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Reģ. Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, tālr. 67963102, info@ous.lv
dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai
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Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.
Būvprojekta izstrādātājs ________________________

__________________

(paraksts2)

Būvspeciālists(-i) ________________________

(datums)

__________________

(paraksts2)

(datums)

________________________

__________________

(paraksts2)

(datums)

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājums
Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un
pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta seguma
maiņu, jumta siltināšanu, logu nomaiņu un/vai lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasvītrot)
atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________
(vārds, uzvārds) (paraksts2)

_____________
(datums)

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):
īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz
3
 būvniecības ierosinātāja pilnvara uz
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skaidrojošs apraksts uz
10
lpp.
grafiskie dokumenti uz
20
lpp.
________________________________________________________________
darba organizēšanas projekts uz
13
lpp.
saskaņojumi ar personām uz
1
lpp.
________________________________________________________________
 saskaņojumi ar institūcijām uz __________ lpp.
________________________________________________________________
 atļaujas uz ______________ lpp.
________________________________________________________________
citi dokumenti: ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta uz
17
lpp.
ēkas tehniskās apsekošanas atzinums uz
18
lpp.
ēkas energoaudita pārskats uz 28
lpp.
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokoli uz 2
lpp.
________________________________________________________________

lpp.

Aizpilda būvvalde
11. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
Būvvaldes atbildīgā amatpersona ______________________________________________
(amats,

_________________

vārds, uzvārds)

_________________

(paraksts2)

(datums)

12. Ieceres realizācijas termiņš _______________________________________
(datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):
 būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises
kopija
 atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās
apdrošināšanas polišu kopijas
 atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts
 atbildīgā būvuzrauga saistību raksts
 būvuzraudzības plāns
 būvdarbu žurnāls
 informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju
 citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ______________________
________________________________________________________________
14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ___________________
(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs ___________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods)

________________________________________________________________
(dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

________________________________________________________________
(būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _________________________________________________
(amats,

vārds, uzvārds)

__________________

__________________

( paraksts2)

(datums)

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri
Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________
Būvvaldes atbildīgā amatpersona _________________________________________________
(amats,

vārds, uzvārds)

__________________

__________________

( paraksts2)

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana
16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu
Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un iesniedzu:
 būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus
 iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus
 darbu izpildes aktu kopijas
 ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu
Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ____________________________
(vārds, uzvārds, paraksts2)

_____________
(datums)

17. Būvdarbu garantijas termiņš
Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā ________ gadu laikā atklājušos būvdarbu
defektus būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.
18. Būvdarbu pārbaude
Objekts apsekots _________________
(datums)

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši vienkāršotas fasādes
atjaunošanas izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
19. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem
normatīvajiem aktiem
Lēmuma numurs ____________________ datums ____________________
Lēmuma izpildes termiņš _________________________________________
Būvvaldes atbildīgā amatpersona _________________________________________________
(amats,

vārds, uzvārds)

__________________

__________________

( paraksts2)

(datums)

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu
Būvvaldes atbildīgā amatpersona _________________________________________________
(amats,

vārds, uzvārds)

__________________

__________________

( paraksts2)

(datums)

AR
Arhitektūras risinājumi

DAUDZDZ VOK U DZ VOJAM S KAS.
R GAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.
VIENK RŠOT FAS DES ATJAUNOŠANA.
Skaidrojošs apraksts.
Apsekojam s daudzdzīvokļu dzīvojam s kas, Rīgas iel 8, Olain , vienk ršot s fas des
atjaunošanas projekts izstr d ts saska
p rskatu,

ar pas tīt ja v lm m un izstr d to kas energoaudita

kas tehnisk s apsekošanas atzinumu, k

arī saska

ar Latvijas valsts

b vnormatīviem un standartiem.
Fas des vienk ršot s atjaunošanas projekta m rķis – samazin t siltuma aizpl šanu
apk rt j vid , uzlabot kas energoefektivit ti, k arī samazin t izdevumus par kas uztur šanu
un paaugstin t kas ilgtsp ju un kvalit ti, k arī uzlabotu kas est tisko izskatu un tehnisko
st vokli. kai b vniecības gait netiek skartas nesoš s konstrukcijas, starpsienas, vai mainīts
pl nojums.
Zemes gabals šaj adres saska

ar Olaines pils tas domes saistošajiem noteikumiem

“Olaines pagasta teritorijas pl nojums 2008.-2020.gadam gala redakcija”, atrodas tehnisk s
apb ves teritorij . P c pašreiz j s izmantošanas veida kas atrašan s vieta neatbilst Olaines
pagasta ciemu teritori lajam pl nam.
ka celta divos st vos, bez pagrabst va. Galvenie gabarīti 37,27x14,02 m. Uz apsekošanas
brīdi k tiek ekspluat ta k daudzdzīvokļu ka, katr

kas virszemes st v izvietoti 6 atsevišķi

dzīvokļi ar dzīvojam m telp m un sanit raj m telp m. Apsekojam s

kas funkcijas un

izmantošana nav mainījusies kopš t s ekspluat cijas uzs kšanas brīža.
Balstoties uz kas tehnisk s apsekošanas atzinumu, dzīvojam s kas tehnisko r dīt ju un
ar tiem saistīto citu ekspluat cijas r dīt ju st vokļa pasliktin šan s pak pe noteikt laika
moment attiecīb pret jaunu b vi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekm , k arī cilv ku
darbības d ļ uz apsekošanas brīdi sast da 20,1 %.
Tehnisk s apsekošanas proces netika atkl tas konstrukcijas vai to elementi, kas ir av rijas
un pirms av rijas st voklī. Izp tes materi lu analīz konstat tais galveno nesošo konstrukciju
tehniskais st voklis ir piem rots t l kai ekspluat cijai.
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kas energoefektivit tes paaugstin šanas pas kumi.
Pamatojoties uz energoaudita un b ves tehnisk s apsekošanas rezult tiem, lai nov rstu
siltuma zudumus

k , paaugstin tu

kas nesošo konstrukciju ekspluat cijas ilgumu un

samazin tu dzīvokļu īpašnieku maks jumus par siltumenerģiju, k arī uzlabotu kas vizu lo
izskatu, tiks veikti sekojoši pas kumi:
1.

kas rsienu siltin šana ar 150 mm biezu siltumizol cijas materi lu (λ ≤ 0.036 W/(m*K)).
Pie logiem, kur no m ra veidoti iedziļin jumi 50mm siltin t ar siltumizol ciju 200mm.
Sasniedzam norobežojoš s konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficienta v rtība sien m
U ≤ 0.20 (W/m2*K). Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks
samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 17,32 %.

2.

Siltin t s sienas siltin juma demont ža. P c demont žas rsienu siltin šana ar 150 mm
biezu siltumizol cijas materi lu (λ ≤ 0.036 W/(m*K)). Pie logiem, kur no m ra veidoti
iedziļin jumi 50mm siltin t ar siltumizol ciju 200mm. Sasniedzam

norobežojoš s

konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficienta v rtība sien m U ≤ 0.20 (W/m2*K). Veicot
iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š
par 6,66 %.
3.

P d j st va p rseguma siltin šana ar 300 mm biezu siltumizol cijas materi lu (λ ≤ 0.041
W/(m*K)). Pirms siltumizol cijas iekl šanas nepieciešams atjaunot jumta segumu, ja tas
nepieciešams un nepieciešamības gadījum veikt citu konstat to nepilnību nov ršanu, lai
nodrošin tu apr ķin t

kas energoefektivit tes līme a sasniegšanu. Jumta telpu attīrīt no

b vgružiem un esošo siltumizol ciju izlīdzin t vienm rīgi. Sasniedzam jumta p rseguma
siltuma caurlaidības koeficienta v rtība U ≤ 0.13 (W/m2*K). Veicot iepriekšmin tos
darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š par 23,58 %.
4.

kas cokola siltin šana ar ekstrud to putupolistirolu 100 mm (λ ≤ 0.038 W/(m*K)), to
iedziļinot zem zemes līme a 1000 mm. Veicot

kas cokola siltin šanu, uzmanību

nepieciešams piev rst kas pamatu apmales un hidroizol cijas sak rtošanai, lai nepieļautu
mitruma nokļ šanu

kas pamatos un jaunaj

siltumizol cijas sl nī. Sasniedzam

norobežojoš s konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficienta v rtība U ≤ 0.25 (W/m2*K).
Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas
pat ri š par 2,00 %.
5.

Veco logu nomai a uz jauniem dzīvokļos– stikla pakešu logi PVC r mjos (vai
līdzv rtīgiem) ar kop jo loga siltuma caurlaidības koeficienta v rtību U ≤ 1.25 W/(m2*K).

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS

Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas
pat ri š par 1,94 %.
6.

kas

v jtveru

sak rtošana,

rdurvju

blīv šana

un

v jtvera

durvju

nomai a,

aizv r jmeh nisma uzst dīšana, nodrošinot to blīvu aizv ršanos, k arī jumta l ku nomai a.
Jauno durvju un jumta l ku siltuma caurlaidības koeficienta v rtība U ≤ 1.6 W/(m2*K).

B ni u l ku nomai a uz jaun m, energoefektīv m l k m U≤ 1.6 W/(m2*K). K p utelpas
veco logu nomai a uz jauniem stikla pakešu logiem PVC r mjos ≤ 1.3 W/(m2*K). Veicot
iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas pat ri š
par 1,36 %.
7.

Atsevišķu durvju, kuras netiek izmantotas, aizm r šana ar g zbetona blokiem 400mm biezum
un to siltin šana no rpuses ar 150mm biezu siltumizo cijas sl ni (λ ≤ 0.036 W/(m*K)).

Sasniedzam

jumta p rseguma siltuma caurlaidības koeficienta v rtība U ≤ 0.11

(W/m2*K). K p u pandusa demont ža un cokola siltin šana ar 100mm siltumizol ciju.
Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas
pat ri š par 0,84 %.
8.

Apkures sist mas p rb ve no apkures, kas tiek nodrošin ta ar elektroenerģiju uz dabai
draudzīg ku kurin mo (malka, granulas), nodrošinot 19 oC vid jo dzīvokļu gaisa temperat ru
apkures sezonas laik un veicot vienm rīgu telpu temperat ras nodrošin šanu. Visi kas
dzīvokļi ir j piesl dz pie jaunizveidot siltummezgla un dzīvokļos esoš s individu l s apkures
sist mas ir j demont un j ierīko sist mas prasīb m atbilstoši piesl gumi. Individu l s kr snis
ir j demont un j veic ventil cijas šahtu padziļin tu tīrīšanu, kur tika izvadītas d mg zes.

Veicot iepriekšmin tos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazin ts siltumenerģijas
pat ri š par 3,10%.
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kas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumi.
kas

normatīvais

norobežojošo

konstrukciju

siltuma

zudumu

koeficients

p c

energoefektivit tes pas kumu īstenošanas ir HTA/Aapr = 0.66 W/m2K, kas b s maz ks par
faktisko norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficientu p c energoefektivit tes
pas kumu īstenošanas - HT/Aapr = 1,66 W/m2K.
HT/Aapr neatbilst normatīvaj m prasīb m, jo kai nav paredz ts mainīt esošos logus ar
dubulto stikla paketi PVC r mjos, kuru vid j siltuma caurlaidība nov rt ta ar U = 1.5
W/(m2*K). Esošo logu U v rtība nep rsniedz Latvijas b vnormatīv

LBN 002-15 " ku

norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" – 15. panta 2. tabul noteikto stiklotas konstrukcijas
siltuma caurlaidības koeficienta maksim lo pieļaujamo U v rtību – U = 1.8*k W/(m2*K).
emot v r lielos, nepieciešamos finansi los ieguldījumus, lai papildus samazin tu citu
norobežojošo konstrukciju siltuma zuduma koeficientus vai veiktu esošo logu nomai u, lai
sasniegtu normatīvo norobežojošo konstrukciju siltuma zuduma koeficientu un, emot v r
nelielo ieguvumu, ko tie dotu kas energoefektivit tei, tika nolemts nemainīt esošos logus un
papildus nesamazin t r jo norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficienta v rtības.

Demont jamais apjoms.
kas fas d izvietoti daž di priekšmeti, kurus paredz ts demont t.

kas fas d esošie

satelītšķīvji p rceļami uz jumtu, kur stiprin mi pie ventil cijas izvadiem.
Daļa kas norobežojošo konstrukciju siltin ta un veikta apdare ar prfil to sk rdu. Esošo
siltumizol ciju un profil to sk rdu paredz ts demont t.
Daļa esošo kas dzīvokļu logi jau nomainīti uz jauniem stikla pakešu logiem PVC r mjos,
bet daļa logi saglab jušies vecie. Vecos logus paredz ts demont t un nomainīt uz jauniem PVC
konstrukcijas logiem. Visiem logiem demont jamas esoš s r j s sk rda palodzes.
Nepieciešams demont t boj tos ventil cijas kan lu un skurste u izvadus un tos p rm r t.
Met la d mvadus demont līdz b ni u grīdas līmenim.
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Fas des siltin šana.
Pirms fas žu siltin šanas veikt virsmas plaknes nov rt jumu, neatbilstošas saķeres vai
nelīdzenas virsmas gadījum nepieciešama r pīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes
nov rt jumu pa vertik lo un horizont lo asi, viet s, kur nepieciešams veikt sienas plaknes
izlīdzin šanu, esošo plaisu un izdrupumu aizpildīšanu, hermetiz ciju.
Pl nota kas fas des sienu siltin šanu ar siltumizol ciju akmensvati, kura λ ≤ 0.036
W/(m*K), sl a biezums – 150 mm, skatīt konstruktīvo risin jumu mezglu Nr. 1 ras jumu lap
AR – 10. Siltumizol cija tiek līm ta atbilstoši ETAG 004 prasīb m. Līme iestr d jam pa visu
pielīm jam s pl ksnes virsmu, lai starp siltumizol ciju un sienu nevar tu norit t konvekcija.
Siltumizol cijas materi la loksnes pielīm jot, p rsien sav starp uz st riem un ail m.
Ja kas fas des virsmas plakne ir līdzena (novirze no plaknes līdz 10 mm/m), tad līmjavu
uzkl j ar robaino ķelli pa visu siltumizol cijas loksnes plakni k tas par dīts att l Nr. 1. Ja
siena ir nelīdzena (novirze no plaknes līdz 20 mm/m, tad līmjavu uzkl j josl pa izol cijas
loksnes perimetru un punktveidīgi loksnes vid . Līmes saķeres virsma ≥ 40 % no loksnes
laukuma – att ls Nr. 2.

Att ls Nr. 1

Att ls Nr. 2

Izol cijas pl ksnes j līm nep rtraukti, s kot no apakšas, precīzi vienu pie otras ar ˃ 100
mm šuvju nobīdi (ieteicama aptuveni 500 mm šuvju nobīde). Līmjava nedrīkst iekļ t šuv s.
Gan vertik l s, gan horizont l s pl kš u salaiduma vietas nedrīkst iezīm t vienotu līniju ar
durvju un logu ail m vai citu veidu atv ruma viet m.

Att ls Nr. 3
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Att ls Nr. 4

Sist mas stiprin jumus (dībeļošanu) veic 1 – 3 dienas p c izol cijas sl u pielīm šanas un
pirms arm još

sl a uzkl šanas. Dībeļi fas žu sist m

lietojami atbilstoši reģiona v ja

stiprumam un p c ražot ja nor dījumiem. Att los Nr. 5 un Nr. 6 uzr dīts orient jošs dībeļu
izvietojums. Dībeļu naglas - met la.

Att ls Nr. 5 „St ros un pa kas perimetru“

Att ls Nr. 6 „P r j

kas plakn “

Lai aizsarg tu kas fas des st rus, uz arm još s līmjavas tiek mont ti st ra profili ar sietu.
Logu un durvju ailu st ros tiek veikta diagon l arm šana ar sieta str mel m, ieteicamais
izm rs 20 x 30 mm.

Att ls Nr. 7

Att ls Nr. 8

Arm jošais siets j iestr d starp arm još s līmjavas sl iem. Arm šjošo sietu ieteicams
kl t virzien no augšas uz leju ar minim lo p rlaidumu 10 cm savienojuma viet s. Vis pirm
st va līmenī izmantot dubulto arm jumu (2.5 m virs cokola atzīmes) – veidot 1. kategorijas
meh nisko izturību.
Pirms dekoratīv apmetuma uzkl šanas virsmu nokl j ar tam paredz to grunti. Lietojot
ton tu apmetumu, ieteicams ieton t arī grunti. Apmetumu iekl j no augšas uz leju, p c tam
veicot t struktur šanu. Viengabalainas virsmas tiek apstr d tas nep rtraukt darba c lien .
Fas des plaknes p rkares aprīkojamas ar l se iem, kas paredz ti k arm još sieta st rīši ar
l se a elementu.
Pirms fas žu siltin šanas veikt boj to ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar b vjavu. Siltinot fas di
paredz ta esoš karoga statīva atjaunošana, apstr d jot to ar pretkorozijas līdzekļiem.
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Cokola siltin šana.
Siltin ms kas cokols pa kas perimetru 1.0 m dziļum no zemes virsmas viet s. Pirms
cokola siltin šanas to attīrīt no abrazīv m daļi m, boj t s pamatu vietas atjaunot. P c tam
atrakt pamatu daļa tiek grunt ta un p rkl ta ar hidroizol cijas materi lu.
kas cokols tiek siltin ts ar 100 mm ekstrud to putupolistirolu pl ksn m ar pusspundi,
siltumizol cijas materi la siltumvadītsp jas koeficients λ ≤ 0.037 (W/(m*K)) vai līdzv rtīgu
siltumizol cijas materi lu pa kas perimetru, skatīt konstruktīvo risin jumu mezglu Nr. 1
ras jumu lap

AR – 10. Siltumizol cija tiek līm ta atbilstoši ETAG 004 prasīb m -

pielīm šanas tehnoloģiju skatīt šī apraksta sadaļ

FAS DES SILTIN ŠANA. Cokola

kr sojuma to us skatīt ras jumu lap s AR – 7, AR-8 un AR – 9.
P c cokola siltin šanas atjaunot pamatu apmali no betona bruģakmens seguma ar 2.0 %
kritumu no kas. Pamatu apmal zem notek m paredz t betona novadīšanas kan lus.

kas jumta nomaiņa.
Pl nota jumta seguma nomai a, taj

skait

lietus

dens novadīšanas sist ma. Jumta

segums paredz ts no profil t m sk rda loksn m, kas iekl jamas uz latojuma.
Koka sp res dzeg paredz ts pagarin t, atbilstoši konstruktīvo risin jumu mezglam Nr. 3
ras jumu lap AR – 13 nor dītajam. Pirms jumta seguma iekl šanas veikt jumta plaknes
izlīdzin šanu, iekl jot izlīdzinoš s latas uz sp r m.
Latojumu 100x32 mm izb v t izvietojot ar soli ~ 300 mm. Paredz ta jauna garenlatojuma
50x30 mm izb ve, iekl jot pretkondens ta pl vi.
Lietus dens novadīšanas sist ma paredz ta no sk rda apaļa šķ rsgriezuma caurul m ar PE
p rkl jumu, kr sa RR – 21. Visi piesl gumi, iesegumi veidojami no PE p rkl juma sk rda.
Pirms jumta seguma iekl šanas pilnīb remont jami ventil cijas izvadi (skurste i) virs
jumta. Paredz ts tos p rm r t izmantojot apdares ķieģeļus un ventil cijas izvadiem j atjauno
ķieģeļu m ra apmetums, apmetum iestr d jot rabicas sietu ar acs izm riem apm ram 10x10
mm, ventil cijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem.
Veicot ventil cijas sist mas tehnisko apkopi tiek paredz ts, ka no telp m efektīv k tiks
izvadīts liekais mitrums.
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Jumta starptelpas (b niņu) p rseguma siltin šana.
Paredz ts siltin t b ni u p rsegumu vis t pl tīb . Pirms siltumizol cijas iekl šanas
p rseguma grīdu attīrīt un ierīkot staig jamas koka laipas 1200 mm platum , t , lai tiktu
nodrošin ta piekļuve komunik cij m, k arī nodrošinot pieeju jumta l kai, skatīt ras jumu lapu
AR – 4. Staig jam s koka laipas b ni u st v neparedz stiprin t pie p rseguma, laipas izvieto
k vairogus uz esoš siltumizol cijas sl a.
Siltin šanai paredz t beramo akmens vati 300 mm biezum
siltumizol cijas

materi la

s šan s

rezervi).

Apr ķina

(paredz t ~ 20 %

siltumvadītsp jas

koeficients

siltumizol cijai λ ≤ 0,041 (W/(m*K)). Vate iestr d jama ar p šanas palīdzību. Siltin šana
pieļaujama p c ventil cijas šahtu tīrīšanas. B ni u l ku paredz ts nomainīt uz jaunu
energoefektīv ku l ku U ≤ 1.6 W/(m2*K).

V jtvera sak rtošana, da ja logu un durvju nomaiņa.
kai paredz ts mont t jaunas

rdurvis – t rauda konstrukcijas, aprīkotas ar

aizv r jmeh nismiem, atdur m un rokturiem. Durvju siltuma caurlaidība U ≤ 1.6 (W/(m2*K)).
rdurvīm katrai k p u telpai ir ierīkojama durvju koda sist ma, LaskoMex CP 2503 TK (vai
līdzv rtīgs) bez domofonu klausul m. Ar individu lu kodu vai čipu katram dzīvoklim.
Papildus tiek paredz ts mont t jaunas durvis jaunizb v jamajai apkures katla telpai –
t rauda konstrukcijas, aprīkotas ar aizv r jmeh nismiem, atdur m un rokturiem.
V jtvera iekšdurvis paliek esoš s. Paredz t durvju labošanu un kr sojuma atjaunošanu.
kas koka logu nomai a dzīvokļos un k p u telp s uz stikla pakešu logiem PVC r mjos
(vai līdzv rtīgiem), nodrošinot kop jo logu U ≤ 1.25 W/(m2*K) dzīvokļos un U ≤ 1.3
W/(m2*K) k p u telp s. Esošos koka r mju logus ar pakešu stiklojumu un PVC konstrukcijas
logus ar stikla pakešu pildījumu saglab t. Visas logu un durvju ailas siltinot ar siltumizol ciju
30 mm (λ ≤ 0.036 W/(m*K)), skatīt konstruktīvo risin jumu mezglu Nr. 2 ras jumu lap AR –
11. Logu ailu siltin šanu veikt atbilstoši ETAG 004 prasīb m.
Papildus inform ciju skatīt logu un durvju eksplik cij ras jumu lap AR – 6. Visiem
logiem ir j uzst da jaunas r j s un iekš j s (main majiem logiem) palodzes.

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS

Dab g gaisa piepl de dz vok os.
Vecot kas vienk ršot s fas des atjaunošanu paredz uzst dīt AEROCO (vai līdzv rtīgu)
ventil cijas sist mu, principi ls risin jums sist mas izb vei

rsien

uzr dīts konstruktīvo

risin jumu mezgl Nr. 6 ras jumu lap AR – 16. AERECO ventil cijas sist ma sast v no
mitruma regul jam m gaisa piepl des un izpl des iek rt m. Gaisa piepl des iek rtas (gaisa
piepl de) uzst da dzīvojamo telpu (viesistaba, guļamistaba) r j sien . Šīs iek rtas ļoti tri
nosaka gaisa pies r otības pak pi telp un ievada attiecīgu svaiga gaisa daudzumu. Svaigs
gaiss, kas tiek ievadīts pa gaisa piepl des iek rt m, dabīgas vai meh niskas vilkmes d ļ virz s
no dzīvojam m telp m uz sadzīves telp m, kur sajaucas ar pies r oto gaisu un no turienes tiek
izvadīts caur gaisa izpl des iek rt m.

Att ls Nr. 9

Att ls Nr. 10

Iekš j apare.
Vienk ršot s fas des atjaunošanas projekta ietvaros paredz ts veikt k p u telpas apdares
remonta darbus. K p u telpas griestus un sienas nošpaktel t un nokr sot ar dens dispersijas
kr su: griesti un sienas – augš j 1/3 daļa – balt tonī, p r j sienu daļa – tonis saska

ar

daudzdzīvokļu dzīvojam s m jas pilnvarotas personas izv li.
K p u telpas apdares remonts paredz arī esošo margu atjaunošanu – met la margu
kr sošanu ar grunts kr su un PVC lenteru mont žu. Betona grīdai lok li veikt remonta darbus
izdrupumu viet s un nokr sot grīdu piln apjom .

Apkure.
Izstr d to apkures sist mas risin jumu skatīt vienk ršot s fas des atjaunošanas projekta
II s jum AVK (apkure).
Apkures sist mas p rb ves proces

sildķerme iem uzst dīt termostatiskos ventiļus,

paredz tais temperat ras regul šanas diapazons 16 – 28 °C.
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densapg de un kanaliz cija.
Izstr d to dens apg des un kanaliz cijas sist mas risin jumu skatīt vienk ršot s fas des
atjaunošanas projekta III s jum
Karst

K.

dens sagatavošanu katr dzīvoklī veic individu li, paredz ts uzst dīt elektriskos

dens sildīt jus BOSCH TRONIC 8000T (vai līdzv rtīgus), kop jais skaits 10 gabali.

Zibensaizsardz ba.
Izstr d to

zibensaizsardzības

sist mas

risin jumu

skatīt

vienk ršot s

fas des

atjaunošanas projekta IV s jum ELT.

Visp r gi.
Iepriekšmin tie darbi j veic kompleksi, piesaistot b vniekus, kas iekļauti Latvijas
b vkomersantu reģistr .
kas fas des siltin šana j veic saska
vadlīnijas

ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprin jumu

r j m daudzsl u siltumizol cijas sist m m). Uz šo vadlīniju pamata,

siltumizol cijas sist mu ražot ji var sa emt sava izstr d juma Eiropas tehnisko apstiprin jumu
"ETA".
P c

kas atjaunošanas ir j veic iedzīvot ju apm cība – s kot ar visp r jiem

„energoefektīv s uzvedības” pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, piem ram, k d veid ir
pareizi v din t telpas.

B vniec b radušos atkritumu apsaimniekošana
B vgružu sav kšanu paredz t speci los konteineros, paredzamais b vgružu apjoms, kas
radīsies b vniecības laik – 30 m3.
Veicot regul ru b vgružu konteineru nomai u, un to transport šanu uz b vgružu
p rstr des vietu, p c celtniecības organiz cijas nosl gt
attiecīga atļauja š du darbību veikšanai, saska

līguma ar komersantu, kuram ir

ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma”

prasīb m.

Teritorijas labiek rtošana
P c b vdarbu pabeigšanas sakopt teritoriju ap

ku, atjaunot zaļo zonu, z l ju un

apst dījumus. Darbu apjomi un veidi pilnīgi nor dīti tehniskaj specifik cij un vienk ršot s
fas des atjaunošanas projekt .
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Atšķirību gadījum , sazin ties ar projekta autoriem. Visas atk pes (fas žu kr sojums, logu
dalījums utt.) no projekta risin juma, kuras var b tiski ietekm t projekta risin juma realiz ciju,
nepieciešams rakstiski saska ot ar projekta autoru, un pas tīt ju.

B vprojekta vadīt js:
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J nis Graudulis

Sertifik ta Nr. 3 – 01286

AR daļas rasējumu saraksts
Nr.p.k.

Nosaukums

1.

Vispārīgie rādītāji, Daļas rasējumu saraksts

AR-1

2.

Ēkas pirmā stāva plāns.

AR-2

3.

Ēkas otrā stāva plāns.

Ainaži

AR-4

5.

Ēkas jumta plāns

AR-5

6.

Logu un durvju ailu eksplikācija.

AR-6

7.

Fasāde asīs 1-4, 4-1;Fasāžu krāsu pase.

AR-7

8.

Fasāde asīs A-D; Fasāžu krāsu pase.

AR-8

9.

Fasāde asīs D-A; Fasāžu krāsu pase.

AR-9

Stende
III zona
Liepāja

AR-10

11.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 2.

AR-11

12.

Skats A-A.

AR-12

13.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 3.

AR-13

14.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 4.

AR-14

16.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 5.

AR-16

17.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 6.

AR-17

18.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 7.

AR-18

19.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 8.

AR-19

20.

Ieejas mezgla konstruktīvais risinājums

AR-20

I zona

III zona

II zona

IV zona

Daugavpils

OLAINE

Ēkas novietne
Rīgas iela 8

Maksimālais vāja ātrums, kas iespējams reizi
Nr.p.k.

Zona

1

I

Gadā 5 gados 10 gados 15 gados 20 gados 25 gados 50 gados
17

20

21

22

22

23

24

ēja spiediens
(kg/m²)

<28

Dībeļu skaita noteikšana siltināšanas sistēmās ETICS Sakret MW
Vēja zona
(izolācija MW)

I

Nepieciešamais dībeļu skaits (slodze uz atraušanu no
pamatnes) Izolācijas plākšņu izmēri (mm) 600x1200
1m²

Plāksnes
plaknē

6

2

Plākšņu Plaknē, 2 m Plākšņu šuvēs līdz
šuvēs
no stūra
2 m no stūra

4

2

Dībeļu izvietojuma shēma

5

B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''

Siltumizolācijas dībelis, saskaņā ar ETAG004

VISPĀRĒJĀS PIEZĪMES UN NORĀDĪJUMI.

1. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts esošais cokola līmenis.
2. Izmēri plānā doti milimetros augstuma atzīmes metros, ja nav norādītas citas
mērvienības.
3. Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms būvdarbu uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā
iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai
nesaprastos jautājumus.
4. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot jaunus no jumta skārda nosedzošos ēkas parapeta
elementus, dzegas un vēdināšanas kanālus. Veikt jaunu jumta seguma ieklāšanu.
5. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma
izdarīšanas, pārbaudīt. Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar
būvprojekta autoru.
6. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu
papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai
pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
7. Būvobjekta konstrukcijas, iekārtas, materiālus, apdari, teritoriju un citas daļas veidot tā,
lai tiktu panākta būves atbilstība normatīvajiem aktiem un nodrošināta objekta droša un
ērta ekspluatācija.
8. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar
izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
9. Maināmiem logiem paredzēt logu dalījumu un vērtņu vēršanos tādu, kāds tas ir patreiz.
10. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem
darbu veidiem, kas tiek pielietoti būvē.

Zilāni
(Jēkabpils)

Latvijas teritorijas iedalījums pēc vēja spiediena, kas iespējams reizi piecos gados (kg/m²)

AR-15

Projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai pašvaldība, ārējo sienu apmesto
fasāžu projektu risinājumus izstrādā atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas
izdoti pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām ārējām daudzslāņu
siltumizolācijas sistēmām ETAG 004.

I zona

II zona

IV zona

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 1.

Ventilācijas izvada konstruktīvais risinājums

Alūksne

Priekuļi
(Cēsis)

Rīga

Dobele

10.

15.

Rīgas jūras
līcis

Baltijas jūra

AR-3

Ēkas bēniņu stāva plāns.

4.

Latvijas teritorijas iedalījums pēc vēja spiediena.

Lapa

-

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376

+

PROJEKTĒTĀJS:

150

Esošais mūris

Vienkāršotās fasādes atjaunošanas projektam piekrītu.
Ēkas kad. apz. 8009 003 1401 001, apsaimniekotājs:
AS"OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

Kopējie apzīmējumi:
10.09.2018.

M-1

(datums)

L1 D1

Logu ,durvju apzīmējums
Esošs ventilācijas kanāls
Esošs dūmvads

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

(paraksts)

Sienas mezgla marka
Augstuma atzīme fasādēs

SIA ''Cerkazi - G''
PASŪTIJUMA NR.:

FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

Šī būvprojektā AR daļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai
īpašo noteikumu prasībām.

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

10.09.2018.

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
MEROGS:

DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

10.09.2018.
(datums)

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

Iveta Lāčauniece, Nr. 1-00220
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS

OBJEKTA ADRESE:

Būvprojekta daļas
vadītāja:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

(paraksts)

BŪVPR. VAD.:

J. GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-1

20

ĒKAS PIRMĀ STĀVA PLĀNS
M1:200
150

Zona, kur nepieciešams demontēt
esošo siltumizolāciju

5900

D

M-2

M-1

B
A

M-8

14000
14150
6050

Kopējie apzīmējumi:
Zona, kur nepieciešams demontēt esošo
siltumizolāciju

M-1

Sienas mezgla marka
Augstuma atzīme fasādēs

Jaunā bruģakmens apmale

L1 D1
150
2050

C

Esošo dzelzsbetona lieveni demontēt.

Durvju ailu aizmūrēt ar
gāzbetonu
510mm biezumā

M-1
Jaunizbūvējama durvju aila
esoša loga vietā.
18850
37250
37550

9200

150

1

2

Jaunizbūvējamas tērauda
konstrukcijas kāpnes.

9200
150

3

4

Logu ,durvju apzīmējums
Esošs ventilācijas kanāls

Zona, kur
nepieciešams
demontēt esošo
siltumizolāciju

Esošs dūmvads

B
A

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-10; AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17; AR-18;
AR-19 un AR-20.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts esošais cokola līmenis.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami
iepriekšējās vietās.
6. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā
arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram
10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem.
7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas
restītēm, uzstādot AEROCO (vai līdzvērtīgu) ventilācijas sistēmu.
8. Ārējās palodzes maina visiem logiem.
9. Informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR - 6.
10. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
11. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
12. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
13. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

ĒKAS PIRMĀ STĀVA PLĀNS

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

M 1:200
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-2

ĒKAS OTRĀ STĀVA PLĀNS
M1:200
150

M-2
Zona, kur nepieciešams
demontēt esošo
siltumizolāciju

5900

D

C

14000
14150
6050

Kopējie apzīmējumi:

M-1

Sienas mezgla marka
Augstuma atzīme fasādēs
Logu ,durvju apzīmējums

B
A

150
2050

L1 D1

IZOPLAT 250/350 skurstenis
vai analogs
18850
37250
37550

9200

150

1

2

Esošs ventilācijas kanāls

Zona, kur nepieciešams
demontēt esošo
siltumizolāciju

9200

Esošs dūmvads

150

3

4
B
A

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-10; AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17;
AR-18; AR-19 un AR-20.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemts esošais cokola līmenis.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas
piemontējami iepriekšējās vietās.
6. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās
kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem
apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem.
7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas
restītēm, uzstādot AEROCO (vai līdzvērtīgu) ventilācijas sistēmu.
8. Ārējās palodzes maina visiem logiem.
9. Informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR - 6.
10. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta
autoru.
11.Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
12. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
13.Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

ĒKAS OTRĀ STĀVA PLĀNS

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

M 1:200
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-3

ĒKAS BĒNIŅU STĀVA PLĀNS

KOKA KONSTRUKCIJU SPECIFIKĀCIJA

M1:200
150

3835

1810
1000
1200

19460

7980

18850
37250
37550

150

M-4

3700
1200

1985
1585

1200

1200

1200

1200

Esošo metāla
dūmvadu demontēt

9200

1

31195
3835

1810

1200

1200
3700

1000

1700

M-6

7980

150

A

2050

B

7235

14300
14000
6050

C

1200

1200

5900

D

Bēniņu lūka - EI30 ugunsnoturība,
ar siltumvad. koef. U ≤ 1.6 W/(m2*K).

2

9200
150

3

4

Šķērsgriezuma
izmēri, mm

Elementa
garums, m

Skaits, gab

Pozīcijas
garums, m

Kokmateriālu
klase

30x100
30x100
30x100
30x100
30x100
30x100
30x100
30x100
30x100
30x100
30x100
50x100
50x100
50x200
50x200
50x200
50x200
50x200
50x200
50x200
50x200
50x200
50x200
50x200

31,10
3,84
1,70
7,24
4,94
5,58
19,46
1,81
1,59
34,83
10,29
0,90
2,00
31,10
3,84
1,7
7,24
4,94
5,58
19,46
1,81
1,59
34,83
10,29

10
20
10
10
30
20
10
18
10
10
7
144
16
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

311.00
76.80
17.00
72.40
148.20
111.60
194.60
32.58
15.90
348.30
72.03
129.60
32.00
62.20
7.68
3.40
14.48
9.88
11.16
38.92
3.62
3.18
69.66
10.29

C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18
C18

B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-10; AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17;
AR-18; AR-19 un AR-20.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas,
kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram
10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem.
5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta
autoru.
6. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
7. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
8. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
9. Koka laipas bēniņstāvā izbūvēt vismaz 1,2m platas.

Kopējie apzīmējumi:

M-1

Sienas mezgla marka
Augstuma atzīme fasādēs

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

L1 D1

Logu ,durvju apzīmējums

SIA ''Cerkazi - G''

Esošs ventilācijas kanāls

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376

Esošs dūmvads

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

Demontējamie metāla
dūmvadi

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

Apzīmējumi:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

Koka laipas, 1,2m platas, kas nodrošina
pārvietošanos bēniņu stāvā - 167,5 m2

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS

DATUMS:

ĒKAS BĒNIŅU STĀVA PLĀNS

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

M 1:200
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-4

ĒKAS JUMTA PLĀNS
M1:200
Projektētā notekcaurule Ø100

i=0,4%

i=0,4%

Jumta lūka

27°

i=0,4%

i=0,4%
i=0,4%

i=0,4%

Projektētā notekcaurule Ø100
18850

9200

Projektētā notekcaurule Ø100

2

Projektētā notekcaurule Ø100

9200

37250
37550

150

1

i=0,4%

i=0,4%

27°

27°

150

A

i=0,4%

27°

2050

B

i=0,4%

i=0,4%

C

14300
14000
6050

5900

D

150

Projektētā notekcaurule Ø100

150

3

4
B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas
piemontējami iepriekšējās vietās.
4. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas,
kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram
10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem.
5. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta
autoru.
6. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt sienas virsmu mehānisko bojājumu remontu.
7. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
8. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

Kopējie apzīmējumi:

M-1

Sienas mezgla marka
Augstuma atzīme fasādēs

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

L1 D1

Logu ,durvju apzīmējums

SIA ''Cerkazi - G''

Esošs ventilācijas kanāls

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376

Esošs dūmvads

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

ĒKAS JUMTA PLĀNS

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

M 1:200
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-5

LOGU UN DURVJU AILU EKSPLIKĀCIJA
M1:50
APZ.
PLĀNĀ

Paredzēts nomainīt
gab.

Daudzums kopā
gab.

APZ.
PLĀNĀ

Paredzēts nomainīt
gab.

RASĒJUMS

Daudzums kopā
gab.

1800

1800

RASĒJUMS

1570

1000

1000

1100

2300

1800

300

1570

450

1400
1800

450

B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

2300

1350

1000

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''

1350

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376

Piezīmes:
1. Logi projektēti kā stikla pakešu logi PVC rāmjos, nodrošinot kopējo logu caurlaidības koeficienta vērtību U ≤ 1.25 W/(m2*K) ēkas dzīvokļos, bet
kāpņu telpas logs jāparedz ar U ≤ 1.3 W/(m2*K).
2. Logu rāmju krāsa balta/balta.
3. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600 profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs no ēkas fasādes.
4. Durvju un logu ailu uzmērīšanu veikt dabā, pirms izgatavošanas, izmērus un logu vēršanās virzienus vēlreiz precizēt būvobjektā uz vietas.
5. Logu ārējās palodzes paredzēts mainīt visiem ēkas logiem, uzstādīt PE pārkalājuma skārda palodzes, krāsa - gaiši pelēka RAL 7040 (RR-21).
6. Iekšējās logu palodzes - MDF, tiek montētas kopā ar jaunajiem logiem.
7. Esošās ārdurvis paredzēts mainīt pret metāla durvim U ≤ 1.6 W/(m2*K), durvis aprīkotas ar aizvērējmehānismu un koda atslēgu ar čipu. Rokturis
paredzēts kā nerūsējošā tērauda grifs, kā arī nomainīt vējtvera iekšējās durvis, kurām rokturi arī paredzēt kā nerūsējošā tērauda grifu.
8. Bēniņu lūkas - ugunsdrošas - EI30 ugunsnoturība, ar siltumvadītspējas koeficientu U ≤ 1.6 W/(m2*K).
9. Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka logus.

PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

LOGU UN DURVJU AILU EKSPLIKĀCIJA
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻA

M 1:50
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-6

FASĀDE ASĪS 1-4
M1:100
IZOPLAT 250/350 skurstenis
vai analogs

+10,500

Sniega barjera

M-3
+7,400

+5,850

+4,050

+2,650

+1,470
+0,850
+0,000
-0.800

9200

1

18850
37250

2

9200

3

M-7

M-1

FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU
APDARES MATERIĀLI:

4

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0239)

FASĀDE ASĪS 4-1
M1:100

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0395)

+10,500

Sniega barjera

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0935)

M-3
+7,400

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0872)

+5,850

Palodzes, citi skārdi
(PE pārklājums RR - 21)

+4,050
B

+2,650

A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

+0,850

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''

+0,000

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376

-0.800

PROJEKTĒTĀJS:

37250

4

M-1

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Siltinājumu risinājumus skatīt lapās AR-10; AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17; AR-18; AR-19 un AR-20.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
4. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
5. Pirms fasādes siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēts pelējums uz fasādes virsmas, paredz apstrādāt ar antibakteriālu pelējuma tīrītāju. Kopējais apjoms - 14,00 m2.
6. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs
izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem.
7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas restītēm, uzstādot AEROCO (vai līdzvērtīgu) ventilācijas sistēmu.
8. Esošos satelīt šķīvjus no fasādes sienām pārnest uz jumtu, ar aptverēm piestiprinot tos pie ventilācijas izvadiem. Kopā 4 gab.
9. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - gaiši pelēka RAL 7040 (RR-21).
10. Krāsu paraugus 1 m2 lielumā uzkrāso uz ģipškartona loksnēm, pieacinot autoruzraugu.
11. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - biezpiens.

M-2

1

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

FASĀDE ASĪS 1-4 UN 4-1;

10.09.2018.

MEROGS:

FASĀŽU KRĀSU PASE
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

M 1:100
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-7

FASĀDE ASĪS A-D
M1:100

FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU
APDARES MATERIĀLI:

IZOPLAT 250/350 skurstenis
vai analogs

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0239)

Sniega barjera

M-3
+7,400

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0395)

+5,850

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0935)

+4,050

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0872)

+2,650

Palodzes, citi skārdi
(PE pārklājums RR - 21)

+0,850
+0,000

B
A

-0.800

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

14000
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

A

M-1

M-5

M-2

SIA ''Cerkazi - G''

D

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Siltinājumu risinājumus skatīt lapās AR-10; AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17; AR-18; AR-19 un AR-20.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
4. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
5. Pirms fasādes siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēts pelējums uz fasādes virsmas, paredz apstrādāt ar antibakteriālu pelējuma tīrītāju.
Kopējais apjoms - 14,00 m2.
6. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra
apmetums, apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem.
7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas restītēm, uzstādot AEROCO (vai līdzvērtīgu)
ventilācijas sistēmu.
8. Esošos satelīt šķīvjus no fasādes sienām pārnest uz jumtu, ar aptverēm piestiprinot tos pie ventilācijas izvadiem. Kopā 4 gab.
9. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - gaiši pelēka RAL 7040 (RR-21).
10. Krāsu paraugus 1 m2 lielumā uzkrāso uz ģipškartona loksnēm, pieacinot autoruzraugu.
11. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - biezpiens.

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

10.09.2018.

FASĀDE ASĪS A-D;
MEROGS:

FASĀŽU KRĀSU PASE
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

M 1:100
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-8

FASĀDE ASĪS D-A
M1:100

FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU
APDARES MATERIĀLI:

IZOPLAT 250/350 skurstenis
vai analogs

+10,500

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0239)

Sniega barjera

M-3

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0395)

+7,400
Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0935)

+5,850

Fasādes struktūrapmetums
(BAUMIT LIFE 0872)

+4,050
Palodzes, citi skārdi
(PE pārklājums RR - 21)

+2,650

+0,850
B

+0,000

A
KODS

-0.800

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

14000

D

A

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Siltinājumu risinājumus skatīt lapās AR-10; AR-11; AR-12; AR-13; AR-14; AR-15; AR-16; AR-17; AR-18; AR-19 un AR-20.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu ārsienas.
4. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
5. Pirms fasādes siltināšanas darbu sākšanas, vietas, kur konstatēts pelējums uz fasādes virsmas, paredz apstrādāt ar antibakteriālu pelējuma tīrītāju. Kopējais
apjoms - 14,00 m2.
6. Ventilācijas sistēmas izvadiem virs ēkas jumta konstrukcijas jāatjauno bojātās ķieģeļu mūra augšējās kārtas, kā arī jāatjauno izvadu ķieģeļu mūra apmetums,
apmetumā iestrādājot rabicas sietu ar acs izmēriem apmēram 10x10mm, ventilācijas izvadi aprīkojami ar deflektoriem.
7. Ēkas ārsienā izveido svaigā gaisa pieplūdes kanālus, kurus pēc sienu siltināšanas nosegt ar ventilācijas restītēm, uzstādot AEROCO (vai līdzvērtīgu)
ventilācijas sistēmu.
8. Esošos satelīt šķīvjus no fasādes sienām pārnest uz jumtu, ar aptverēm piestiprinot tos pie ventilācijas izvadiem. Kopā 4 gab.
9. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - gaiši pelēka RAL 7040 (RR-21).
10. Krāsu paraugus 1 m2 lielumā uzkrāso uz ģipškartona loksnēm, pieacinot autoruzraugu.
11. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - biezpiens.

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

10.09.2018.

FASĀDE ASĪS D-A;
MEROGS:

FASĀŽU KRĀSU PASE
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

M 1:100
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-9

MEZGLS

1
M 1:20

Fasādes izolācijas tapa ar
metāla naglu
Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai AR-7, AR-8 un AR-9
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.036 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Apmetuma slānis sienu poru aizvēršanai
Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm
Esoša iekšējā apdare

150

510

Esoša grīdas konstrukcija uz grunts
Esoša grunts

+

Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0935
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ekstrudētais putupolistirols λ ≤ 0.037 W/(m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Esošie ēkas pamati
Bortakmens BR.100.20.8

800

0.000

EJOT cokola
profils 150 mm

500

Cokola izolācijas tapa ar
metāla naglu

2.0o

B
A
KODS

Betona bruģakmens 60 mm
Lietus ūdens betona novadīšanas kanāls
Smilts slānis ar 5 % cementa piejaukumu, 50 mm
Blietēts šķembu slānis (fr. 16 - 45 mm) 150 mm
Pa kārtām blietēts nekūkumojošas smilts slānis 1000 mm
Esoša neuzirdināta grunts

Hidroizolācija

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''

1000

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas
skatāmas kopā ar pārējām lapām.
Apbetonējums
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme
pie ārsienas.
4. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600
profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs
no ēkas fasādes.
5. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu
ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc
kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
Paredzēt izolācijas loksnes gala
7. Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar
ETAG 004 prasībām.
slīpu apdarinājumu (vismaz 45o)

IZMAIŅAS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

100

460

PASŪTIJUMA NR.:

FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

C
1

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 1
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-10

MEZGLS

2

Fasādes izolācijas tapa ar
metāla naglu

M 1:20
Esoša dz/b pārsedze

-

Apmetumu un tā pamatkārtu
izbūvēt pa visu ailas perimetru

A

A

Siltumizolācija putupolistirols
λ ≤ 0.036 W/(m*K) 30 mm stiprināta uz līmjavas

skatīt AR-11

Akmensvates pildījums
vai celtniecības putas

Ārējā skārda palodze
(galus uzlocīt un iestrādāt ailas apdarē
zem dekoratīvā apmetuma)

+

PVC konstrukcijas logs
U=1.25 W/(m²K)

Pirms siltināšanas demontēt ķieģeļu mūra
izvirzījumus zem palodzēm līdz sienas plaknei
Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai AR-7, AR-8 un AR-9
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate ,λ ≤ 0.036 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Apmetuma slānis sienu poru aizvēršanai
Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm
Esoša iekšējā apdare

Iekštelpu ailu apdare
(ģipškartons vai apmetums)

Akmensvates pildījums
vai celtniecības putas
Iekšējā palodze
A

3o
A
skatīt AR-11

30

B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

Fasādes izolācijas tapa ar
metāla naglu

SIA ''Cerkazi - G''
150

A
1

510

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
3. Jumta dzegas pagarināšanai atvērumus ķieģeļu mūrī paredzēts izfrēzēt, nepieļaut ķieģeļu mūra kalšanu, prakse
rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists.
4. Jaunās koka spāres, jumta pagarināšanai, no mūra atdalīt ar ruberoīda kārtu.
5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būvjavu, kā arī
nofrēzēt ķieģeļu izvirzījumus zem logiem, nepieļaut ķieģeļu izvirzījumu nokalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas
palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists.
6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
7. Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETAG 004 prasībām

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 2
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-11

SKATS A-A
M 1:20

Siltumizolācija putupolistirols EPS 100
λ ≤ 0.036 W/(m*K) 50 mm stiprināta uz līmjavas
Apmetumu un tā pamatkārtu
izbūvēt pa visu ailas perimetru

Iekštelpu ailu apdare
(ģipškartons vai apmetums)

Mūra izvirzījumu, pirms siltināšanas darbiem,
demontēt līdz sienas plaknei
Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai AR-7, AR-8 un AR-9
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate ,λ ≤ 0.036 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Siltumizolācija putupolistirols EPS 100 ,λ ≤ 0.036 W/(m*K) 50 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Apmetuma slānis sienu poru aizvēršanai
Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm
Esoša iekšējā apdare

Akmensvates pildījums
vai celtniecības putas

-

PVC konstrukcijas logs
U=1.25 W/(m²K)

+

Akmensvates pildījums
vai celtniecības putas
B
A

Siltumizolācija putupolistirols EPS 100
λ ≤ 0.036 W/(m*K) 30 mm stiprināta uz līmjavas
Siltumizolācija putupolistirols EPS 100
λ ≤ 0.036 W/(m*K) 50 mm stiprināta uz līmjavas

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

A

SIA ''Cerkazi - G''

1

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
3. Jumta dzegas pagarināšanai atvērumus ķieģeļu mūrī paredzēts izfrēzēt, nepieļaut ķieģeļu mūra kalšanu, prakse
rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists.
4. Jaunās koka spāres, jumta pagarināšanai, no mūra atdalīt ar ruberoīda kārtu.
5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būvjavu, kā arī
nofrēzēt ķieģeļu izvirzījumus zem logiem, nepieļaut ķieģeļu izvirzījumu nokalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas
palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists.
6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

SKATS A-A

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-12

MEZGLS

3
M 1:20

Latojums 100x32 mm, solis
300 mm

Stiprināt katrā otrajā vilnī pie
latojuma

Pretkondensāta plēve

Sniega aiztures elements

Esošās koka spāres 50x170 mm,
solis līdz 1200 mm

Stirpināt ar skrūvēm katrā
otrajā vilnī
Esoša mūrlata 100x100 mm

Garenlatojums 50x30 mm,
izvietots virs spārēm
Spāru pagarinājums 100x50,
pārkare 300 mm
Armējošā kārta ar
stiklašķiedras sietu

Profilētā skārda jumta segums
ar PE pārklājumu, krāsa RR-21

Lietus ūdens tekne

Dzegas koka karkass
50x50 mm

Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai AR-7, AR-8 un AR-9
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.036 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Apmetuma slānis sienu poru aizvēršanai
Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm
Esoša iekšējā apdare

300

310

500

Retināti dzegas apdares
dēlīši 25x100 mm

Siltumizolācija putupolistirols
EPS 60, λ ≤ 0.04 W/(m*K) 100 mm

B
A

+

-

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
3. Jumta dzegas pagarināšanai atvērumus ķieģeļu mūrī paredzēts izfrēzēt, nepieļaut ķieģeļu mūra kalšanu, prakse
rāda, ka ar kalšanas palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists.
4. Jaunās koka spāres, jumta pagarināšanai, no mūra atdalīt ar ruberoīda kārtu.
5. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt bojāto ķieģeļu plaisu aizpildīšanu ar būvjavu, kā arī
nofrēzēt ķieģeļu izvirzījumus zem logiem, nepieļaut ķieģeļu izvirzījumu nokalšanu, prakse rāda, ka ar kalšanas
palīdzību ķieģeļu mūris tiek bojāts - izsists.
6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
150

510

A
C

Siltumizolācija beramā vate λ ≤ 0.041 W/(m*K) 300 mm
Esošais siltumizolācijas slānis, ko izlīdzina un savāc no tā būvgružus
Esošs pārsegums - dobie dzelzsbetona paneļi
Esoša iekšējā griestu apdare

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 3
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-13

MEZGLS

4
M 1:20

100

100

200

1200

+

Retināts dēļu klājs 30x100 mm
Bēniņu laipu sijas 50x100 mm, solis 900 mm
Beramās vates siltumizolācija λ ≤ 0.041 W/(m*K) 300 mm
Bēniņu laipu gulšņi 50x200 mm, stiprināti pie pārseguma
Hidroizolācija zem gulšņiem
Esošais siltumizolācijas slānis, ko izlīdzina un savāc no tā būvgružus
Esošs pārsegums - dobie dzelzsbetona paneļi
Esoša iekšējā griestu apdare
B
A
KODS

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas
projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām
lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma
atzīmes metros.
3. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā
arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu
papildus detalizācijas izstrādā uzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai
pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar
projekta autoru.
4. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot
būvmateriālu ražotāja norādījumus un
tehnoloģiju.
5. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos
vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 4
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-14

VENTILĀCIJAS IZVADA KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS
* Precizēt būvdarbu gaitā

M1:20

300*

315*

Pasīvās ventilācijas deflektors no
metāla cinkotā skārda

150*

Paredzēt ventilācijas kanālu labošanu
virs jumta seguma

Profilētā skārda jumta segums ar PE pārklājumu
Koka latojums 100x32 solis 300 mm
Garenlatojums virs spārēm 50x30 mm
Pretkondensāta plēve
Esošās koka spāres 50x170 mm

Esošie ventilācijas
apmesti un krāsoti
Skārda nosegdetaļas pa
ventilācijas kanāla perimetru

Ventilācijas
kanāls

2
Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes
atjaunošanas projekta lapas
skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros,
augstuma atzīmes metros.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta
cokola virsējā atzīme pie ķieģeļu
ārsienas.
4. Visas atkāpes no projekta
risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus
detalizācijas izstrādā uzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas
vai pasūtījumu izdarīšanas,
sasķaņojot ar projekta autoru.
5. Pirms siltumizolācijas darbu
veikšanas nepieciešams veikt sienas
virsmu mehānisko bojājumu
remontu.
7. Visiem iebūvējamiem materiāliem
ievērot būvmateriālu ražotāja
norādījumus un tehnoloģiju.
8. Būvniecības materiālus izmantot
piedāvātos vai pēc kvalitātes
prasībām līdzvērtīgus.

B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

10.09.2018.

VENTILĀCIJAS IZVADA
MEROGS:

KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-15

MEZGLS

5

Ventilācijas vārsta AERECO izvietojums ārsienā

M 1:20
PVC caurule Ø 100 mm,
garums precizējams uz vietas
Blīvējoša mastika

Akmensvates pildījums

Vēdināšanas komplets
AERECO EHT

Reste ēkas iekšpusē
AERECO A-EHT
Gaisa pieplūdes kontroles
ventilātors AERECO ACW

-

150

+

510

B
B

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes
atjaunošanas projekta lapas skatāmas
kopā ar pārējām lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma
atzīmes metros.
3. Esošās ventilācijas atveres ēkas
garensienās, pēc sienu siltināšanas
nosegt ar ventilācijas restītēm,
uzstādot AEROCO (vai līdzvērtīgu)
ventilācijas sistēmu.
4. Visas atkāpes no projekta
risinājumiem, kā arī no tā izrietošās
mezglu un risinājumu papildus
detalizācijas izstrādā uzņēmējs
savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai
pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar
projekta autoru.
5. Visiem iebūvējamiem materiāliem
ievērot būvmateriālu ražotāja
norādījumus un tehnoloģiju.
6. Būvniecības materiālus izmantot
piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām
līdzvērtīgus.

A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 5
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-16

MEZGLS

Bēniņu lūkas horizontāls griezums
Mērogs 1:50

6
Šķēlums 1-1
Mērogs 1:20

Koka dēļi 32x100 mm, 450 mm
augstumā virs pārseguma
Koka brusu stiprinājums
pārsegumā, solis 300 mm

450

Ugunsizturīgas
iltumizolācijas pildījums

2

Siltumizolācija beramā vate
λ ≤ 0.041 W/(m*K) 300 mm
FAKRO bēniņu kāpnes
LSF-300, 700x900

2
850

M 1:20

1
Koka dēlis 25x150 mm,
stiprinātas pie dz/b pārseguma

Atvērums otrā stāva
pārsegumā

900

1

Retināts dēļu klājs 30x100 mm
Bēniņu laipu sijas 50x100 mm, solis 900 mm
Siltumizolācija beramā vate λ ≤ 0.041 W/(m*K) 300 mm
Bēniņu laipu gulšņi 50x200 mm, stiprināti pie pārseguma
Hidroizolācija zem gulšņiem
Esošais siltumizolācijas slānis, ko izlīdzina un savāc no tā būvgružus
Esošs pārsegums - dobie dzelzsbetona paneļi
Esoša iekšējā griestu apdare

Šķēlums 2-2
Mērogs 1:20

Koka dēļi 32x100 mm, 450 mm
augstumā virs pārseguma

Koka dēlis 25x150 mm,
stiprinātas pie dz/b pārseguma
Koka brusu stiprinājums
pārsegumā, solis 300 mm

FAKRO bēniņu kāpnes
Mērogs 1:20
700

140

Koka brusas 25x150 mm,
lūkas konstrukcijai

Bēniņu koka laipas, skatīt
rasējumu lapu AR - 4

B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Ugunsizturīgas
siltumizolācijas pildījums

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie
kieģeļu ārsienas.
3. Pirms FAKRO bēniņu kāpņu uzstādīšanas demontēt esošo
bēniņu lūku.
4. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu
ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
5. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes
prasībām līdzvērtīgus.

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 6
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-17

MEZGLS

7
M 1:20
215

Rievota alumīnija loksne
t=3mm

Cinkots pakāpiens SP;
34*38/30*3; 1200*270 mm
vai analogs

15

Metāla durvis,
montēt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai
Esoša grīdas konstrukcija uz grunts
Esoša grunts

51

+

TĒRAUDA MARGA
40x40x3

130

90

BALSTPLĀTNE
300x150x5

900

VĪTŅSTIENIS Ø10
AR PAPLĀKSNĒM UN UZGRIEŽŅIEM

0

UPE 160

270
16

1

8
61

KVADRĀTPROFILS
40x40x3

130

B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU

300

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''

BEZRUKUMA JAVA

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

Piezīmes:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
3. Jaunās koka spāres, jumta pagarināšanai, no mūra atdalīt ar ruberoīda kārtu.
4. Tērauda konstrukciju detalizāciju izstrādā kotrukcijas izgatavotājs.
5. Konstrukciju izgatavošanai izmantot S235 klases tēraudu.
6. Visas tērauda konstrukcijas cikot.
7. Izmērus precizēt dabā pirms konstrukciju izbūves.
8. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

460

FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS

C

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

1

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 7
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-18

MEZGLS

8
M 1:20

Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai AR-7, AR-8 un AR-9
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.036 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Apmetuma slānis sienu poru aizvēršanai
Aizmūrētā durvju aile ar gāzbetona blokiem.
Esoša iekšējā apdare

150

510

Esoša silikātķieģeļu mūra ārsiena
Esoša dzelzsbetona pārsedze

-

Fasādes izolācijas tapa ar
metāla naglu

+

Esošo dzelzsbetona lieveni demontēt.

Esoša grīdas konstrukcija uz grunts
Esoša grunts

Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0935
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ekstrudētais putupolistirols λ ≤ 0.037 W/(m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Hidroizolācija
Esošie ēkas pamati

B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''
Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā
ar pārējām lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme.
4. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600 profilu ar lāseni,
kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs no ēkas fasādes.
5. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja
norādījumus un tehnoloģiju.
6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes
prasībām līdzvērtīgus.
7. Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar ETAG 004
prasībām.

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

C
1

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 8
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

10.09.2018.

MEROGS:

DAĻA

M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-19

ŠĶELUMS A-A

Ēkas otrā stāva plāna fragments

Mērogs 1:20

Mērogs 1:50

Tērauda jumtiņa profils,
dimensijas pēc ražotāja norādēm
Vītņstienis Ø12

Šūnu polikarbonāts, t=6mm

Sormat PFG enkurs HI Ø12mm

A

100

1100
Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapai AR-7, AR-8 un AR-9
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.036 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Apmetuma slānis sienu poru aizvēršanai
Esošs silikātķieģeļu mūris 510 mm
Esoša iekšējā apdare

Uzgriesnis ar paplāksni M12

-

Bortakmens BR.100.20.8

Esoša grīdas konstrukcija uz grunts
Esoša grunts

+

Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0935
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ekstrudētais putupolistirols λ ≤ 0.037 W/(m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Esošie ēkas pamati

B

A

A

800

2
EJOT cokola
profils 150 mm

500

Cokola izolācijas tapa ar
metāla naglu

2.0o

B
A
KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS
AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

SIA ''Cerkazi - G''

Hidroizolācija

Paredzēt izolācijas loksnes gala
slīpu apdarinājumu (vismaz 45o)
Betona bruģakmens 60 mm
Lietus ūdens betona novadīšanas kanāls
Smilts slānis ar 5 % cementa piejaukumu, 50 mm
Blietēts šķembu slānis (fr. 16 - 45 mm) 150 mm
Pa kārtām blietēts nekūkumojošas smilts slānis 1000 mm
Esoša neuzirdināta grunts

Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376

1000

Apbetonējums

PROJEKTĒTĀJS:

100

460

B

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas
skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme
pie paneļu ārsienas.
4. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600
profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs
no ēkas fasādes.
5. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu
ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
6. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc
kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
7. Fasādes izolācijas tapu izmērus izvēlēties saskaņā ar
ETAG 004 prasībām.

SIA ''Cerkazi - G''
Reģ. Nr.43603063747, Zirņu iela 5 k-2-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PASŪTĪTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs rasējuma Nr.

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

ARHĪVA NR.:

STADIJA:

RĪGAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECINĀJUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001
RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

IEEJAS MEZGLA KONSTRUKTĪVAIS RISINĀJUMS

MEROGS:

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

10.09.2018

IZSTRĀDĀJA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DAĻA

10.09.2018.
M 1:20
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADAĻĀ:

AR-20

DOP
Darbu organizēšanas projekts

DAUDZDZ VOK U DZ VOJAM S KAS.
R GAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.
VIENK RŠOT FAS DES ATJAUNOŠANA.
DOP skaidrojošs apraksts.
Darba organiz cijas

projekts

(DOP) izstr d ts,

pamatojoties

uz b vprojekta

„Daudzdz vok u dz vojam s kas, R gas iela 8, Olaine, Olaines novads. Vienk ršot fas des
atjaunošana” izstr dn m, “B vniec bas likumu”, “Darba aizsardz bas likumu”, 19.08.2014.
izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 “Visp r gie b vnoteikumi”, 02.09.2014.
izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 529 “ ku b vnoteikumi” un ar šiem
dokumentiem saist tajiem sp k esošajiem normat vajiem aktiem. DOP izstr d ts orient joši,
lai pirms b vdarbu uzs kšanas izstr d tu DVP ( darbu veikšanas projektu) un saska ot ar
Pas t t ju.
L dz celtniec bas darbu s kumam veikt piln gi visus organizatoriskos pas kumus un
sagatavošanas darbus b vniec bas procesu uzs kšanai, k ar b vniec bas darbu laik veikt ar
b vdarbu organiz ciju saist t s pras bas, kas noteiktas normat vos aktos:
LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”;
MK noteikumi Nr. 500 „Visp r gie b vnoteikumi”;
MK noteikumi Nr. 529 „ ku b vnoteikumi”;
MK noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekš j s uzraudz bas veikšanas k rt ba”;
LBN 008-14 „Inženiert klu izvietojums”;
MK noteikumi Nr. 238 „Ugunsdroš bas noteikumi”;
MK noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardz bas pras bas, veicot b vdarbus”;
Darba aizsardz bas pas kumi veicami atbilstoši š b vlaukuma darba aizsardz bas un
ugunsdroš bas pl nam. Ja šaj darba aizsardz bas un ugunsdroš bas pl n , k d jom
nav

noteiktas

konkr tas

pras bas,

tad

galvenais

b vuz m js

darbus

organiz /koordin , iev rojot LR „Darba aizsardz bas likumu” un t papildin jumus;
Visiem apdares materi liem j atbilst Latvijas Republik noteiktaj m ugunsdroš bas
un sanit raj m norm m, k ar j b t sertific tiem Latvijas Republikas likumdošanas
noteiktaj k rt b .

R GAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

Visp r gas pras bas.
1. Projekta - objekta b vdarbiem un b vdarbu sagatavošanai nol gstams b vuz m js,
kam ir atbilstoša pieredze un tas ir re istr ts B vkomersantu re istr , ar atbilstošiem
speci listiem, kas nepieciešami projekt veicamajiem darbiem;
2. B vdarbus dr kst uzs kt tikai p c vienk ršot s fas des atjaunošanas projekta
saska ošanas Olaines novada pašvald bas b vvald

un darbu veikšanas projekta

saska ošanas ar zemes pašniekiem, uz kuru zemes paredz ts izvietots pagaidu
b vlaukumu;
3. Objekt b vdarbus at auts veikt no 8:00 l dz 20:00 Trokš u l meni nep rsniedzot 65 dB;
4. Jebkuri darbi p c at aut darba laika, j ska o ar m jas iedz vot jiem;
5. B vdarbos nepieciešamo dens un elektroener ijas piesl gumu paredz ts izveidot pie
esoš s kas

dens un elektroapg des sist m m, ar Pas t t ju un m jas iedz vot ju

pilnvaroto p rst vi saska ojot pat ri a uzskaiti un nor inu k rt bu;
6. B vniec bas darbu laik

ier kojamas p rvietojam s higi nas un sadz ves telpas,

atbilstoši DOP – 2 nor d tajam;
7. B ves ugunsdz s bas nodrošin šanai, izmantojams esošais pils tas

densvads un

hidranti;
8. Vienk ršot s fas des atjaunošanai nepieciešamie materi li novietojami kas pagalm
Pas t t ja un m jas iedz vot ju pilnvarot

p rst vja nor d t

viet , kas orient joši

nor d t ras jum DOP – 2;
9. B vgružus

j sav c

maisos

un/vai

b vgružu

konteineros,

j uzkr j

un

p c

nepieciešam bas j aizved uz sertific tu atkritumu glab šanas poligonu.

B vlaukuma organiz šanas galven s pras bas.
1. B vt feles izvietošana;
2. B vlaukuma ier košana;
3. Teritorijas nožogošana. Uz s tas j izvieto inform cija par objektu un j uzr da atbild g s
amatpersonas - b vdarbu veic js, pas t t js, projekt t js - Autoruzraugs, atbild gais
b vdarbu vad t js un b vuzraugs (buvt fele). Nožogojums nodrošina, ka b vlaukum
atrodas un str d tikai ar b vniec bu saist tais person ls un celtniec bas tehnika;
4. B vuz m js ir atbild gs par satiksmes organiz ciju b vlaukum un pievedce os, cik
t lu tas attiecas uz b vdarbiem un b vdarbu vietas apr košanu. Visas b vdarbu
veikšanas vietas rpus b vlaukuma robež m tiek apr kotas atseviš i, saska

ar sp k

esošiem noteikumiem (izliktas br din juma z mes, pagaidu nožogojumi un tml.).
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Mont žas slodzes b vniec bas laik un to ietekme uz nesoš m
konstrukcij m un blakus esošaj m k m.
Pieg d tos materi lus paredz ts novietot

rpus

kas, nor d taj s materi lu kraut u

viet s. Nav pie aujama materi lu nokraušana un uzglab šana esošas kas iekštelp s. No
mont žas slodz m un materi lu novietošanas, piep les b vkonstrukcij s nedr kst p rsniegt
piep les, kas attiec gajai konstrukcijai paredz tas ekspluat cijas laik , un konkr ti:
Starpst vu p rsegums, k pnes - 1.5 kN/m2.
Jumts - 0.7 kN/m2.
Slodzes uz piebraucamajiem ce iem un b vmateri lu glab šanas viet s nedr kst
p rsniegts 10 kN/m2, bet tieš

kas tuvum (2 m att lum no kas fas des) slodze uz pamatni

nedr kst p rsniegts 4 kN/m2. Š da slodze neietekm esoš s kas un b ves.

Speci l s pras bas.
1. Objektu – daudzdz vok u dz vojamo ku, vis fas des vienk ršot s atjaunošanas darbu
laik , paredz ts ekspluat t;
2. Visu b vniec bas laiku j nodrošina br va un droša piek uve kai k iedz vot jiem, t ar
apmekl t jiem;
3. Piebraucamais ce š atbilstošs DOP – 2 grafiskaj da

nor d tajam R gas iela un esoš s

piebrauktuves pie kas;
4. B vniec bas laik nav pie aujama to pievadce u aiz emšana;
5. B vbedres un tranšejas ar nog z m bez nostiprin jumiem dr kst rakt virs grunts dens
l me a, iev rojot paredz to nog žu sl pumu, ja nog zes izmirkušas, to st voklis pirms
darbu veikšanas j nov rt . Nav pie aujama pamatnes grunts uzirdin šana, atmiekš šana
un sasald šana. Atkl jot rakšanas gait dokument cij neuzr d tas lietas (komunik cijas,
mun ciju, vai tml.), nekav joties j atst j b stam zona un j zi o par to tiešajam darbu
vad t jam.
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Pagaidu kas un b ves
Konteinertipa sadz ves telpas ( rbtuves, darbu vad t ja kantoris) str dniekiem un
inženiertehniskajam person lam, atbilstoši past voš m norm m un noteikumiem, nodrošinot
ar nepieciešamaj m komunik cij m un apr kojumu. Tie j paredz katram apakšuz m jam
atseviš i atkar b no vienlaic gi str d jošo skaita.
Tualetes – p rvietojam s plastik ta, BIO, tvertnes tilpums 1 m3, j nodrošina uz ~ 20
nodarbin tajiem vismaz 1 tualete, izvešanu organiz p c vajadz bas.
B vlaukuma apg de ar nepieciešamo aroener iju un deni – no esoš s kas t kliem, par
piesl guma viet m un apmaksas k rt bu j vienojas ar Pas t t ju.
B vlaukum

darba organiz ciju nosaka un kontrol

savi noteikumi, kas vis m

attiec gaj m person m j iev ro. Par b vlaukuma darba organiz cijas iekš j s k rt bas un
apsardzes noteikumu realiz ciju atbild gs ir objekta projekta vad t js. Par iekš j s k rt bas un
apsardzes noteikumu izpildes kontroli ir atbild gs objekta atbild gais b vdarbu vad t js. Par
b vlaukuma

fizisko

apsardzi

atbilstoši

šo

noteikumu

pras b m

ir

atbild gs

ener lb vuz m js.

B vlaukuma norobežošana
Pirms b vniec bas sagatavošanas darbu uzs kšanas veikt nepieciešamos saska ošanas
darbus ar Pas t t ju.
Lai izvair tos no cilv ku iek šanas b stamaj s zon , viss b vlaukums j norobežo ar
invent rnožogojumu. Ieteicams izmantot pagaidu met la nožogojumu no saliekamiem mobil
žoga posmiem, kuri nekust gi nostiprin ti. Ieteicamais pagaidu nožogojuma izvietojums
par d ts lap DOP – 2.
Pie galven s ieejas b vlaukum j izvieto inform cija par objektu (buvt fele), b vfirmas
simbolika un j uzr da atbild g s amatpersonas - b vdarbu veic js, pas t t js, projekt t js –
Autoruzraugs, atbild gais projektu vad t js, atbild gais b vdarbu vad t js un b vuzraugs.
Nožogojums nodrošina, ka b vlaukum atrodas un str d tikai ar b vniec bu saist tais
person ls un celtniec bas tehnika.
Pie kas dienvidu fas des paredz t b vniec bai izmantojamo zonu - esoš labiek rtojuma
plat b . Šo zonu ieteicams izmantot k pieg des un b vniec bas procesa lo istikas zonu.
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B vniec b radušos atkritumu apsaimniekošana
B vgružu sav kšanu paredz t speci los konteineros, paredzamais b vgružu apjoms, kas
rad sies b vniec bas laik – 40 m3. Veicot regul ru b vgružu konteineru nomai u, un to
transport šanu uz b vgružu p rstr des vietu.
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saska

ar „Atkritumu apsaimniekošanas likumu”, k

ar no atkritumu apsaimniekotaj piepras t l gumu par b vatkritumu apsaimniekošanu. Katrs
darbuz m js ir atbild gs par savu izstr d to atkritumu apsaimniekošanu.
B vuz m js

ir

ties gs

piepras t

darbuz m jiem

l gumu

par

b vatkritumu

apsaimniekošanu. B vgružu sav kšanas un izvešanas noteikumi j nor da Darbuz m ju
l gumos.
Izvedot b vgružus, nepieciešam bas gad jum , tiek paredz ta pašizg z ju un citas
izbraucam s tehnikas t r šana, lai nepie autu izbraucamo ielu pies r ojumu. Izvedot ar
pašizg z jiem b vgružus, tos j nosedz ar brezentu vai speci lu t klu.

B vdarbu veikšanas dokument cija
B vdarbu veikšanas laik b vobjekt past v gi j atrodas sekojošai dokument cijai:
1) b vat aujai (kopijai);
2) darbu veikšanas projektam konkr taj br d veicamo b vdarbu izpildei;
3) b vdarbu žurn lam;
4) Autoruzraudz bas žurn la;
5) uz m ja l guma kopijai;
6) str d jošo sarakstam ar nosl gto darba l gumu kopij m;
7) str d jošo darba laika uzskaites tabulai;
8) darba droš bas instrukt žas darba viet žurn lam;
9) str d jošo identifik cijas kart m ar fotogr fij m;
10) b vdarbu veikšanas izpilddokument cija un ieb v to b vmateri lu kvalit ti
apliecinošiem dokumenti - ekspluat cijas paš bu deklar cijas un test šanas
p rskati.
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B vdarbu pabeigšana un objekta sak rtošana
Paredzamais b vdarbu ilgums 3 m neši. P c darbu pabeigšanas b vuz m jam j nov c
visas pagaidu b ves, meh nismi un b vgruži (j ved uz leg lu izg ztuvi), kas radušies
b vniec bas laik , k no b vlaukuma, t ar no tam piegu oš s teritorijas, j sak rto visas
ieseguma virsmas, laukumi, z l ji. Objekts j atst j sakopts un t rs.

B vobjekta nodošana ekspluat cij
Izpild to darbu pie emšanu ekspluat cij

veic saska

pras b m. L dz b ves pie emšanai ekspluat cij

ar

“B vniec bas likuma”

t s tehnisko gatav bu un atbilst bu

akcept tajam b vprojektam un Latvijas b vnormat viem atbilstoši kompetencei p c pas t t ja
(b v t ja) rakstiska piepras juma p rbauda un 10 darbadienu laik

p c iesnieguma

iesniegšanas izsniedz atzinumu par b ves gatav bu ekspluat cijai instit cijas, kas izsniegušas
projekt šanas tehniskos noteikumus. B ves pie emšanu ekspluat cij rosina pas t t js.

Kvalit tes kontrole
B vdarbu kvalit tes kontrole ietver:
b vdarbu veikšanas dokument cijas, pieg d to materi lu, izstr d jumu, ier u,
meh nismu un l dz gu iek rtu s kotn jo kontroli;
atseviš u darba oper ciju vai darba procesa tehnolo isko kontroli;
pabeigt (nododam ) darba veida vai b vdarbu cikla nosl guma kontroli.
Par b vdarbu kvalit ti ir atbild gs b vuz m js. B vdarbu kvalit tes kontroles sist mu
katrs uz mums izstr d atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.
Darbi tiek veikti saska

ar B vuz m ja izstr d tiem kvalit tes kontroles pl niem un

izstr d to tehnisko projektu.
Veicot kvalit tes kontroli:
Preciz

visus konstrukciju parametrus un kvalit tes r d t jus, novirzes no

projekta ska o;
Visiem izmantotajiem materi liem j atbilst projekt paredz tajiem, ja izmanto
analogus, to paš bas nedr kst b t slikt kas, k

paredz ts projekt , jebkuras

atk pes no projekta j saska o;
J iev ro noteikumi darbu veikšanai ziemas apst k os, un citos klimatiski
nepiem rotos laika apst k os.
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Pabeigtos noz m go konstrukciju elementus un segtos darbus pie em ar Pie emšanas
aktu, nav pie aujama veicamo darbu uzs kšana, ja pas t t ja un b vuz m ja p rst vji nav
sast d juši un darbu izpildes viet parakst juši iepriekš jo segto darbu pie emšanas aktu. Ja
b vniec bas gait veidojas p rtraukums, kura laik iesp jami ar aktu pie emto segto darbu
boj jumi, pirms darbu uzs kšanas veicama atk rtota iepriekš veikto segto darbu kvalit tes
p rbaude un sast d ms attiec gs akts.
Pas t t js saska

ar Visp r go b vnoteikumu 120. punktu b vdarbu kvalit tes kontrolei

pieaicina b vuzraugu un iesniedz b vvald

b vuzrauga saist bu rakstu (visp r go

b vnoteikumu 8. pielikums). B vuzraugs nodrošina Pas t t ja ties bas un intereses b vdarbu
veikšanas proces , k

ar uzrauga, lai netiktu veiktas patva gas atk pes no akcept ta

b vprojekta. B vuzrauga pien kums ir p rbaud t izmantojamo b vizstr d jumu atbilst bas
deklar cijas, ekspluat cijas paš bu deklar cijas un tehnisk s pases, k ar b vizstr d jumu
atbilst bu b vprojektam.
B vuzraugam j piev rš uzman ba b vmateri lu un b vizstr d jumu ekomar jumiem,
ja t di ir nor d ti akcept taj b vprojekt . Ekomar jums ir rts vides krit riju izpildes
(atbilst bas) pier d jums.

Darba aizsardz bas pl ns
Visi darbi j veic stingr saska

ar MK noteikumiem Nr. 92 “ Darba aizsardz bas

pras bas, veicot b vdarbus”, k ar iev rojot visus LR sp k esošos saist tos likumus un
noteikumus.
B vlaukuma galvenais b vuz m js šim b vlaukumam izstr d iekš j s k rt bas, darba
droš bas, ugunsdroš bas un apsardzes noteikumus, iev rojot un nep rk pjot Latvijas
Republikas likumus un saistošos normat vos aktus. Ar augst k min tajiem noteikumiem
Galvenais b vuz m js iepaz stina visus darbuz m jus un b vniec bas proces iesaist t s
personas, ja vi u darbs ir saist ts ar atrašanos b vlaukum .
Pirms darbu uzs kšanas, ar ener luz m ja uz muma vad t ja rakstisku r kojumu, ir
nor kojams atbild gais b vdarbu vad t js, k

ar

atbild gais par darba aizsardz bu,

ugunsdroš bu un b stamo iek rtu tehnisko uzraudz bu (neatkar gi no t vai pas t t js ir, vai
nav, noz m jis darba aizsardz bas koordinatoru). Atbild gajai personai licenc t

m c bu

iest d ir veicama atbilstoša apm c ba darba aizsardz b , ugunsdroš b un par b stamo iek rtu
tehnisko uzraudz bu, un ir apliecinoši dokumenti/apliec bas (LR Ministru kabineta noteikumi
Nr. 749 „Apm c bas k rt ba darba aizsardz ba jaut jumos”).
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Katrai objekta b vniec b

iesaist tai personai tiek veikta darba aizsardz bas

ievadinstrukt ža, darba aizsardz bas instrukt ža darba viet un ugunsdroš bas instrukt ža.
Darbinieks ar savu parakstu apliecina, paš šim nol kam iek rtot žurn l , to, ka ir iepazinies
ar darba aizsardz bas un ugunsdroš bas pras b m b vlaukum . Instrukt žu/ apm c bu veic
b vuz m ja atbild gais b vdarbu vad t js (katram b vuz m jam ir noz m ts atbild gais
B vdarbu vad t js), saska

ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 749 “Apm c bas k rt ba

darba aizsardz bas jaut jumos” pras b m. Visas nepieciešam s instrukcijas atrodas
b vlaukuma biroj .
Atbild gais b vdarbu vad t js pirms darbu uzs kšanas p rliecin s, vai ir apzin tas visas
esoš s komunik cijas - elektrol nijas, sakaru gaisa un zemes kabe i, dens un kanaliz cijas
caurules u.c.
B vdarbu apr kojumu nepieciešams nog d t darba viet tehnolo isk sec b , lai t d j di
nodrošin tu darba droš bu. Jebk das iek rtas b vdarbu veikšanai darba viet s j pieg d
minim l

daudzum , lai t s netrauc tu un nerad tu draudus darba veikšanas laik .

B vlaukum izmantotajam darba apr kojumam, kurš ir iek auts b stamo iek rtu sarakst ,
saska

ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par b stamaj m iek rt m”, ir

j veic uzraudz ba saska

ar Latvijas Republik izdoto likumu “Par b stamo iek rtu tehnisko

uzraudz bu”.
Šo iek rtu apkalpojošais person ls ir speci li apm c ti darbinieki (operatori, vad t ji,
strop t ji), kuriem ir kvalifik ciju apliecinoši dokumenti. B vlaukum metin šanas darbus
(elektro vai g zes metin šana) dr kst veikt tikai ar sertific t m iek rt m, iev rojot
elektrodroš bas un ugunsdroš bas noteikumus/instrukcijas, un apm c ti darbinieki, kuriem ir
apliecinoši dokumenti/apliec bas/sertifik ti.
Visiem str dniekiem ir j b t nodrošin tiem ar individu l s aizsardz bas l dzek iem
(speci lais ap rbs, apavi, instrumenti), iepaz stin tiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas
darba veikšanas metodes un pa mienus.
Darbinieku vajadz b m tiek iek rtotas –
(atkar b

rbtuves, atp tas telpas, tualetes un dušas

no nodarbin to skaita un piek šanas iesp j m), iev rojot Ministru kabineta

noteikumu Nr. 359 “Darba aizsardz bas pras bas darba viet s” pras bas.
Sanit r – sadz ves telp m paredz t m str dniekiem ir j b t gatav m ekspluat cijai l dz
b vdarbu uzs kšanai. Telp s ir j b t aptieci ai ar medikamentiem un citiem l dzek iem, kuri
b tu nepieciešami cietušajiem pie pirm s pal dz bas sniegšanas.
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L dz pamatdarbu uzs kšanai, darba zon j b t uzst d tiem stendiem ar ugunsdroš bas
invent ru,

ugunsdz šamie

apar tiem

un

šo

invent ru

izmantošanas

noteikumiem

(nepieciešam bas gad jum ). B vniec bas laukum ir j b t telefonu sakariem, lai var tu
izsaukt ugunsdz s jus un neatliekamo medic nisko pal dz bu. Iebraucot b vlaukum ir j b t
uzst d tai celtniec bas laukuma sh mai. Grafiskie nosac tie apz m jumi ar atspogu ot m
demont jam m b v m, pal g k m, izbrauktuv m, piebrauktuv m. B vlaukuma teritorij
sm

šana ir at auta tikai speci li atv l t s viet s.

Iesp jamie riski un pas kumi, kas veicami risku samazin šanai/nov ršanai
Iesp jamie riski
1. Nokrišana no
augstuma.

Pas kumi riska samazin šanai/nov ršanai
1.1. Darbiniekiem ir j b t apr kotiem ar pret krišanas jost m un
sakaru l dzek iem.
1.2. Str d jot augstum darbavietas apr kojamas ar aizsargbarjer m.

2. Trauma no

2.1. Veicot t rauda, betona u.c. griešanas, graušanas darbus ir

atlecoš m

iesp jams g t traumu no atlecoš m š emb m. Darbiniekam ir j lieto

š emb m.

aizsargbrilles, aizsargap rbs, speci li apavi un darba cimdi.

3. Trauma iek rtas

3.1. Darbu vad t js p rliecin s par visu darba iek rtu gatav bu

neatbilstošas

darbam, pirms t s tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei.

ekspluat cijas

3.2. Iek rtas, kas apr kotas ar spiedienu m r šanas ier c m

rezult t .

(manometri) ir j b t der giem p rbaudes dokumentiem saska

ar

likumu par b stamo iek rtu ekspluat ciju.
3.3. Darbu vad t js instru darbiniekus par katra veicam darba
specifiku un izsniegt s iek rtas ekspluat cijas noteikumiem.
3.4. Darbiniekiem ir j b t apm c tiem darbam ar katru konkr to darba
iek rtu/ier ci.
4. Trauma no
iekrišanas tranšej

4.1. Darbu vad t js p rliecin s, ka tranšejas ir norobežotas ar
nožogojumu un apz m tas ar viegli uztveroš m z m m.

5. Trauma no kr toša 5.1. Darbiniekam darba zon
priekšmeta

oblig ti j n s

tam izsniegtie

individu lie aizsardz bas l dzek i (aizsarg ivere, apavi ar cietiem
purngaliem, darba cimdi u.t.t.).
5.2. Br d , kad celtnis p rvieto kravu, darbinieks nedr kst atrasties zem
ce am s kravas, vai celt a izlices.
5.3. Darba zon dr kst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atest ts un
ir atbild gs par kravu strop šanu.
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B vlaukum str d jošajiem oblig ti j iev ro š di b vlaukuma droš bas noteikumi:
ieejot b vlaukum , visu laiku j n s aizsarg iveres;
veicot darbus, kuru darba proces

nepieciešams lietot individu los aizsardz bas

l dzek us (austi as, aizsargbrilles, maska, utt.), tie oblig ti j lieto;
alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana b vlaukum kategoriski aizliegta;
aizliegts b vlaukum ienest alkoholu, ar alkoholisko alu, narkotisk s un psihotrop s
vielas;
visiem pagarin t ju kabe iem j b t ar gumijas izol ciju un iezem tiem;
aizliegts izmantot boj tus pagarin t jus, visiem savienojumiem j b t atbilstošiem
droš bas noteikumiem;
izmantot tikai Eiropas standartiem atbilstošas elektrosadales kastes. Visas b vlaukum
izmantojam s elektrisk s maš nas ir ar atbilstoš m kontaktligzd m un ir piesl gts
elektrosadales kast m (Eiropas standarts);
lai nov rstu negad jumus, b vlaukum visu laiku tiek iev rota t r ba un k rt ba;
b vlaukum vienm r j b t pirm s medic nisk s pal dz bas aptieci ai, kuras atrašan s
vieta atz m ta ar nor d m;
darba droš ba j iev ro saska

ar LR likumu par darba aizsardz bu un augst k

min tiem nosac jumiem;
objekt

j izliek informat v s z mes: izeja, ugunsdz s bas aparat ra, medic nisk

pal dz ba, u. c.;
vis m tros m un travers m j b t izgatavot m p c tipa projektiem, pirms mont žas
s kuma ier c m j b t p rbaud t m un p rbaudes rezult ti j noform ar attiec giem
dokumentiem - aktiem;
Pac l ja meh nismus at auts lietot tikai šim darbam apm c t m person m ar
noform t m at auj m darbam ar b stam m iek rt m. Šos darbus regul Likums „Par
b stamo iek rtu tehnisko uzraudz bu”
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Vides aizsardz bas nosac jumi
B vuz m jam j veic visi nepieciešamie pas kumi, lai nodrošin tu vides aizsardz bas
likuma noteikumus un nepie autu t s pies r ošanu. B vniec bas darbu proces ir j pielieto
t das darbu izpildes metodes, kas nepies r o grunti, deni un gaisu, t.i.:
a. darbu izpild

aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai sm rvielu

nopl d m;
b. mehaniz tie darbu procesi j organiz t , lai ar vienu un to pašu iek rtu var tu
paveikt p c iesp jas vair k darbu procesu, t d j di samazinot tehnikas vien bu
skaitu objekt , kas savuk rt b tiski samazina trokš u l meni, kas maz k
trauc tu apk rt jiem iedz vot jiem.
Darbu izpild ir izmantojami apk rt jai videi nekait gi b vmateri li. B vmateri lu
iesai ojuma materi li un citi b vniec bas darbu proces

radušies atkritumi ir j sav c

konteineros un j nodod attiec go atkritumu apsaimniekotajiem.
Konkr ti vides, taj skait koku un kr mu aizsardz bas un saglab šanas nosac jumi
b vlaukum j paredz DVP.

B vprojekta vad t js:

J nis Graudulis
Sertifik ta Nr. 3 – 01286

R GAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

VISP R G INFORM CIJA UN NOR D JUMI.
DOP DA AS RAS JUMU SARAKSTS.
Nr.p.k.

Lapa

Nosaukums

1.

Visp r gie r d t ji, Da as ras jumu saraksts

DOP-1

2.

B vdarbu ener lpl ns

DOP-2

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMAT VU SARAKSTS.
1. Noteikumi par Latvijas b vnormat vu LBN 202-15 "B vprojekta saturs un noform šana";
2. Saeim pie emts un Valsts prezidenta izsludin ts likums "B vniec bas likums";
3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 "Visp r gie noteikumi";
4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 " ku b vnoteikumi";
5. Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 "Ugunsdroš bas noteikumi";
6. Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardz bas pras bas, veicot b vdarbus";
7. Noteikumi par Latvijas b vnormat vu LBN 201-15 "B vju ugunsdroš ba";
8. Noteikumi par Latvijas b vnormat vu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts".
DARBA UZ

M JA PIEN KUMI.

1. Savlaic gi un piln b iepaz ties ar visu
projekta dokument ciju pirms b vdarbu
uzs kšanas.
2. Pirms darbu s kšanas veikt esošo ku un
zemes pašnieku br din šanu par
veicamajiem darbiem atbilstoši
past vošajai likumdošanai.
3. Pirms darbu s kšanas ir j izstr d
b vdarbu veikšanas projekts.
4. Veicot b vniec bas darbus priv tos
gruntsgabalos vai k s, p c darbu
beigšanas nodot objektu zemes vai kas
pašniekam, vai pilnvarotajam p rst vim.

Š b vprojekt DOP da as risin jumi atbilst
Latvijas b vnormat vu un citu normat vo aktu, k
ar tehnisko vai pašo noteikumu pras b m.
B vprojekta
da as vad t js:

J nis Graudulis, Nr. 3-01286
(v rds, uzv rds, sertifik ta Nr.)

10.09.2018.
(datums)

(paraksts)

B
A
KODS

IZMAI AS

CAD RAS JUM

IZMAI AS VEICA

DATUMS

AR ROKU VEIKTAS IZMAI AS IR SP K , JA APLIECIN TAS
AR B VPROJEKTA VAD T JA PARAKSTU

ATBILD GAIS PROJEKT T JS:

PIEZ MES.
1. Doto lapu skat t kop ar lapu DOP-2.
2. Piebraukšana b vlaukumam
paredz ta no R gas ielas, vienoties ar
zemes gabalu pašniekiem par
piebrauktuves izmantošanu.
3. B vdarbu laik kas ekspluat cija
netiks p rtraukta.
4. Pagaidu nožogojums tiek veidots
norobežojot b vlaukumu, lai taj
neiek tu nepiederošas personas, ar
invent rnožogojumu 1.8 m
augstumu, kop jais garums 140 m.
5. Vienk ršot s fas des atjaunošanai
nepieciešamie materi li novietojami
kas pagalm Pas t t ja un m jas
iedz vot ju pilnvarot p rst vja
nor d t viet , kas orient joši
nor d t ras jum DOP - 2.

Re . Nr.43603063747, Zir u iela 5 k-2-110, R ga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKT T JS:

Re . Nr.43603063747, Zir u iela 5 k-2-110, R ga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PAS T T JS:

PAS TIJUMA NR.:

1-18/40

AS "OLAINES DENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

B VPROJEKTA NOSAUKUMS:

analogs ras juma Nr.

DAUDZDZ VOK U DZ VOJAM S KAS
VIENK RŠOT FAS DES ATJAUNOŠANA.

ARH VA NR.:

STADIJA:

OBJEKTA ADRESE:

R GAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

APLIECIN JUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001

DATUMS:

RAS JUMA NOSAUKUMS:

B VDARBU ENER LPL NS

10.09.2018.

MEROGS:

B VPR VAD.:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DA AS VAD.:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

IZSTR D JA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DA A

RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADA

DOP-1

:

B VDARBU ENER LPL NS
M rogs 1:500

KA
8 0 0 DA S T
R
9
R G 0 0 3 1 A AP
AS 4 0 1 Z .
OL IEL 001
AI N A 8
E

B vtafeles izvietojums

VISP R J S PIEZ MES UN NOR D JUMI.
1. B vlaukums organiz jams esošaj kas pagalm ;
2. Piebraukšana b vlaukumam paredz ta no R gas ielas;
3. B vniec bas darbu nodrošin šana ar elektroener iju un deni no esošajiem
t kliem, par piesl guma viet m vienoties ar b vobjekta pašnieku;
4. Pirms darbu uzs kšanas izb v t nojumi virs ieejas durv m;
5. B vdarbu laik kas ekspluat cija netiks p rtraukta;
6. Slodzes uz piebraucamajiem ce iem un b vmateri lu glab šanas viet s nedr kst
p rsniegts 10 kN/m2, bet tieš kas tuvum (2 m att lum no kas fas des) slodze
uz pamatni nedr kst p rsniegts 4 kN/m2;
7. Pagaidu nožogojuma augstums 1.8 m, no saliekamiem žogu posmiem;
8. Pirms darbu uzs kšanas j izstr d DVP.
9. Pirms b vdarbu uzs kšanas j veic teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu,
j uzst da br din juma un r kojuma z mes;
10. P c b vdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sak rtošanu;
11. Konteinera tipa vagoni us novietot vienu virs otra, izvietojums dots orient jošs,
tas preciz jams b vviet ;
12. B vt feles izm rs ne m z ks k A1 lapas form ta izm rs, no materi la, kas ir
iztur gs pret apk rt jo vidi;
13. B vlaukum atrasties tikai pieder g m person m, kuras izg jušas darba droš bas
instrukt žu un ir ofici li re istr šas savas darba attiec bas;
14. Kategoriski aizliegts atrasties objekt cilv kiem, kuri atrodas alkohola reibum ,
phihotropo vielu ietekm vai citu elementu iespaid ;
15. Str dniekiem atrodoties b vlaukum j valk darba droš bas ap rbs un darba
apavi. Veicot darbus darbiniekiem j lieto individu lie aizsardz bas l dzek i;
16. Darbiniekiem kategoriski aizliegts atrasties zem pacelt s konstrukcijas.
Nodarbin tos no kr tošiem preikšmetiem aizsarg t ar uztveršanas metod m
(aizsargt kliem, nosegt m ej m);
17. B vlaukum vienm r ir j b t pieejamam pirm s medic nisk s pal dz bas
aptieci ai un iesp jai izsaukt neatliekamo medic nisko pal dz bu. Par traum m un
savainojumiem inform t darbu vad t ju.

B
A
KODS

IZMAI AS

CAD RAS JUM

IZMAI AS VEICA

DATUMS

AR ROKU VEIKTAS IZMAI AS IR SP K , JA APLIECIN TAS
AR B VPROJEKTA VAD T JA PARAKSTU

PAGAIDU KAS UN B VES.
ATBILD GAIS PROJEKT T JS:

DOP

Apz m jums

Nosaukums

M rvien ba

Daudzums

1.

Esoš atjaunojam dz vojam

2.

Darbu vad t ja ofiss, str dnieku sadz ves telpas

gab.

1

3.

Sl gta instrumentu novietne

gab.

1

P rvietojam BIO tualete

gab.

1

m2

38

4.

WC

ka

5.

Materi lu nokrautne

6.

B vgružu konteineris, ietilp ba 14 m3

gab.

1

7.

B vt fele

gab.

1

8.

Izb v jam s nojumes virs kas k p u telpas ieej m

gab.

1

9.

Sastatnes kas fas des atjaunošanai

m2

870

10.

Pagaidu žogs

tek. m

140

Re . Nr.43603063747, Zir u iela 5 k-2-110, R ga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PROJEKT T JS:

Re . Nr.43603063747, Zir u iela 5 k-2-110, R ga, LV-1013
A/S Swedbanka, Konts: LV86HABA0551038093376
PAS T T JS:

PAS TIJUMA NR.:

FAILA NOS.:

B VPROJEKTA NOSAUKUMS:

VIENK RŠOT FAS DES ATJAUNOŠANA.
OBJEKTA ADRESE:

12.

Pagaidu dens piesl guma vieta.

gab.

1

13.

Pagaidu elektoener ijas piesl guma vieta

gab.

1

ARH VA NR.:

STADIJA:

APLIECIN JUMA KARTE

KADASTRA APZ. 8009 003 1401 001

Transporta parvietošan s virziens

analogs ras juma Nr.

DAUDZDZ VOK U DZ VOJAM S KAS

R GAS IELA 8, OLAINE, OLAINES NOVADS.

11.

1-18/40

AS "OLAINES DENS UN SILTUMS"

RAS JUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

B VDARBU ENER LPL NS

10.09.2018.

MEROGS:

DA AS VAD.:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

IZSTR D JA:

J.GRAUDULIS

10.09.2018

DA A

1:500
RAS. NR.

LAPU SKAITS
SADA

DOP-2

:

