeit darbi jāveic
saskaņā ar attiecīgo projekta daļu un pastāvošām normām un noteikumiem
*Būvlaukums iekārtojams un darbi veicami saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem.
Par darbu aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs darbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem darbuzņēmēju atbildīgie darbu vadītāji.
Veicot būvdarbus, darbuzņēmējs nodrošina “Darba aizsardzības likuma” prasību izpildi.
Īpaši attiecībā uz:
 Būvlaukuma norobežošanu un uzturēšanu kārtībā,
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Būvgružu un atkritumu glabāšanu, savākšanu, pārvietošanu un likvidēšanu, /tie nododami
pārstrādei, pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likuma prasībām/,
Vietas izvēli darba vietām, (visas darba vietas ārpus būvlaukuma robežām jāsaskaņo ar zemes

īpašnieku).


Mašīnu, iekārtu un instalāciju tehnisko apkopi un pārbaudēm, uzsākot ekspluatāciju, kā arī
regulārām pārbaudēm ekspluatācijas laikā.

Ugunsdrošības pasākumi.

Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes laikā atbild darbu veicējs
/būvētājs vai būvuzņēmējs/.
Būvlaukumā jābūt nodrošinātām brīvām brauktuvēm ugunsdzēsības transportam un piekļūšanai
ūdens ņemšanas vietai.
Strādnieku ģērbtuvju un atpūtas telpās, kā arī darbu vadītāju un apsarga telpās jābūt
pieejamam darba kārtībā esošam ugunsdzēšamajam aparātam. Ugunsgrēka izcelšanās gadījumā
nekavējoties ziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Pirms glābšanas dienesta ierašanās,
atbildīgā persona organizē:
o Cilvēku evakuāciju,
o Tehnoloģisko iekārtu, elektroietaišu un inženierkomunikāciju atvienošanu vai pārslēgšanu uz
darba režīmu, kas neveicina ugunsgrēka attīstību un neierobežo tā dzēšanu,
o Neatliekamās medicīniskās palīdzības vai avārijas dienestu izsaukšanu /ja nepieciešams/.
-Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai, izmantojams tuvākais pilsētas ūdensvads.
-Ugunsgrēka dzēšanas nodrošināšanai iekštelpās - novietojami rokas ugunsdzēsības aparāti – pa vienam
katrā ēkas stāvā, kā arī pagrabā, ja notiek kādi neparedzēti darbi, pēc algoritma 6kg uz 200m2.
-Darbs ar atklātu uguni organizējams tikai tam paredzētās vietās. Pēc darbu veikšanas, kur tiek
izmantota atklāta uguns, nepieciešams veikt darba vietas uzraudzību 2 stundu garumā pēc darbu
pabeigšanas;

7. Rekomendācijas darbu veikšanas projektu izstrādāšanai.
Darbu veikšanas projektu izstrādāšanas noteikumus un sastāvu nosaka LBN 310-14. To izstrādā
pēc būvatļaujas saņemšanas un pirms būvdarbu uzsākšanas. Projektā ir norādes uz Darbu veikšanas
projektu izstrādes nepieciešamību.

8. Rekomendācijas dabas aizsardzībai.
Nodrošināt augsnes un apkārtējās vides nepiesārņošanu.
Nodrošināt saglabājamo augu un koku ilgmūžību, ievērojot augsnes virskārtas un koku saglabāšanas
prasības. Cietos segumus neierīkot tuvāk par 1,5m no esoša koka stumbra ārējās malas, nebojāt sakņu
sistēmu.

9. Rekomendācijas kvalitātes kontroles nodrošināšanai.
Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole veicama saskaņā ar „Ēku būvnoteikumu” 7.3.
Būvdarbu veikšanas dokumentācija un 7.4. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole. Būvdarbu
veikšanas tehniskā projekta dokumentācija atrodas būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā. Būvdarbu
veikšanas izpilddokumentācija un piegādāto materiālu un būvizstrādājumu kvalitāti apliecinošā
dokumentācija atrodas būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā. Būvdarbu vadītāja būvlaukuma birojā
atrodas strādājošo saraksts.
Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs
uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.
Pasūtītājs saskaņā ar Būvniecības likumu un u.c. spēkā esošajiem normatīviem, būvdarbu
kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un būvprojekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības. Minimālais
garantijas laiks ir atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

10. Vispārējie drošības tehnikas norādījumi.
Būvdarbi jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 (29.02.2003) ‘’Darba aizsardzības prasības,
veicot būvdarbus’’ un citiem spēkā esošajiem drošības tenikas, darba aizsardzības un ugunsdrošības
nolikumiem un inztrukcijām.
Visiem strādniekiem un inženiertehniskajiem darbinikiem jābūt apmācītiem, un viņiem ir jābūt
attiecīgām apliecībām. Ar rīkojumu ir jāieceļ atbildīgā persona par celtniecības darbu veikšanas drošību.
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Būvlaukuma bīstamās zonas ir jānodrošina ar uzrakstiem, brīdinājuma zīmēm un signāliem.
Būvdarbus uzsākot norīkot ar uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu atbildīgo būvdarbu vadītāju,
atbildīgo par darba aizsardzību, ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Būvuzņēmējs ir
atbildīgs par to, ka tiek izstrādāti iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības noteikumi, ievērojot,
kā arī nepārkāpjot LR likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar izstrādātajiem noteikumiem
būvuzņēmējam jāiepazīstina visus būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir sasitīts ar
būvdarbu zonas apmeklēšanu. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai viņa darbinieki ievērotu izstrādātos
būvdarbu zonas iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus.
Būvuzņēmējam jāorganizē visu darbinieku veselības uzraudzību, īpaši pievēršot uzmanību
darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar MK not. Nr. 527
‘’Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude’’, (spēkā no 01.09.2016).
Katrai objekta būvniecībā iesaistītajai personai tiek veikta darba aizsardzības ievadinstruktāža,
darba instrukcijas darba vietā un ugunsdrošības intrukcija, un darbinieks ar savu parakstu apliecina,
īpaši šim nolūkam paredzētā žurnālā to, ka ir iepazinies ar darba aizsardzības un ugunsdrošības
prasībām būvlaukumā. Instruktāžu, apmācību veic galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs,
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 323 ‘’Noteikumi par apmācību darba aizsardzības jautājumos’’ prasībām.
Ar demontāžas un montāžas tehnoloģiju darbiniekus jāiepazīstina tieši objektā, kur tie strādās. Šeit pat
viņus jāapmāca, ka izmantot aizsarglīdzekļus un palīgierīces, kuras nepieciešamas izmantot, lai izvairītos
no ražošanas traumām. Būvlaukumā jābūt pieejamām visām minētajām instrukcijām.
Būvlaukumā jāiekārto un ar informācijas zīmēm jāapzīmē – pirmās medicīniskās palīdzības
sniegšanas vieta, sakari neatliekamās palīdzības izsaukšanai ar norādītiem aktuālajiem tālruņa nr.
attiecīgajā dienesta izsaukšanai (ugunsdzēsības un glābšanas dienests, policija, ātrā medicīniskā
palīdzība u.c)
Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 238 ‘’Ugunsdrošības noteikumi’’ prasībām būvlaukumā izvietot
ugunsdzēšamās ierīces un jāizveido evakuācijas ceļi. Būvdarbu vadītājam ir jāveic nepieciešamie
pasākumi, lai pasargātu darbiniekus no darba vides trokšņa radītā riska saskaņā ar MK not. Nr. 66.
‘’Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņu radīto risku prasībām’’
(spēkā no 08.02.2003)
Būvdarbos izmantotajam darba aprīkojumam ir jābūt EC marķējumam un ar atbilstošām
lietošanas instrukcijām. Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumu Nr.44 ‘’Noteikumi par
minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma lietošanā’’ prasības.
Strādājot objektā drīkst izmantot tikai pārbaudītus palīglīdzekļus, kāpnes, drošības jostas,
elektroinztrumentus, instrumentus, stropes, mērinstrumentus u.c

11. Vides aizsardzības nosacījumi.
Veicot ēkas pārbūvēšanu veikt būvniecībā radušos atkritumu pārstrādi un reģenerāciju. Visus
būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši
normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanas noteiktajām prasībām.
Pēc būvdarbu pabeigšanas iekštelpas un iekšpagalms jāatbrīvo no būvgružiem, tos pārvietot uz
atkritumu novietni. Nodrošināt būvdarbu rezultātā radušos atkritumu vai atlikumu otreizēju izlietošanu,
pārstrādi, apstrādi vai uzlabošanu videi nekaitīgā veidā. Atkritumu uzkrāšanu paredzēt ne ilgāk par 3
dienām.
Nodrošināt likumdošanā noteiktajo prasību par trokšņu ievērošanu. Neveikt darbus ar
paaugstinātu trokšņu līmeni pēc pl. 20:00, trokšņu līmenis darba laikā nedrīkst pārsniegt 55 dB ārtelpās,
tāpat ievērot prasības attiecībā uz iekštelpām. Ja lokālās darba vietās dotais trokšņu līmenis tiks
pārsniegts (respektīvi to paredzēts pārsniegt mehānisko instrumentu darbības rezultātā v.t.m.l.) par to
savlaicīgi informēt pasūtītāju vai pasūtītāja norīkotās personas, kuras pēc dotā paziņojuma var veikt
ēkās konkrētajā zonā (tuvumā) atrodošos cilvēku pārvietošanu uz citām ēkas telpām līdz konkrētā darba
izpildes beigām, bet ne ilgāk par trīs stundām vai atsevišķi vienojoties par laiku ar konkrētajiem
cilvēkiem, kuru telpas atrodas trokšņa tuvumā. Tā pat atsevišķu citu darbu gadījumā savlaicīgi informēt
(rakstiski vai par to paziņojot kopsapulcē) ēkā esošos darbiniekus, par veicamajiem darbiem, kuru laikā
būs jāatstāj konkrētās telpas.
Būvdarbu laikā nepieciešams nodrošināt, lai objekta iekštelpu zonā nerastos liela apjoma
putekļi, tāpat nav pieļaujama to izplatīšanās ārpus telpām, kur būvdarbi netiek veikti. Lai nodrošinātu
dotos apstākļus veikt esošo durvju, logu aizdari – nodrošināt to blīvumu, telpās izbūvēt virsspiediena
pagaidu sistēmas, tādejādi neļaujot izplesties putekļiem plašās telpu zonās. Ārtelpās, ja tiek radīti
putekļi iespējams pielietot lasitīšanas metodi. Pēc iespējas veikt telpu vēdināšanu, tādejādi nodrošināt
svaiga gaisa apmaiņu.
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Būvdarbi organizējami un veicami tā lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Konkrēti vides,
tajā skaitā koku un krūmu aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi būvlaukumā jāparedz DVP
(iekšpagalma koks, ūdens savākšanas sistēmau.c).
Veicot būvdarbus:
Jāsaglabā esošie koki, zaļā zona un apstādījumi. Koku un krūms nedrīkst apbērt ar zemi vai
būvgružiem. Visi koki ir jāapsien ar dēļu vairogiem 2m augstiem, tā lai netiktu bojāti to stumbri.
Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas slēgtā tarā, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk
kā 10 m. no kokiem vai krūmiem.
Atkritumu savākšanai, tajā skaitā celtniecības, uzstādīt konteinerus. Būvgruži regulāri jāizved no
būvlaukuma uz izgāztuvi. Visi toksiskie un ātri uzliesmojošie priekšmeti jāglabā noslēgtos traukos vai
noslēgtās telpās. Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas un sadzīves notekūdeņiem, kā arī
piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm, putekļiem, u.c. Iekštelpās būvgružu uzkopšana veicama
katras darba dienas beigās.

12. Darba aizardzības plāns
12.1. Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir:
• organizēt darbus būvlaukumā atbilstoši darbu organizācijas projektam, darba aizsardzības
plānam un darbu veikšanas projektam;
• nodrošināt veikto darbību un metožu piemērotību konkrētajā būvlaukumā, konstrukciju
stabilitāti un procesu drošību;
• nodrošināt to personu drošību, kurām ir tiesības atrasties būvlaukumā;
• organizēt papildu pasākumus, kas, veicot darbus, nepieciešami sabiedrības drošības
nodrošināšanai;
• iesaistīt būvniecības procesā tikai atbilstošas kvalifikācijas būvdarbu izpildītājus;
• nodrošināt, ka būvdarbos tiek izmantoti tikai būvprojektam atbilstoši būvizstrādājumi, kuriem ir
atbilstību apliecinošie dokumenti.
12.2. Pasūtītāja pienākums ir norīkot darba aizsardzības koordinatoru darbu izpildes sagatavošanas
posmam, kā arī darbu veikšanas posmam, ja darbus veic vairāki būvuzņēmēji.
12.3. Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošības un veselības
aizsardzības apmācību, kas ietver:
1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecībās ar darba devēju;
2) instruktāžu darbavietā:
• sākotnējo – uzsākot darbu objektā;
• atkārtoto;
• neplānoto un mērķa instruktāžu.
Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzīmes attiecīgos darba instruktāžas
žurnālos.
12.4. Pirms darbu uzsākšanas Pasūtītāja norīkotais darba aizsardzības koordinators sastāda objekta
darba aizsardzības plānu saskaņā ar MKN Nr.92 IV nodaļu un šī būvprojekta DOP daļā iekļauto
informāciju, kā arī nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par darbu veikšanu. Sastādīto
darba aizsardzības plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecības uzsākšanu kopijas darba
aizsardzības koordinators novieto objektā visiem pieejamā, labi redzamā vietā un nepieciešamības
gadījumā regulāri atjauno.
12.5. Darba aizsardzības koordinatora prasību izpilde darbos nodarbinātajām personām ir obligāta.
Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtības, darba drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus.
Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus un
būvniecības procesā iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar būvobjekta apmeklēšanu, to
apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.
12.6. Būvuzrauga pienākums darba aizsardzības jautājumos saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu Nr.
500 p. 125.16 ir: nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas
bīstamas konstrukciju deformācijas, iespējamās sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai
eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju.
12.7. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba aizsardzības noteikumu
ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. Atbildīgais speciālists seko, lai
būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos nepiederošas personas.
12.8. Apgaismojums. Būvlaukumā jānodrošina minimālo apgaismojuma līmeni atbilstoši MK not. Nr. 359
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"Darba aizsardzības prasības darba vietās".
12.9. Iespējamie paaugstinātie riski nodarbināto drošībai un pasākumi, kas veicami
samazināšanai/novēršanai.
12.9.1 Veicot apdares darbus uz sastatnēm, sastatnēm un to ejām starp līmeņiem jābūt
norobežotām ar margām H=1.3m.
12.9.2. Visiem pagaidu darba laukumiem, kas atrodas augstāk par 1.5m virs blakus esošām
konstrukcijām, un no kuriem notiek demontāžas darbi ar rokām, jābūt aprīkotiem ar pagaidu margām
(augstums H=1.3m).
12.9.3. Būvuzņēmējam jānorīko atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā iebraukšanu un izbraukšanu. Viņam ir jākoordinē celtniecības mašīnu un gājēju kustību būvniecības laikā.
12.9.4. Jebkādas iekārtas darbu veikšanai darba vietās jāpiegādā minimālā daudzumā, lai tās
netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā.
12.9.5. KRAVU PACELŠANA. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties zem
ceļamās kravas, vai celtņa izlices. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestēts un ir
atbildīgs par kravu stropēšanu. Aizliegts iznest kravas ārpus celtņa darba zonas robežas. Celtņa darba
zonas robeža dabā tiek apzīmēta ar bīstamās zonas zīmēm. Stropēšanas aprīkojumam jābūt regulāri
pārbaudītam ar slodzi un to jāglabā atbilstoši organizētajā stropēšanas aprīkojuma glabāšanas vietā.
Celtņa kravas svara kontroles mehānismu regulāri (ne retāk, ka reizi nedēļā, vai aizdomu gadījumā nekavējoties) jāverificē un jākalibrē ar kontroles svaru. Kontroles svara izvietojumu precizēt darbu
veikšanas projektā. Visiem pieejamā vietā jābūt izvietotam stendam ar stropēšanas shēmām un kravu
masu tabulu. Stropēšanas shēmas un kravu masu tabulu izstrādā būvuzņēmējs un iekļauj šo informāciju
darbu veikšanas projektā. Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus
celtņa vadītājam, kā arī strādniekiem, kuri tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena
persona, kas vada konstrukciju pacelšanas un demontāžas darbus. Šai personai ir jābūt ar derīgo
stropētāja apliecību.
12.9.6. Tiešais darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu neatbilstošas
ekspluatācijasgatavību darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu rezultātā.izpildei. Iekārtām,
kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīci (manometrs), ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem
saskaņā ar likumu par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra
veicamā darba specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem. Darbiniekiem ir jābūt
apmācītiem darbam ar katru konkrēto darba iekārtu/ierīci. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam
izsniegtie individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķivere, apavi ar cietiem purngaliem, darba cimdi utt.).

Projekta sagatavošanas posmā, kā arī projekta izpildes posmā atklātie papildus riski Pasūtītāja
norīkotajam darba aizsardzības koordinatoram ir jāizvērtē un jāiekļauj DVP, darba aizsardzības plāna
sadaļā. Pasūtītāja norīkotajam darba aizsardzības koordinatoram ir jāiekļauj darba aizsardzības plānā
informāciju par būvlaukumā veicamo darba aizsardzības pasākumu saskaņošanas un attiecīgās
informācijas apmaiņas starp pasūtītāju, projekta vadītāju, galveno būvuzņēmēju, tā apakšuzņēmējiem
un pašnodarbinātajiem algoritmu.

VEICAMIE PASĀKUMI
1.Apgādāt būvlaukumu ar kantora telpām priekš būvdarbu vadītājiem (vienojoties ar pasūtītāju telpu
iespejams nodrošināt ēkas iekštelpās).
2. Apgādāt kantora telpu ar nepieciešamajām komunikācijām.
3.Apgādāt strādniekus ar ģērbtuvēm, roku mazgāšanas telpām ar silto ūdeni, WC vīriešiem un
sievietēm, instrumentu noliktavām, novietnēm atbilstoši darba aizsardzības un darba higiēnas prasībām
(vienojoties ar pasūtītāju telpas iespejams nodrošināt ēkas iekštelpās).
4. Apgādāt ar dzeramo ūdeni un ūdeni darba procesu vajadzībām.
5. Apgādāt nodarbinātos ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem pēc būvdarbu vadītāju pasūtījuma.
6. Apgādāt ar aptieciņām 1.gab., nepieciešamajiem medikamentiem.
7. Ierīkot laukumus būvmateriālu pagaidu novietošanai.
8. Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu pārbaudi, iegādāties jaunus ugunsdzēsības aparātus, apzīmēt
ugunsdzēsības aparātu atrašanās vietas un iereģistrēt “Ugunsdzēsības aparātu uzskaitesžurnālā”
9. Ierīkot smēķēšanas vietas, aprīkot ar smilšu kastēm, toveriem,uzstādīt norādes zīmes “Smēķēšanas vieta”
10. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar instruktāžas žurnāliem:
a) darba aizsardzībā;
b) ugunsdrošībā;
c) elektrodrošībā
11. Nodrošināt būvdarbu vadītājus ar vajadzīgajām instrukcijām darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un
elektrodrošībā.
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12. Nodrošināt apmācību mācību centros darbu veikšanā ar paaugstinātu bīstamību.
13. Nodrošināt regulāru instruktāžu veikšanu darba vietās:
a) sākotnējo instruktāžu – pirms darba uzsākšanas;
b) atkārtoto instruktāžu;
c) neplānoto instruktāžu – sākotnējās instruktāžas apjoma;
d) mērķa instruktāžu, kad nodarbinātajam izsniedz norīkojumu atļauju.
14. Visas instruktāžas darba aizsardzībā veikt atbilstoši MKnot.Nr.323.
a) Nodrošināt instruktāžas un nodarbināto apmācību ugunsdrošībā MK not.Nr.238.
b) Iepazīstināt nodarbinātos būvlaukumā ar Rīcības plānu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.
15. Nodrošināt būvlaukumu ar ugunsdzēsības aparātiem un ugunsdzēsības stendiem.
16. Nepieļaut patvaļīgu sastatņu/stalažu nojaukšanu un uzstādīšanu bez atbildīgās personas klātbūtnes
darbam ar sastatnēm.
17. Nepielaist pie darba nodarbinātos bez aizsargķiverēm, bet ja darbus izpilda augstumā tad arī bez
drošības jostām.
18. Uzturēt būvlaukumā tīrību un kārtību, darba vietās un būvlaukumu kopt un sakārtot, katru dienu
darba beigās, savāktos atkritumus sašķirot un ievietot attiecīgā konteinerā, būvniecības, sadzīves un
bīstamo atkritumu konteineros.
18. Pieņemt darbā un nosūtīt uz būvlaukumu tikai tos nodarbinātos kuri ir izgājuši obligāto veselības
pārbaudi.
19. Pie darbu veikšanas augstumā pielaist tikai tos nodarbinātos, kuri ir izgājuši obligāto medicīnas
pārbaudi un ar ārstu slēdzienu drīkst veikt darbus augstumā.
20. Pie elektromontāžas darbiem pielaist tos elektromontierus kuriem ir apliecības ar norādītu
apmācības laiku un piešķirto grupu “B” “C” elektrodrošībā līdz 1000V.
21. Instruēt nodarbinātos, lai rūpētos par vides aizsardzību, prastu savākt izlijušo degvielu, krāsas lakas
un citus bīstamos materiālus.
22. Apmācīt nodarbinātos smagumu pārnēsāšanai ar drošiem paņēmieniem.
23. Veikt iknedēļas pārbaudes ar mērķi apsekot, kā darba vietās ievēro darba drošību, vai izmanto
individuālos, kolektīvos aizsardzības līdzekļus un kādā tie ir stāvoklī, kā tiek ekspluatēti celtni un citi
mehānismi.
24. Noteikt, identificēt un novērtēt darba vides riskus, veikt pasākumus to novēršanai vai samazināšanai
darba vietās, aizpildīt attiecīgās veidlapas.
25. Sastādīt darba vides iekšējās uzraudzības pasākumu plānu, lai novērstu vai samazinātu darba vides
riskus.
26. Sastādīt ugunsdrošības pasākumus, izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.
*Paredzamie būvdarbi tiks veikti vairāku mēnešu periodā, tāpēc šim Darba aizsardzības
plānam var būt izmaiņas, papildinājumi, veiktas korektīvās darbības. Tās varētu būt
pārmaiņas darbu plānos un grafikos, būvmateriālu, tehnoloģisko iekārtu un aprīkojuma
nomenklatūrā un piegādes grafikos kā arī darbaspēka kustības darba grafikos.
*Darba aizsardzības plānu projekta izpildes posmā var iestrādāt būvdarbu veikšanas
projektā un papildināt ar augstāk minētajam punktam minētajām izmaiņām.

13.Speciālās prasības.
Objektu – dzīvojamo ēku, visā ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas darbu laikā, paredzēts
ekspluatēt. Visu būvniecības laiku jānodrošina brīva un droša piekļuve ēkai kā iedzīvotājiem, tā
arī apmeklētājiem un dienestiem (ieejas norobežot ar žogiem un uzjumteņiem);
-Ja tiek plānots pārtraukt kādu ēkas funkciju (inženiertīklu u.c.) pārtraukums par to
savlaicīgi nepieciešams vienoties būvuzraugam, būvdarbu vadītājam un pārstāvim no
pasūtītāja puses. Pēc vienošanās pasūtītājam nepieciešams savlaicīgi brīdināt ēkas
iedzīvotājus likumā noteiktos termiņos. Būvdarbu laikā nepieciešams uzturēt patstāvīgu
komunikāciju starp visām būvdarbos iesaitītajām pusēm.
Savlaicīgi brīdināt iedzīvotājus par autostāvvietas aizņemšanu būvniecības
vajadzībām.
-Pārsegumu noslogojums nedrīkst pārsniegt ekspluatācijas slodzes, tas ir 0.7
kN/m2. Darbu veikšanās projekta ietvaros izstrādāt montāžas slodžu shēmas.
-Lai netiktu ietekmēta ēkas pamatne, būvmateriālu glabāšanas laukumus
būvlaukumā organizēt, tā lai slodze uz pamatni nepārsniegtu 3.0 kN/m 2;
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- Būvdarbu laikā naparedzēt pastāvīgu tehnikas vai materiālu nokrautuves,
laukumus, kuri varētu traucēt izmantot piebraucamos ceļus pie ēkas iedzīvotājiem,
dienestiem u.c. personām. Piebraucamais ceļš atbilstoši DOP-2 grafiskajā daļā norādītajam.
Būvniecības laikā nav pieļaujama to pievadceļu aizņemšana;
*Darbu organizēšanas grafisko daļu skatīt lapā DOP-1, DOP-2.

PIEZĪMES:
IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

APZĪMĒJUMI

3.

Nosaukums
MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
MK noteikumi Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"

4.

LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"

Nr.
1.
2.

DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS
Rasēj.
marka
DOP-1
DOP-2

Nosaukums
Vispārīgie rādītāji
Būvdarbu organizēšanas plāns

OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA

Piezīmes

APZĪMĒJUMS

APRAKSTS

DAUDZUMS

1

Celtniecības sastatņu zona

2650 m²

2

Konteinertipa vagons darbinieku,
biroja, inventāra vajadzībām

1 gb.

3

Biotualete

1 gb.

Būvmateriālu nokraušanas vieta

20 m²

5

Būvtāfele

1 gb.

6

Pagaidu nožogojums (saliekams,
metāla, max h=1,8 m)

161.4 t/m

7

Vārti nožogojumā autotransportam

4

1 gb.

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

4 gb.

Renovējamā ēka

1 ēka

10

Ugunsdzēsības stends

2 gb.

11

Atkritumu, būvgružu konteiners 11 m3

1 gb.

12

Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš
ar kustības virzieniem

8
9

13
14

*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU PIRMS
BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.
*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU BRĪDINĀŠANU PAR
VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI LIKUMDOŠANAI.
*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS
*VEICOT BŪVNIECĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI ĒKĀS PĒC DARBU
BEIGŠANAS NODOT OBJEKTU ZEMES VAI ĒKAS ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAM
PĀRSTĀVIM.

1. Vispirms veic fasādes darbus, montē sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju
sastatnes). Ap sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas
perimetru visā ēkas augstumā. Pēc sastatņu nojaukšanas izveido darba zonu
cokola apdares darbiem.
2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas.
Pievērst lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm,
vārtiem ēkā.
3. Esošie koki netiek zāģēti. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus tuvumā esošos
kokus (ja tādi ir) aizsargāt pret mehānisku iedarbību, to traumēšanu.
4. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēts iegūt no
esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu
apsaimniekotājiem.
5. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA
LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT
BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu
veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;
6. Demontāžas gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu
vietu. Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais
izvedamo atkritumu daudzums _______ m³ (skat. ekonomikas daļu).
7. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma
vai jumta. Uz jumta pieļaujamā slodze
8. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu
un Olaines novada administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.
9. Komunikācijas, kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs siltumizolācijas.
Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus būvniecības
laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes. Cokola
atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir
inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.
(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa
konkrēto inžniertīklu turētāji).
10. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.
11. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.
12. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, materiālu nokraušanas laukums u.c. elementi,
kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž. komunikācijām,
nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu remontdarbu
veikšanai.

IZM.

IZPILD.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''

1 gb.

Apsardzes telpas modulis

PIEZĪM.

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

Pagaidu prožektori būvlaukuma
izgaismošanai (iespējams papildināt)

4 gb.

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 001 0212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

RASĒJUMA NOSAUKUMS

OSKARS SALPUTRA

Būvprojekta darbu
organizēš. projekta daļas
vadītājs:

DOP DAĻAS VISPĀRĪGIE
RĀDĪTĀJI

/paraksts/

US/P-01-09.26
ARH.NR.:
US/A-01-09.26

/vārds,uzvārds/

BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

10-0345
/sertifikāta Nr./

/datums/

DATUMS

Z.V.

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

-------

DOP - 1

LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

VA

Izmaiņas

t5
BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS
SHĒMA, M 1:250
.

8.00

93

c.a.6.

8.06

8.11

8.13

8

8.16
8.22

8.00

5

8.23

gāze

b

4002
8.06

8.16

b

fl.

8.28
8.07

8.26 b

11

8.15

kf68

d.200

d200

8.07

8.11

oo
7.92
t6.31
t6.36

7.84

d200

t6.18

t6.20
7.94

d200

7.91

b
b

8.11

Ugunsdzēsības stends

11

Atkritumu konteiners 11 m3

12

Esošs, asfaltēts piebraucamais ceļš
ar kustības virzieniem

13

Apsardzes telpas modulis

b

b

Pagaidu prožektori būvlaukuma
izgaismošanai

5
d200

t6.06
d200

1. MK NOTEIKUMI NR. 529 "ĒKU BŪVNOTEIKUMI";
2. LR MK 25.02.2003. NOTTEIKUMI NR. 92 ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS
VEICOT BŪVDARBUS'';
3. MK NOTEIKUMI NR.238 "UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMI";
4. LBN 310 - 14 ''DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.
DARBA UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI;
*SAVLAICĪGI UN PILNĪBĀ IEPAZĪTIES AR VISU PROJEKTA DOKUMENTĀCIJU
PIRMS BŪVDARBU UZSĀKŠANAS.
*PIRMS DARBU SĀKŠANAS VEIKT ESOŠO ĒKU UN ZEMES ĪPAŠNIEKU
BRĪDINĀŠANU PAR VEICAMAJIEM DARBIEM ATBILSTOŠI PASTĀVOŠAJAI
LIKUMDOŠANAI.
*PIRMS DARBU SĀKŠANAS IR JĀIZSTRĀDĀ BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTS.
*VEICOT BŪVNIECĪBAS DARBUS PRIVĀTOS GRUNTSGABALOS VAI ĒKĀS PĒC
DARBU BEIGŠANAS OBJEKTU SAKĀRTOT UN NODOT ATBILSTOŠĀ KĀRTĪBĀ
ĪPAŠNIEKAM VAI PILNVAROTAJAI PERSONAI.
*BŪVMATERIĀLU GLABĀŠANAS LAUKUMU ORGANIZĒT TĀ, LAI TO
NEPĀRSLOGOTU VAIRĀK KĀ 3KN/M2;

IZM.

IZPILD.

PIEZĪM.

PASŪTĪTĀJS:

AS''Olaines ūdens un siltums''
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''US ARHITEKTI''

DATUMS

REĢISTRĀCIJAS NR.: 50003182001,
ADRESE: KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114
TEL.: 67963102, e-pasts: info@ous.lv.
REĢISTRĀCIJAS NR.:40203020228, B.R.NR.:13303,
ADRESE: RĪGĀ, KALNCIEMA IELA 25-20, LV-1046
TEL: 29114927, e-pasts: salvis.stafeckis@inbox.lv

PROJEKTS:

b

b
b

b
8.09

DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ
FASĀDES ATJAUNOŠANA

2MDz
OBJ. ADRESE:

OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114

KADASTRA NR.

8009 001 0212 005(BŪVES)
PASŪT.Nr.

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANAS
PLĀNS, M 1:500
8.13

8.09

BŪVPR.D.VAD.: O.SALPUTRA

US/P-01-09.26
ARH.NR.:
US/A-01-09.26

STADIJA

Vienkāršotā atjaunošana

DATUMS

20.07.2018

MĒROGS

Rasējuma Nr.

1:250

DOP-02

VA

60

d1

8

10

RASĒJUMA NOSAUKUMS

30
2.
4 1
.4 l=

5

IZSTRĀDĀJA:

S.STAFECKIS

IZSTRĀDĀJA:

E.UPMALIS

0

.5

b

7.87

8.17
b
t.6

7.83

7.92

t.6

e
u gatv

b

7.86

d.100

8.16

2d89

Drust

7.90

2d89

7.88

8.03

7.98

a
2d89

Renovējamā ēka

t.6
00
d2

.
c.a

t6.53

8.09

a

Segtas ieejas, iebrauktuves ēkā

oo

8.21

8.15

8.05

Vārti nožogojumā autotransportam

7.05
oo

6
6.4

a

7.85

8.07

8.01

7

c.a

4x25

8.12
8.12
8

7.87
7.70

8.19

00

d1

t6.20

8.11

2d89

Pagaidu nožogojums (saliekams,
metāla, max h=1,8 m)

1. Vispirms veic fasādes darbus, montē sastatnes (izmantot gatavo konstrukciju
sastatnes). Ap sastatnēm nepieciešams apvilkt drošības tīklu - sietu pa visu ēkas
perimetru visā ēkas augstumā. Pēc sastatņu nojaukšanas izveido darba zonu
cokola apdares darbiem.
2. Sastatnes veidot tā, lai būtu iespējams brīvi nokļūt iekšā un ārā no ēkas.
Pievērst lielu uzmanību izveidojot drošības konstrukciju virs ieeju durvīm, vārtiem
ēkā.
3. Esošie koki netiek zāģēti. Pirms būvdarbu uzsākšanas visus tuvumā esošos
kokus (ja tādi ir) aizsargāt pret mehānisku iedarbību, to traumēšanu.
4. Būvdarbiem nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni paredzēts iegūt no
esošajiem tīkliem, būvuzņēmējam vienojoties ar šo inženiertīklu
apsaimniekotājiem.
5. Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem: ''DARBA
LIKUMS'', LR MK NOT. NR. 92., ''DARBA AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS VEICOT
BŪVDARBUS'', kā arī citiem būvnormatīviem, kas reglamentē būvdarbu veikšanas,
darba aizsardzības un ugunsdrošības normas;
6. Demontāžas gaitā atkritumi vienmērīgi tiks izvesti uz izgāztuvi vai citu norādītu
vietu. Atkritumu ilglaicīga uzglabāšana būvlaukumā nav paredzēta. Paredzamais
izvedamo atkritumu daudzums _______ m³.
7. Nav pieļaujama būvgružu uzkrāšana kaudzēs uz starpstāva pārseguma vai
jumta.
8. Darbība ar atkritumiem notiek saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu
un Olaines novada administratīvajā teritorijā izdotajiem saistošajiem noteikumiem.
9. Komunikācijas, kas atrodas uz fasādes, jāpārvieto virs siltumizolācijas.
Komunikācijas, kuras ir nedarbojošas - demontēt. Visus inženiertīklus būvniecības
laikā aizsargāt pret mehāniskiem bojājumiem, kā arī vides ietekmes. Cokola
atrakšanas darbus veikt ar roku darbu, sevišķu uzmanību pievērst zonās, kur ir
inženiertīklu trases, kuras ieiet ēkā.
(*Pirms rakšanas darbu sākuma izņemt rakšanas darbu atļaujas, ja to pieprasa
konkrēto inžniertīklu turētāji).
10. Būvuzņēmējam iztrstrādāt darbu veikšanas projektu.
11. Būvniecības laikā ievērot ugunsdrošības prasības.
12. Būvlaukuma aprīkojums - žogs, materiālu nokraušanas laukums u.c. elementi,
kuri uzstādīti virs esošajām elektropārvaldes līnijām un citām inž. komunikācijām,
nepieciešams nojaukt uz pirmo atbildīgo instanču prasību tīklu remontdarbu
veikšanai.
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Izmaiņas

Projekts: DZĪVOJAMĀ MĀJA OLAINES NOV., OLAINE, DRUSTU GATVE 8.

AVK-AV sadaļa

Paskaidrojuma raksts.
Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantot LR spēkā esošus standartus un
dokumentus, LBN, kā arī Pasūtītāja prasības.
Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem
jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts
šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai
būvnormatīvs. Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta
risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru, pasūtītāju un citām
projekta sadaļām.
Projektā uzrādītie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai
noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams
nomainīt, pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās
prasības.
Projektēšanas normatīvie dokumenti.

1.
2.
3.
4.

Normatīvie dokumenti un
standarti
LVS EN ISO 12241:1998
LVS EN 1505; LVS EN 1506;
LVS EN 12220; LVS EN 12097
LBN 016-03
LVS CR 1752 : 052 : 2002 A

5.
LBN 231-15
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

LBN 002-15
LBN 003-15
LBN 201-15
LBN 202-15
LBN 208-15
LBN 303-15
LBN 304-15
LBN 210
Iekārtas un agregāti
Dzels cauruļvadi un to montāža

Būvniecības iekārtu un rūpniecisko
instalāciju siltumizolācija-aprēķinu principi.
Gaisa vadi un to montāžas aksesuāri.
Būvakustika
Ēku ventilācija. Iekštelpas vides
projektēšanas kritēriji.
Ēku apkure, ventilācija un gaisa
kondicionēšana.
Ēku norobežojošo konstrukciju
siltumtehnika.
Būvklimataloģija.
Būvju ugunsdrošība.
Būvprojekta saturs un noformēšana.
Publiskās ēkas un būves.
Būvuzraudzības noteikumi.
Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi.
Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai.
EUROVENT
CNuN 3.05.01-85 Iekšējās sanitārtehniskās
sistēmas.

Āra gaisa parametri.
Sezona

Temperatūra

Vasara
Ziema

+27 C
-20.7 c
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AVK-AV sadaļa

Siltumnesēja parametri.
Radiatoru apkures sistēmu siltumnesējs – ūdens ar parametriem:
Turpgaita
80 oC
Atpakaļgaita 60 oC
Aprēķinu temperatūras.

Telpas nosaukums
Dzīvojamā istaba un
guļamistaba
Virtuve, apgādāta ar plīti
Vannas istaba

Gaisa
parametri
ziemā C
20 ± 2ºC
20 ± 2ºC
24 ± 2ºC

Tualete

20 ± 2ºC

Savietotais
sanitārais
mezgls
Vestibils, koridors.

24 ± 2ºC

Gaisa
parametri
vasarā C
Nav
reglamentāta
Nav
reglamentāta
25 ± 2ºC
Nav
reglamentāta
25 ± 2ºC

Nav
reglamentāta
Dzīvokļu stūra telpās aprēķina temperatūra pieņemta par 2 °C augstāka, nekā norādīts tabulā.
20 ± 2ºC

Apkures sistēmas apraksts.
Siltuma avots ēkai esošs siltuma mezgls pagraba stāvā, vidējajā ēkā. Nepieciešamā jauda
126 kW.
Dzīvojamās ēkas telpām paredzēta apkures sistēmas izbūve, kas sevī ietver sekojošo:
- esošas viencauruļu apkures sistēmas un radiatoru demontāža;
- jaunas divcauruļu apkures sistēmas montāža ar apakšējo sadali pagrabstāvā;
- jaunu sildķermeņu montāžu ar regulēšanas (termostata) vārstiem un termostata
galvām;
- jaunu sildķermeņu aprīkošana ar siltuma maksas sadalītājiem;
- atzarojumu no maģistrālēm aprīkošana ar balansēšanas vārstiem;
Temperatūras regulēšana dzīvokļu telpās paredzēta ar radiatoru termostatiem, kuri
nodrošinās iestatītās temperatūras uzturēšanu apkures sezonas laikā automātiskajā režīmā.
Paredzētais temperatūras regulēšanas diapazons 16 - 28°C. Radiatoru termostata vārsti
nodrošina iepriekšējās ieregulēšanas funkciju.
Apkures sistēmas maģistrālos cauruļvadus paredzēts montēt atklātā veidā pagrabstāvā zem
pārseguma. Maģistrālos cauruļvadus pagrabstāvā montēt no melnā tērauda ūdens un gāzes
vadu caurulēm. Melnā tērauda cauruļvadus nepieciešams divkārtīgi pārklāt ar grunts
krāsojumu. Stāvvadus dzīvokļos montēt no presētā tērauda cauruļvadiem. Visus atzarus no
maģistrālēm, trejgabalus, savienojumus, pārejas un citus veidgabalus cauruļvadu sistēmā
jāmontē, izmantojot rūpnieciski ražotus veidgabalus. Visus atzarajomus un pieslēguma
posmus radiatoriem pa stāviem paredzēts montēt no presējamā tērauda caurulēm.
Cauruļvadu atzarojumu hidrauliskai regulēšanai apkures sistēmu cauruļvadu tīklā paredzēti
balansēšanas vārsti un spiediena starpības regulatori. Veicot montāžu un ieregulēšanu, visus
balansēšanas vārstus ir jāmarķē. Uz marķējuma jāuzrāda siltumnesēja caurplūdes daudzums
un vārsta ieregulēšanas pozīcija. Atsevišķu atzarojumu un posmu atslēgšanai un tukšošanai
cauruļvadu tīklā paredzēta tukšošanas un noslēgarmatūra.
Visus cauruļvadus pagrabstāvā izolēt ar akmens vates čaulām 30mm biezumā λ≤0,040 W/mk.
Lappuse 2 no 3
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Vietās, kur cauruļvadi šķērso sienu un pārsegumu konstrukcijas, jāparedz metāla
aizsargčaulas. Čaulu diametram ir jābūt no 5 līdz 8 mm lielākam par attiecīga cauruļvada
izolācijas ārējo diametru. Sprauga starp čaulu un izolāciju jāaizpilda ar ugunsdrošu mastiku
vai blīvējumu.
Dzīvokļos katram sildķermenim paredzēta individuāla siltuma uzskaite ar siltuma maksas
sadalītājiem (alokatoriem). Alokatoru darbība paredzēta no baterijām, baterijas darbības laiks
10 gadi. Siltuma sadalītāju datu pārraide paredzēta uz datu savācējiem kāpņu telpās. Datu
savācējus izvietot 1.stāvā. Siltummezgla rekonstruējamā apjomā paredzēts saglabāt esošas
iekārtas un armatūru: sūkni, regulējošo vārstu ar izpildmehānismu, mehānisko filtru, divus
noslēgvārstus, vienu virsmas temperatūras devēju, manometrus un termometrus.
VENTILĀCIJAS SISTĒMAS APRAKSTS
Svaigā gaisa padeve paredzēta caur istabās logu rāmī iebūvētām svaigā gaisa pieplūdes
restītēm – pieplūdes elementiem (skatīt AR daļā atsevišķā projektā). Virtuves telpā paredzēti
svaigā gaisa vārsti gaisa pieplūdei.
Veikt esošās ventilācijas sistēmas tehnisko apkopi, paredzot to tīrīšanu un atjaunošanu.
Visi esošie vertikālie, horizontālie stāvvadi un pieslēgumi jāiztīra, pirms tam izvērtējot to
kopējo stāvokli, nepieciešamības gadījumā tos nomainīt pret jauniem.
Rekomendējoši katra dzīvokļa īpašniekam papildus gaisa apmaiņai dzīvoklī un
dabīgās telpu ventilācijas uzlabošanai sanmezglos un tualetēs iespējams ierīkojot sadzīves
ventilatoru ar žalūzijām, taimeri un mitruma sensoru, kas pieslēgts esošajai šahtai. Ventilatora
ieslēgšanu paredzēt ar gaismas slēdzi, izslēgšana ar iebūvētu taimeri. Ventilators ieslēgsies
automātiski, ja telpas mitrums pārsniegs iestatīto vērtību (rekomendējamais maksimālais
ierobežojums Rh=70%). Sienā starp vannas istabu un tualeti paredzēt ierīkot gaisa pārplūdes
resti.

Autors: Kārlis Karlaps
Inženieris: Olita Zeltiņa
Sert. Nr. 3-00860
20.04.2018.
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ELEKTROIEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
AS''Olaines ūdens un siltums"
DZĪVOJAMĀS MĀJAS VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OLAINE, OLAINES NOV., DRUSTU GATVE 8, LV-2114
Mērv.

N#
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Skaits

Piezīmes

Cinkota tērauda lente 40x4mm 5052FT, "OBO"
m
170
Stienis ∅20, apaļtērauds, L=1500mm (elektrodsL=4500mm)
gab.
24
219/20ST, "OBO"
Uzgalis ∅20 1819/20BP, "OBO"
gab.
8
Savienojums ∅20 2745/20, "OBO"
gab.
24
Savienojums stienis ∅20/40x4mm lente 250/AFT, "OBO"
gab.
8
Mērījumu savienojums 319RD10, "OBO" kārbā
gab.
8
Pretkorozijas lenta 50mm, 10m
rul.
2
Materiālu daudzumus precizēt celtniecības gaitā, kā arī pēc zemejumu pretestības mērījumiem.

*
*

ALu apaļtērauds ∅8mm
ALu apaļtērauds ∅8mm PVC izolācijā
Zibensuztvērējs 101 VL2000, "OBO"
Vada ∅8...10mm jumta stiprinājums 165 MBG8, "OBO"
Vada ∅8...10mm vert. stiprinājums 177 20 M10, "OBO"
Zemējuma ievada stienis ar atdalītāju un savienot. 204 KL1500, "OBO"
Zibensuztvērēja stiprinājums M16, "OBO"
P/e caurule d50mm gofrēta "KOPOS"

*
*

m
m
gab.
gab.
gab.
gab.
gab.
m

260
200
15
260
180
8
15
10

PIEZĪMES:
Iekārtu un materiālu marku un tipu var aizvietot ar analogu izstrādājumu.
* Materiālu daudzumus precizēt celtniecības gaitā.
Būvpr. d. vad.___________D. Kaškarovs
Būvpr. autors.___________I. Smirnova
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