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Atbilstoši Latvijas Būvnormatīva LBN 405-15
„Būvju tehniskā apsekošana ”Pielikumam.

Būves tehniskās apsekošanas uzdevums
Veikt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Stacijas ielā 34, Olainē tehnisko
apsekošanu un sastādīt tehniskās apsekošanas atzinumu. Darbi, veicami atbilstoši Ministru
kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 40515 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām, t.sk.:
1. Objekta tehniskā stāvokļa novērtējums:
1.1 Pieejamās projekta tehniskās dokumentācijas izpēte;
1.2 Ēku norobežojošo konstrukciju un nesošo konstrukciju tehniskā stāvokļa
novērtējums;
2. Tehniskās apsekošanas atzinums:
2.1 Fotofiksācijas;
2.2 Vispārīgas ziņas par būvi;
2.3 Būves daļu apsekošanas rezultāti, nolietojuma aprēķins;
2.4 Secinājumi un ieteikumi būves drošai ekspluatācijai;
3. Apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli:
3.1 Atzinums;
3.2 Foto fiksācija;
3.3 Ieteikumi un rekomendācijas.
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Tehniskās apsekošanas atzinums
Objekta nosaukums, adrese, kad. Nr.:

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Stacijas iela 34,
Olaine, Ēkas kad. Nr. 8009 001 0316 002

Pasūtītājs, Līguma numurs, datums:

AS „Olaines ūdens un siltums”;
līguma Nr. 7-27/09/2016; 27.09.2016

Vispārīgi:


Ēkai tika veikta vizuāla tehniskā apsekošana bez konstruktīvo elementu atsegšanas.



Apsekošanas atzinums tiek pildīts saskaņā ar LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana",
1.pielikumā noteikto. Pozīcijām ir pievienotas papildus norādes. Sadaļas, kas netika
apsekotas, atzinumā netiek aprakstītas. Tabulas secība ir saglabāta atbilstoši LBN 405-15
"Būvju tehniskā apsekošana", 1.pielikumā noteiktajai apsekošanas sadaļu numerācijai.

1. Vispārīgās ziņas par būvi
Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu
mājas, Kods Nr. 11220103
775.4 m2

1.1.

Būves veids

1.2.

Apbūves laukums (m2)

1.3.

Būvtilpums (m3)

1.4.

Kopējā platība (m2)

1.5.

Stāvu skaits

1.6.

Zemesgabala kadastra numurs

1.7.

Zemesgabala plat. (m2 – pilsētās, ha – lauku terit.)

1.8.

Būves iepriekšējais īpašnieks

1.9.

Būves pašreizējais īpašnieks

1.10.

Būvprojekta autors

1.11.

Projekta nosaukums, akcepta gads un datums

1.12.

Būves nodošana ekspluatācijā

1981. gads

1.13.

Būves konservācijas gads un datums

Nav veikta

1.14.

Būves renovācijas (kapitālā remonta),
rekonstrukcijas, restaurācijas datums
Būves inventarizācijas plāns: numurs un
izsniegšanas datums

1.15.
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10856.0 m3
2895.9 m2
Virszemes – 5
Tehniskais bēniņu stāvs
Pazemes - 1
8009 001 0316
46701.0 m2
Dzīvokļu īpašnieku
kopīpašums
-

Nav veikta
Arhīva lietas Nr. 73
08.03.99.

2. Situācija
2.1

Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam:
Zemesgabals, kurā atrodas apsekojamā daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka,

-

atrodas Olainē, Stacijas ielā 34.

2.1.1. attēls

2.1.2. attēls

Saskaņā ar Olaines pilsētas teritorijas plānojumu ēka atrodas trīs, četru un piecu stāvu
daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijā. Secinām, ka tas tiek izmantots atbilstoši apbūves
noteikumiem.

2.2

Būves izvietojums zemes gabalā
Apsekojamā ēka atrodas Stacijas ielā 34, Olainē. Ēka izvietota zemes gabala Dienvidu
daļā. Pie ēkas iespējams piekļūt pa piebraucamo celiņu ar asfaltbetona segumu no Stacijas
ielas un no Dzērvenītes ielas.

Apsekojamā ēka

2.2.1. attēls
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-

2.3

Būves plānojums
Līdzšinējais būves izmantošanas veids atbilst paredzētajam būves izmantošanas veidam.
Ēkas celta piecos stāvos, galvenie gabarīti 16.7x51.7 m. Apsekojamā ēka ir taisnstūra veida

-

ar augstuma atzīmi H = 17.3 m. Pašreiz ēka tiek ekspluatēta kā daudzdzīvokļu dzīvojamā
ēka. Kopējā ēkas platība 2895.9 m2.

2.3.1. attēls

3. Teritorijas labiekārtojums
3.1

Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi

3.1.1 segums,
materiāli,
apdare

Gar ēkas austrumu fasādi atrodas piebraucamais asfaltbetona ceļš. Ceļa segums ar
izsistām bedrēm. Ēkas rietumu fasādes pusē atrodas gājēju celiņš, segums – asfaltbetons, kas
vietām apaudzis ar zāli.

Vizuālais
nolietojums,

Piebraucamā ceļa seguma un gājēju celiņā tehniskais stāvoklis vērtējams kā
apmierinošs.

3.1.1. attēls

3.1.2. attēls

3.1.3. attēls

3.1.4. attēls
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40

%

3.2

Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi

3.2.1 segums,
materiāls,
aprīkojums

Vizuālās apsekošanas laikā apsekojamajai ēkai pieguļošā teritorijā atrodas bērnudārzs,
kura teritorijā izvietoti bērnu rotaļlaukums.

20
Vizuālais
nolietojums,
%

3.2.1. attēls

3.3

3.2.2. attēls

Apstādījumi un mazās arhitektūras formas

3.3.1
dekoratīvie
stādījumi,
zāliens,
lapenes,
baseini,
skulptūras

Apsekojamās ēkas teritorijā ir zaļā zona, uz tā atrodas vairāki atsevišķi augoši koki un
krūmi.

30
Vizuālais
nolietojums,
%

3.3.1. attēls

3.3.2. attēls

3.1.3. attēls

3.1.4. attēls

Kopumā zaļās zonas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

3.4

Nožogojums un atbalsta sienas

3.4.1
veids,
materiāls

Vizuālās apsekošanas laikā apsekojamajai ēkai pieguļošā teritorijā nožogojums un
atbalstsienas netika konstatētas.
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-

4. Būves daļas
4.1.

Pamatne un pamati

4.1.1 pamatu
veids,
to
iedziļinājums

Apsekošanas gaitā ēkas pamati un pamatne netika atsegti. Tika veikta pamatu
apsekošana no ēkas pagraba un ēkas cokola līmenī no ēkas ārpuses.
Pamati veidoti no lielizmēra betona ribotiem un vienlaidu paneļiem, kas ražoti
rūpnieciski, un tie izvietoti zem nesošajām un norobežojošajām sienām un nesošajiem ēkas
elementiem. No ārpuses pamati apmesti ar cementa javu. Mitruma ietekmē no nenovadītiem
lietus ūdeņiem lokālās vietās pamatu apmetums saplaisājis un atslāņojies.
Lokālās vietās pagraba sienas ar sodrējiem, kas liecina par uzgunsgrēku ēkas
pagrabstāvā.

4.1.1. attēls

4.1.2. attēls

4.1.3. attēls

4.1.4. attēls

4.1.5. attēls

4.1.6. attēls

4.1.7. attēls

4.1.8. attēls

Kopumā ēkas pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
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40
Vizuālais
nolietojums,
%

Ēkai pamatu apmale pa perimetru ir betonēta plātne, kurai ir novērojami iesēdumi, tā ir
izdrupusi (vietām nav vispār) vai ir ieaugusi zālājā.

4.1.9. attēls

4.1.10. attēls

4.1.11. attēls

4.1.12. attēls

Kopumā ēkas apmales tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.

4.2.

Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes

4.2.1. nesošās
sienas, ailu
sijas un
pārsedzes
konstrukcija un
materiāls

Ēkas konstruktīvā shēma - ar nesošajām šķērssienām, solis 3.2 un 6.4 m. Pagraba
nesošās šķērssienas - no saliekamā dzelzsbetona sienu elementiem 160 mm biezumā. Ārējās

40
Vizuālais

norobežojošās garensienas – saliekamā dzelzsbetona ribotie cokola paneļi Pagraba sienām nolietojums,
būtiski bojājumi un deformācijas vizuālajā apskatē nav konstatētas. Pagraba sienas kopumā
ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.

4.2.1. attēls

4.2.2. attēls

Nesošās šķērssienas būvētas no saliekamā dzelzsbetona sienu paneļiem 160 mm
biezumā. Vizuālajā apsekošanā sienu nesošo konstruktīvo elementu būtiski bojājumi vai
deformācijas nav konstatēti.
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%

4.2.3. attēls

4.2.4. attēls

Gala sienas konstrukcija - dzelzsbetona nesošais sienas elements 160 mm biezumā un
pašnesošais gāzbetona ārsienu panelis 300 mm biezumā.

4.2.5. attēls

4.2.6. attēls

Kopumā ēkas nesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

4.3.

Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas

4.3.1 kolonnu,
rīģeļu un siju
konstrukcija un

Ēkai tehniskajā (bēniņu) stāvā jumta nesošo riboto paneļu balstsijas - saliekamā
dzelzsbetona rīģeļi un centrālā dzelzsbetona jumta rene.

40
Vizuālais
nolietojums,
%

4.3.1. attēls

4.3.2. attēls

Dzelzsbetona jumta silei no tehniskā stāva puses redzami nelieli plankumi, kas liecina
par lietus ūdens nokļūšanu tehniskajā stāvā, kā arī pārseguma paneļiem atsegtas stiegras, kas
korodējušas.

4.3.3. attēls

4.3.4. attēls

Kopumā silei cita veida defekti netika konstatēti un tās tehniskais stāvoklis vērtējams
kā apmierinošā. Dzelzsbetona rīģeļi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
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4.4.

Pašnesošās sienas
Ēkai veidotas pašnesošās ārsienas. Pašnesošās sienas ir 300 mm gāzbetona paneļi ar garumu
līdz 6.00 m. Paneļi no ārpuses apmesti. Ēkai ir izdarīta daļēja ārsienu paneļu savienojuma
šuvju hermetizācija. Paneļu savienojuma vietas 70 % ir ar plaisām - hermetizācija
neapmierinoša. Starpailu aizpildījums - 250 mm gāzbetona paneļi.

4.4.1. attēls

4.4.2. attēls

4.4.3. attēls

4.4.4. attēls

4.4.5. attēls

4.4.6. attēls

4.4.7. attēls

4.4.8. attēls

Paneļu plaisāšana saistīta ar mitrumu, kas uzkrājas tajos un tad ziemā tas sasalst un rada
plaisas apmetumā. Plaisāšanu veicina arī krasās temperatūras svārstības konstrukcijā. Kā
rezultātā veidojas nehermētisks paneļu savienojums.
Kopumā pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, bet neatbilst LBN
002-15. “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.
STACIJAS IELA 34, OLAINE

50
Vizuālais
nolietojums,
%

4.5.

Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija

4.5.1 hermetizācijas
un
hidroizolācija
s materiāls,
stāvoklis

Apsekojamajai ēkai nav veidota deformāciju un temperatūras šuve. Daudzviet paneļu
saduršuves ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Šuvēs vērojamas plaisas, caur kurām notiek
mitruma nokļūšana ēkas konstrukcijās un dzīvokļos.
Apsekošanas laikā ne pamatu horizontālā, ne vertikālā hidroizolācija netika atsegta. Ņemot

40
Vizuālais
nolietojums,
%

vērā, faktu, ka nav novērojami būtiski mitruma veidoti bojājumi ēkas pirmā stāva
norobežojošajā konstrukcijā, var pieņemt, ka horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā
tehniskā stāvoklī.
4.5.2
siltumizolācij
as materiāls,
stāvoklis

Siltumizolācijas ārsienām nav ierīkota, kas šādai konstrukcijai, saskaņā ar mūsdienu
prasībām nav efektīvi, tādējādi ēkas norobežojošās konstrukcijas neatbilst LBN 002-15
„Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.

60
Vizuālais
nolietojums,
%

4.5.1. attēls

4.5.2. attēls

Piektā stāva pārseguma siltināšanai, izmantoti keramzīts vai fibrolīts 100 mm biezumā,
kas pārklāts ar cementa javu.

4.5.3. attēls

4.5.4. attēls

Šobrīd piektā stāva pārsegums ir nepietiekoši siltināts, tādejādi neatbilst LBN 002-15
„Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām.
Tā kā tehniskās telpas augstums virs piektā stāva pieļauj pārseguma siltināšanu, tāpēc
ieteicams veikt pārseguma siltināšanu, lai nodrošinātu mazākus siltuma zudumus visam
piektā stāva pārsegumam. Siltināšanas gaitā nepieciešams izveidot laipas, kur pārvietoties
apkalpojot iekārtas un nokļūšanai uz jumta, lai netiktu bojāts siltumizolācijas slānis.
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4.6.

Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi

4.6.1
Pārseguma

konstruktīvās
shēmas,
konstrukcija,
materiāls,
galveno
konstruktīvo
elementu
biezums un
šķērsgriezum
s

Apsekojamajai ēkā pagraba, starpstāvu pārsegumos un virs augšējā 5. stāva –
saliekamā dzelzsbetona dobie pārseguma paneļi 220 mm biezumā. Paneļi balstīti uz ēkas
nesošajām dzelzsbetona šķērssienām ar soli 3.20 un 6.40 m.

40
Vizuālais
nolietojums,
%

4.6.1. attēls

4.6.2. attēls

Lodžijām – ribotie dzelzsbetona pārseguma paneļi, paneļu biezums lodžiju daļā 300
mm. Lodžijās augšējos stāvos vietām vērojami satecējumi (savienojumu hermetizācijas
bojājumi). Lodžiju pārsegumu paneļu nestspēja kopumā būtiski nav ietekmēta.

4.6.3. attēls

4.6.4. attēls

Bēniņos, iespēju robežās, novēroti caurtecējumi no jumta riboto paneļu bojājumu
vietām. Daudzviet jumta pārsegumā vērojami atvērumi paneļu sadurvietās, pa kuriem
pastiprināti nokrišņu laikā bēniņos nokļūst mitrums.

4.6.5. attēls

4.6.6. attēls

Kopumā pagraba un virszemes stāvu pārsegumi, vizuāli vērtējot, ir apmierinošā
tehniskā stāvoklī.

4.7.

Būves telpiskās noturības elementi
Bezkarkasa lielpaneļu dzīvojamās ēkas nesošās dzelzsbetona šķērssienas kopā ar
garensienām, kas izbūvētas ēkas vidusdaļā un starpstāvu saliekamā dzelzsbetona
pārsegumiem nodrošina ēkas telpisko noturību.
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40
Vizuālais
nolietojums,
%

4.8.

Jumta elementi

4.8.1. jumta
konstrukcijas
veids,
konstrukcija
un materiāls

Ēkai ir divslīpņu jumts ar iekšējo lietus ūdens novadīšanu. Nesošās jumta

40

konstrukcijas – ar virsmas cietinātāju apstrādāti dzelzsbetona jumta paneļi. Jumts veidots
no ribotajām dzelzsbetona plātnēm un dzelzsbetona centrālās sateknes.

Nesošās
konstrukcijas
Vizuālais
nolietojums,
%

4.8.1. attēls

4.8.2. attēls

4.8.3. attēls

4.8.4. attēls

4.8.5. attēls

4.8.6. attēls

Lokālās vietās ribotajām dzelzsbetona plātnēm ir konstatēts, ka ir atslāņojusies betona
aizsargkārta.

4.8.7. attēls

4.8.8. attēls

Plātnes balstītas pa dzelzsbetona sijām un centrālo sateknes dzelzsbetona elementu,
kas balstīta uz nesošo paneļu šķērssienu elementiem. Riboto plātņu savienojuma vietas
jumta daļā pārsegtas ar U veida dzelzsbetona uzliktņiem.
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4.8.9. attēls

4.8.10. attēls

Dzelzsbetona pasijām un atbalsta elementiem vizuāli saredzami būtiski bojājumi vai
deformācijas nav konstatējami. Jumta pārseguma paneļiem bojāts aizsargslānis – stiegras
atsegtas un korodē.

4.8.11. attēls

4.8.12. attēls

Rezultātā ilgās ekspluatācijas laikā plātnēm un sateknes elementiem veidojas caurtecējumi.

4.8.13. attēls

4.8.14. attēls

Jumta nesošo (norobežojošo) konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
4.8.2.
ieseguma
veids,
konstrukcija
un materiāls

Apsekojamai ēkai jumta segums atjaunots un tas ierīkots no bitumena ruļļu materiāla,
kas ir klimatisko apstākļu ietekmē ir saplaisājis un savas funkcijas lokālās vietās nepilda
pilnvērtīgi – caurtecējumi, kas redzami ēkas tehniskajā stāvā.

40
Segums
Vizuālais
nolietojums,
%

4.8.15. attēls

4.8.16. attēls

Virs 5.stāva lodžijām segums ieklāts gan no bitumena ruļļu materiāla, gan no skārda.
Skārda segums klimatisko apstākļu ietekmē ar korozijas pazīmēm, savus resursus izsmēlis.
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4.8.17. attēls

4.8.18. attēls

4.8.19. attēls

4.8.20. attēls

Jumta seguma tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, ar lokāliem defektiem,
kas novēršami.
4.8.3. ūdens
noteku
sistēmas
veids,
konstrukcija
un materiāls

Lietus ūdens novadīšanas sistēma apsekojamajai ēkai organizēta pa ēkas iekšpusi ar
savākšanu uz jumta tās garenvirzienā izveidotā silē. Savāktais lietus ūdens tiek novadīts uz
ēkas pagrabstāvu, kur ievadīts kanalizācijā. Lietus savākšanas sile ir „aizaugusi” sabiruši
būvgružu un saaugušas sūnas.

60
Vizuālais
nolietojums,
%

4.8.21. attēls

4.8.22. attēls

Tehniskajā stāvā lietus kanalizācijas caurules - PVC. Caurules nostiprinātas ar metāla
kronšteiniem, kas stipri korodējuši. Bet tālāk no tehniskā stāva lietus ūdens kanalizācijas
caurules – čuguna. Tās savu resursu izsmēlušas. Lietus ūdens uz kanalizāciju tiek novadīts
pa caurulēm, kas izvietotas šahtās kāpņu telpā.

4.8.23. attēls

4.8.24. attēls

Lietus ūdens kanalizācijas uztvērējpiltuvēm nav uzstādītas aizsargrestes.

STACIJAS IELA 34, OLAINE

4.8.25. attēls

4.8.26. attēls

Kopumā lietus ūdens savākšanas sistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams kā
neapmierinošs.

4.9.

Balkoni, lodžijas, lieveņi, izbūves un piebūves

4.9.1 izbūves
balkonu,
lodžiju, un,
erkeru
un
rizalītu,
uzjumteņu,
konstrukcija
un materiāls

Ēkas Rietumu un Austrumu fasādē izvietotas lodžijas. Lodžijas veidotas no betona
nesošo paneļu sienām uz kā balstīti dzelzsbetona paneļi. Dzelzsbetona paneļi ar

50

sabiezinājumu sānos. Margas izbūvētas no dzelzsbetona plātnēm. Lodžiju dzelzsbetona

Vizuālais

plātņu margām vērojami vairāki lokāli paneļu apdares bojājumi.

nolietojums,
%

4.9.1. attēls

4.9.2. attēls

4.9.3. attēls

4.9.4. attēls

Atsevišķas lodžijas ir aizstiklotas, kā arī lodžijām uzstādītas aizsargrestes. Lodžiju
aizstiklojums bez atbilstošiem projektiem, kas saskaņoti Olaines novada pašvaldības
būvvaldē - uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.

4.9.5. attēls

4.9.6. attēls

Kopumā lodžiju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

STACIJAS IELA 34, OLAINE

Ieeju jumtiņa (Austrumu fasādē) nesošā konstrukcija – saliekamais otrā stāva lodžijas
dzelzsbetona panelis, kas balstītas uz ēkas nesošajām dzelzsbetona šķērssienām.
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4.9.7. attēls

4.9.8. attēls

Ieeju jumtiņa (Rietumu fasādē) pie ieejas pagrabā nesošā konstrukcija - saliekamā
dzelzsbetona plātnes, kas balstītas uz ēkas nesošajām dzelzsbetona šķērssienām. Ieeju
jumtiņiem nedaudz bojāta betona apakškārta atsedzot stiegrojumu. Jumtiņiem izveidots
skārda iesegums pa perimetru, bet segums veidots no ruļļu materiāla. Skārds vietām
korodējis. Jumtiņa virsma ilgāku laiku nav kopta, kā rezultātā uz skārda ieseguma
izveidojusies sūnu kārta. Lietus ūdens novadīšanas sistēma nav ierīkota. Jumta seguma
tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.

4.9.9. attēls

4.9.10. attēls

Jumtiņu nesošās konstrukcijas kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, bet
nepieciešams jumtiņa plātnes remonts Austrumu fasādē (stiegrojuma aizsargkārtas
atjaunošana, skārda ieseguma lokāls remonts).
Lieveņi – Austrumu fasādē no monolītā dzelzsbetona, realizēts ar vienu pakāpienu.
Ēkas inventarizācijas lietā redzami pakāpieni, kas šobrīd dabā nepastāv, iespējams tie ir
demontēti, atjaunojot pievadceļa segumu. Ieeju lieveņa tehniskais stāvoklis vērtējams kā
apmierinošs.

4.9.11. attēls
STACIJAS IELA 34, OLAINE
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Vizuālais
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4.9.12. attēls

Pagraba ieejas lieveņu un pakāpienu elementi bojāti, nosēdušies- izdrupuši.
Nepieciešams pagraba ieejas lieveņu remonts.

4.9.13. attēls

4.9.14. attēls

Pagraba ieejas lieveņa tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, nepieciešams
lieveņu un pakāpienu bojāto vietu lokāls remonts.

4.10.
4.10.1 kāpņu
veids,
konstrukcija
un materiāls;
kāpņu
laukumi
(podesti),
margas;
kāpņu telpas
sienas
stāvoklis
kāpņu
elementu
iebūves vietās

Kāpnes un pandusi
Apsekojamajai ēkai ir viena kāpņu telpa un viena izeja uz tehnisko stāvu - bēniņiem
(ierīkotas izejas durvis uz tehnisko stāvu), kā arī viena izeja uz jumtu (caur jumta paneļos
izvietotu lūku).

Vizuālais

Nokļūšanai uz bēniņiem, kāpņu telpas augšējā stāvā ir izbūvēts papildus kāpņu laids,
kas ved uz tehnisko stāvu. Bēniņu izejas durvis koka konstrukcijas – neefektīvas un grūti
lietojamas, tehniskais stāvoklis - neapmierinošs.
No izejas durvju augstuma līmeņa papildus ierīkotas metāla kāpnes ar margām, kas
nodrošina nokļūšanu uz tehniskā stāva grīdas līmeni.

4.10.1. attēls

4.10.2. attēls

Uz jumta no tehniskā stāva (bēniņiem) var nokļūt pa pieslienamām tērauda
konstrukcijas kāpnēm.

4.10.3. attēls
STACIJAS IELA 34, OLAINE
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4.10.4. attēls

nolietojums,
%

Starpstāvu kāpnes (iedzīvotāju nokļūšanai no stāvu uz stāvu) veidotas no
saliekamajām dzelzsbetona kāpņu laidiem, balstītiem uz saliekamā dzelzsbetona kāpņu
podestiem. Visi kāpņu laidi aprīkoti ar metāla margām un plastmasas lenteriem - fiziski
nolietojušās.

4.10.5. attēls

4.10.6. attēls

4.10.7. attēls

4.10.8. attēls

Kāpņu starplaukumu un sienu savienojumu vietās vērojamas nelielas deformāciju
pazīmes- plaisas, bet elementu būtiskas deformācijas vai bojājumi nav novērojami.

4.10.9. attēls

4.10.10. attēls

Kopumā kāpņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Bet vizuālais, apdares neapmierinošs.

4.11.

Starpsienas
Apsekojamajai ēkai starpsienas no vieglbetona paneļu starpsienas, kas apmestas.

4.11.1
starpsienu
konstrukcijas,
materiāls

Sanmezglos veidotas stiegrota vieglbetona sienas, kas kā gatavi elementi ievietoti ēkā.
Pagrabā iedzīvotāju šķūnīšu nodalījumi veidoti no koka dēļiem.
Kopumā starpsienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

STACIJAS IELA 34, OLAINE
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4.12.
4.12.1 grīdu
konstrukcijas,
seguma
un
virsseguma
veidi;

Grīdas
Apsekojamajai ēkai grīdas segumi ir dažādi katrā dzīvoklī. Vizuālās apsekošanas laikā
grīdu konstrukciju atsegšana, lai noskaidrotu izmantotos materiālus un to slāņu biezumus,
netika veikta. Apsekojamajai ēkai grīdas segumi ir dažādi katrā dzīvoklī (lamināts, linolejs
vai mīkstais segums).

30
Vizuālais
nolietojums,
%

4.12.1. attēls
Pagrabstāva grīda ir betona seguma.

4.12.2. attēls

4.12.3. attēls

4.12.4. attēls

Kopumā grīdu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

4.13.
4.13.1
ārdurvis:
veids,
materiāls

Ailu aizpildījumi
Ārdurvis – tērauda konstrukcijas konstrukcijās, kas aprīkotas ar kodatslēgu. Durvis
savu laiku nokalpojušas, tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.

60
Vizuālais
nolietojums,
%

4.13.1. attēls

4.13.2. attēls

Atkritumu konteinera telpas ārdurvis - koka konstrukcijās. Durvis mehāniski bojātas. Koka
durvju bloki - fiziski un morāli novecojuši, neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

4.13.3. attēls
STACIJAS IELA 34, OLAINE

4.13.4. attēls

Pagraba ieejas durvis – tērauda konstrukcijas – nesiltinātas. Bojājumi un deformācija
konstatēti netika, durvis savas funkcijas pilda.

4.13.5. attēls

4.13.6. attēls

Pagraba durvis apmierinošā tehniskā stāvoklī, izņemot tās, kuras ir koka
konstrukcijas, tās neapmierinošā tehniskā stāvoklī.
Bēniņu izejas durvis apsekojamajai ēkai ir no koka, kas nenodrošina pietiekamu
siltumnoturību un neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”
izvirzītajām prasībām un kuru tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
4.13.2
iekšdurvis:
veids,
materiāls

Iekšdurvis ēkai ir no koka, bet dažos dzīvokļos tās ir mainītas, un tur tās ir no MDF.
Dzīvokļu ārdurvis dažādas, galvenokārt no metāla.
Katrā ēkas stāvā izejai no kāpņu telpas uzstādītas tērauda konstrukcijas durvis, kuras
aprīkotas ar kodatslēgu.

4.13.7. attēls

40
Vizuālais
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4.13.8. attēls

Kopumā iekšdurvju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.
4.13.3. logi,
slēģi,
balkona
durvis: veids,
materiāls

Logi apsekojamajai ēkai daļā ir no PVC konstrukcijas rāmjiem ar stikla pakešu
pildījumu, bet daļai ēkas tie ir koka ar stiklojumu. Koka logi ar atslāņojušos krāsu. Kāpņu
telpās logi koka konstrukcijas ar dubulto stiklojumu.

50
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4.13.9. attēls

STACIJAS IELA 34, OLAINE

4.13.10. attēls

4.13.11. attēls

4.13.12. attēls

Pagraba ārējā norobežojošajā konstrukcijās ir logu ailas, kas ir aizklātas ar saplāksni
vai līdzvērtīgu materiālu. Pagraba logu šahtu konstrukcijas ir izdrupušas un šahtas ir
aizbirušas.

4.13.13. attēls

4.13.14. attēls

Kopumā logu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, izņemot koka rāmju
logus, kas morāli un fiziski novecojuši, neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām un kuru tehniskais stāvoklis
vērtējams kā neapmierinošs.
4.13.4 lūkas:
veids,
materiāls

Jumta lūka apsekojamajai ēkai ir metāla konstrukcijas, lūka neblīva. Tehniskais
stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, nepieciešams veikt jumta lūkas nomaiņu.
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4.13.15. attēls

4.14.

4.13.16. attēls

Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi
Apsekojamajai ēkai nav apkures krāsnis, virtuves pavardi un dūmeņi.

STACIJAS IELA 34, OLAINE
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4.15.
4.15.1 betona,
metāla, koka,
plastmasas,
aud.
un
pretuguns
aizsargapstr.
materiāli;
šo
materiālu
atbilstība
standartiem;

Konstrukciju un materiālu ugunsizturība
Apsekojamās ēka veido vienu ugunsdrošu nodalījumu dzīvojamām telpām, un
atsevišķi nodalījumi pagrabam un bēniņiem. Objekts saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju

-

ugunsdrošība”, atkarībā no izvirzītajām ugunsdrošības prasībām klasificējams kā I lietošanas
veids – daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka.
Apsekojamā ēka, ņemot vērā tās būvapjomu, klasificējama kā un plānojums atbilst U2a
pakāpes ugunsdrošības ēkai.

4.16.
4.16.1 veids,
materiāls

Ventilācijas kanāli un šahtas
Apsekojamajai ēkai ir ventilācijas kanāli, kas paredzēti dabīgajai ventilācijai ar izvadu
uz jumtu. Vēdināšanas kanāli izvietoti dzelzsbetona elementu šahtās. Vedināšanas kanāli ir
taisnstūrveida formas, bēniņos un uz virs jumta - taisnstūrveida formas, apšūti ar
azbestcementa plāksnēm un uz jumta tie ir nosegti ar jumtiņiem.

4.16.1. attēls

60
Vizuālais
nolietojums,
%

4.16.2. attēls

Ieteicams demontēt azbestcementa lokšņu apšuvumu ventilācijas kanāliem, un aizstāt
tos ar apaļskārda elementiem, nodrošinot hermētiskumu, kā arī ierīkot ventilācijas kanālu
nosegelementus. Nepieciešams veikt dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu. Ventilācijas
kanālu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
Bēniņos nepieciešams izbūvēt papildus ventilāciju. Rekomendējams ventilācijas
atvērumus izveidot ēkas fasādē tehniskā bēniņu stāva līmenī. Atvērumu skaitu un lielumu
izstrādāt vienkāršotās fasādes atjaunošanas projektā. Bēniņu ventilācijas nodrošinājums
neapmierinošs.

4.17
4.17.1 veids,
materiāls

Liftu šahtas
Ēkā nav izbūvēts lifts.

STACIJAS IELA 34, OLAINE

-

4.18
4.18.1
iekšējās
apdares veidi,
materiāli

Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas
Apsekojamajai ēkai iekšējā apdare ir dažāda katrā dzīvoklī.
Kāpņu telpas apdarei veikts apmetums un krāsojums. Pēdējo gadu laikā ir veikti nelieli
kosmētiskie remonti, kas laika gaitā ir nolietojies – izdrupis apmetums, krāsa nolobījusies.
Iekšējās apdares tehniskais stāvoklis kāpņu telpās vērtējams kā neapmierinošs.

4.18.1. attēls

4.18.2. attēls

4.18.3. attēls

4.18.4. attēls

4.18.5. attēls

4.18.6. attēls

4.18.7. attēls

4.18.8. attēls

4.18.9. attēls

4.18.10. attēls

STACIJAS IELA 34, OLAINE
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4.19
4.19.1 fasāžu
virsmu
apdare;
fasāžu
detaļas,
to
materiāls

Ārējā apdare un arhitektūras detaļas
Ēkas ārsienas veidotas no gāzbetona paneļiem. Paneļiem izdrupušas savienojuma
šuves un atslāņojies krāsojums. Vizuāli fasāde nav pievilcīga. Cokola daļā veidots
apmetums, kas lokālās vietās saplaisājis un atslāņojies.
Kopumā ēkas fasādes apdares tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.
Fasādes elementu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

4.19.1. attēls

4.19.2. attēls

4.19.3. attēls

4.19.4. attēls

4.19.5. attēls

4.19.6. attēls

4.19.7. attēls

4.19.8. attēls

STACIJAS IELA 34, OLAINE
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5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas
Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta,
ūdens patēriņa skaitītāji

5.1.
5.1.Iekšējā
aukstā
ūdensvada
ievadi, ūdens
mērītājs, tīkla
shēma,
cauruļvadi un
ietaises;

Aukstā ūdens ievada mezgls atbilst lietošanas prasībām, to apkalpo ūdens piegādes
uzņēmums SIA „Olaines ūdens un siltums”. Sanitārtehniskās iekārtas dzīvokļos ir īpašnieku
pārziņā un atsevišķi netiek apskatīts to nolietojums.
Ūdensapgādes cauruļvadu sistēma apsekotajā ēkā veidota no melnā metāla, bet dažviet
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Vizuālais
nolietojums,
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dzīvokļos tā nomainīta uz PVC caurulēm. Ūdens patēriņa skaitītājs katrā dzīvoklī un uz visu
ēku viens kopējais aukstā ūdens skaitītājs.
Aukstā ūdens sistēmas cauruļvadi un kanalizācijas cauruļvadi nolietojušies, un ir
jāatjauno. Aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas tehniskais stāvoklis – neapmierinošs.

Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar
cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas
patēriņa skaitītāji un citi elementi

5.2.
5.2.
Iekšējā
karstā
ūdens
ūdensvada
sistēma, tīkla
shēma,
cauruļvadi un
sūkņi.

Karstā ūdens cauruļvadu sistēma izbūvēta no tērauda caurulēm. Ventiļi ūdensapgādei
nomainīti lokāli uz lodveida ventiļiem. Laika gaitā caurules aizkaļķojušās. Karstā ūdens
sistēma neefektīva. Caurules ar novecojušu siltumizolāciju, kas lokāli mainīta uz akmens
vates čaulām. Ņemot vērā, ka karstā ūdens cirkulācija norit cauru gadu, ir ļoti lieli siluma
zudumi sistēmā, ko apmaksā iedzīvotāji. Vannas istabās uzstādīti dvieļu žāvētāji, kas lokāli
mainīti uz nerūsējošā tēraudā elementiem, bet lokāli saglabājušiem no melnā metāla.

5.2.1. attēls

5.2.2. attēls

5.2.3. attēls

5.2.4. attēls

Ūdens patēriņa skaitītājs katrā dzīvoklī un uz visu ēku viens kopējais aukstā ūdens
skaitītājs. Karstā ūdens apgādes sistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.

STACIJAS IELA 34, OLAINE
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Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures
katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi

5.4.
5.4.
Siltummezgla
iekārta.
Apkures
sistēmas veids,
cauruļvadi,
izplešanās
tvertne.
Sistēmas
kalpošanas
ilgums,
galvenie
defekti,
atbilstība
normatīvo aktu
prasībām.

Siltummezgla aprīkojums izbūvēts iepriekšējos gados. Siltummezgla aprīkojums
atbilst normatīvajām prasībām. Sakarā ar pārējās apkures sistēmas pārbūvi, maģistrālos

40

cauruļvadus aiz siltummezgla nepieciešams pilnībā pārbūvēt. Siltummezgla tehniskais

Vizuālais
nolietojums,

stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.

%

5.3.1. attēls

5.3.2. attēls

Centrālās apkures sistēma izbūvēta no tērauda apkures caurulēm. Apkures sistēma
neefektīva – viencauruļu. Cauruļvadu siltumizolācija ir daļēji nomainīta, bet pastāv lieli
siltuma zudumi gan ēkas tehniskajā stāvā (bēniņos), gan ēkas pagrabstāvā. Tās tehniskais
stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, ieteicams veikt apkures sistēmas atjaunošanu.

5.5.

Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori

5.5.Centrālapku
res sildķermeņi,
kalpošanas
ilgums

Esošie sildķermeņi ēkā lielākoties ir čuguna tipa radiatori, to apakšējās daļas ir
iespējams aizsērējušas, kas samazina siltuma atdevi dzīvokļos. Ēkas sildķermeņiem uz
pievadcaurulēm nav izvietoti siltuma regulatori un balansēšanas vārsti, vai tie nedarbojas.
Kopējais sildķermeņu un to apsaites elementu stāvoklis – neapmierinošs.

5.7.
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Atkritumu vadi un kameras

5.7.Sauso
atkritumu vadu
skaits
ēkā,
materiāls;
savākšanas
kameras,
atkritumu
lūkas,
vēdināšana un
citi elementi

šķērsgriezuma konstrukcijas.

5.8.

Gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa
skaitītāji

5.8. Gāzesvada
ievads,
cauruļvadi,
uzstādītā gāzes
aparatūra

Apsekojamā ēka ir izvietots atkritumu vads, kas izvietots ēkas kāpņu telpā, un
piekļuve tam nodrošināta katrā ēkas starpstāvā. Atkritumu vads no čuguna apaļa

Šobrīd atkritumu vads netiek izmantots. Ieteicams veikt atkrituma vada demontāžu

60
Vizuālais
nolietojums,
%

tādejādi samazinot siltuma zudumus ēkas kāpņu telpā.

Ēkai ir izbūvēts gāzes ievads Dienvidu fasādē. Gāzes tīkls tiek izmantots, lai apkalpotu
gāzes plītis, ko izmanto ēdiena pagatavošanai. Cita veida iekārtas, kurām tiek izmantoti
gāzes tīkli ēka, netika konstatētas.

40
Vizuālais
nolietojums,
%
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5.9.

Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises

5.9.Elektroapgā
des avots, tīkla

vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti nav pieejami. Avārijas un evakuācijas

spriegums,
ievada

Siltummezgla pieslēgums no esošās komunālās uzskaites caur jaudas drošinātāju. Kabeļu un

un

sadalošās
elektroietaises;

apgaismojums dotajā ēkā nav ierīkots.
Zibensaizsardzības sistēma apsekojamai ēkai nav izbūvēta. Pretestības mērījumu rezultāti
nav pieejami.

40
Vizuālais
nolietojums,
%

Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi nav nodrošināts.
Elektroapgādes avots – A/S „Latvenergo”, tīkla spriegums 220/380 V.

5.11.
5.11.Vājstrāvas
ietaišu
uzskaitījums;

Vājstrāvas tīkli un ietaises
Apsekojamā ēkā atrodas standarta vājstrāvas sistēmas: SIA „Lattelecom”, SIA
„Baltcom” kabeļtelevīzijas un interneta piegādātāju vājstrāvas tīkli.

40
Vizuālais
nolietojums,
%
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7. Kopsavilkums
7.1.

Būves tehniskais nolietojums
Ēka ir būvēta aptuveni pirms 30 gadiem un tai pēdējo 5 gadu laikā veikti nelieli
remonta darbi. Kāpņu telpās veikti kosmētiskie remontdarbi. Pagraba ieejas durvis
nomainītas pret tērauda durvīm. Ēkai daļēji mainīti logi no koka konstrukcijām uz PVC ar
stikla pakešu pildījumu. Aizstiklojot lodžijas veikta patvaļīga būvniecība.
Ēkai ir lieli siltuma zudumi. Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā
apmierinošs, energoefektivitāte – neapmierinoša.
Apsekotās ēkas kopējais nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis uz apsekošanas
brīdi vērtējams kā apmierinošs. Ēkas norobežojošo konstrukciju tehniskais stāvoklis
kopumā apmierinošs, ar lokāliem bojājumiem, kas novēršami. Paneļu savienojuma vietās
ir plaisas, jumta norobežojošā konstrukcija bez seguma, jumta lūka fiziski un morāli
novecojusi, turklāt jumta lūka nav hermētiski izolēta un tā tek, kā arī ēkas norobežojošās
konstrukcijas neatbilst LBN 002-15. “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”
prasībām.
Ēkas kopējais tehniskais nolietojums uz apsekošanas mirkli attiecībā pret jaunu
būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ izteikts
procentos sastāda 43.3 %.
Nolietojuma aprēķina tabula:

Nosaukums

Pamati
Sienas
Ailas (logi. durvis)
Pārsegumi
Grīdas
Jumts
Kopā

7.2.1.

Īpatsvars

Nolietojums
%

Nolietojuma daļa %

0.15

40

6.0

0.25

40

10.0

0.02

60

1.2

0.25

40

10.0

0.02

30

0.6

0.31

50

15.5

43.3

Secinājumi
1.

Ēka kopumā apmierinošā tehniskā stāvoklī un tās ekspluatācija ir droša.

2.

Apsekotās ēkas kopējais nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis uz apsekošanas brīdi vērtējams
kā apmierinošs, ar lokāliem bojājumiem, kas neapdraud un nemazina ēkas nestspēju.

3.

Apsekotās ēkas kopējais norobežojošo konstrukciju tehniskais stāvoklis uz apsekošanas brīdi
vērtējams kā apmierinošs ( izņemot koka logus, durvis), bet apsekotās ēkas norobežojošās
konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām.
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4.

Ēkai nepieciešams veikt uzlabojumus, kas ilgtermiņā atmaksāsies un pasargās ēkas nesošās un
norobežojošās

konstrukcijas

nu

klimatiskām

ietekmēm,

vienlaicīgi

palielinot

ēkas

energoefektivitāti un uzlabojot komfortu.
5.

Konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes iestiklojot lodžijas.

6.

Ventilācijas kanālu virs jumta apšuvums veidots no azbestcementa loksnēm, kas fiziski un
morāli novecojušas. Azbests ir kaitīgs cilvēku veselībai.

7.

Lodžiju jumta pārseguma savienojumi ar fasādi ir nehermētiski.

8.

Ēkas koka logu un durvju tehniskais un vizuālais stāvoklis neapmierinošs.

9.

Ēkai bojāta ( lokāli nav vispār) pamatu apmale, kas pasargātu ēkas pamatus no tiešas lietus
ūdens ietekmes.

10. Ēkas iekšējo koplietošanas telpu un ārējā apdare pilnībā nolieta, ēka vizuāli nepievilcīga ar
tendenci bojāties.
11. Aukstā ūdens, kanalizācijas sistēmas, karstā ūdens apgādes sistēmas (ēkas sildķermeņiem uz
pievadcaurulēm nav izvietoti siltuma regulatori un balansēšanas vārsti, vai tie nedarbojas)
tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Apkures sistēma neefektīva – viencauruļu.
Cauruļvadu siltumizolācija ir daļēji nomainīta, bet pastāv lieli siltuma zudumi gan ēkas
tehniskajā stāvā (bēniņos), gan ēkas pagrabstāvā. Tās tehniskais stāvoklis vērtējams kā
neapmierinošs.

7.2.2.

Ieteikumi
Ieteikumi darbiem kas veicami nekavējoties:
1.

Nepieciešams uzstādīt lietus ūdens kanalizācijas uztvērēj piltuvēm aizsargrestes.

2.

Demontēt patvaļīgas būvniecības ietvaros izbūvētos lodžiju aizstiklojumus, vai atbilstoši izstrādāt
projektu un saskaņot to ar Olaines novada pašvaldības būvvaldi.

Ieteikumi darbiem kas veicami plānveida tuvākajā periodā (2-6 gadi):
1.

Ieteicams ēkai veikt ēkas atjaunošanu, lai novērstu turpmāku stāvokļa pasliktināšanos, kā arī veikt
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.

2.

Jāpaaugstina ēkas norobežojošās konstrukcijas, pirmā stāva un piektā stāva pārseguma
siltumpretestība.

3.

Jāmaina ēkas koka durvis un koka logi uz moderniem PVC, tērauda vai ALU konstrukcijas
risinājumiem ar stikla pakešu pildījumu, tādejādi paaugstinot ēkas siltumpretestību.

4.

Ieteicams veikt pagraba durvju (dienvidu fasādē) demontāžu, kā arī veikt durvju ailas
aizmūrēšanu.

5.

Jārisina jautājums par aukstā un karstā ūdensvada, kanalizācijas (sadzīves un lietus ūdens)
stāvvadu atjaunošanu.

6.

Nodrošināt pagraba ventilāciju, ierīkojot ventilācijas restes un atveres.
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7.

Nodrošināt bēniņu ventilāciju, nepieļaujot baložu nokļūšanu bēniņos.

8.

Sakārtot komunikāciju kabeļus bēniņos, tos nostiprinot.

9.

Veikt ieejas jumtiņu seguma atjaunošanu un hermetizāciju, izbūvējot jaunu virsmas segumu ar
kritumu un lietus ūdens novadīšanas sistēmu.

10. Veikt ventilācijas izvadu remontu virs jumta. Veikt kanālu tīrīšanu.
11. Veikt kāpņu telpu sienu, griestu un grīdas remontdarbus, kāpņu telpas koka logu nomaiņu, kā arī
jumta un bēniņu izejas durvju nomaiņu.
12. Veikt ēkas pamatu apmales atjaunošanu, kas pasargātu ēkas pamatus no tiešas lietus ūdens
ietekmes.
13. Ieteicams demontēt sadzīves atkritumu savākšanas caurules kāpņu telpās, tādejādi samazinot
termiskos tiltus ēkā.
14. Jārisina jautājums par pagraba ieeju atjaunošanu, lietus ūdens novadīšanu no ieejas šahtas.

Ieteikumi ilgtspējīgai ēkas ekspluatācijai.
1.

Ēkai izstrādājams Energoplāns. Regulāri veicams ēkas enerģijas patēriņa monitorings, un
Energoplāna izpilde un uzlabošana;

2.

Veicama ēkas iedzīvotāju regulāra apmācība un izglītošana ēkas ilgtspējīgā ekspluatācijā un
energoresursu racionālā izlietošanā.

3.

Periodiski, bet ne retāk kā 1 reizi gadā veicama ēkas vizuāla apskate, konstatējot iespējamos
defektus, lai būtu iespēja tos savlaicīgi novērst, plānojot kārtējos remontus. Tādejādi būtiski
samazinot apsaimniekošanas izmaksas.

Būvniecības darbi veicami atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi
Nr.529 "Ēku būvnoteikumi" un

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500

"Vispārīgie būvnoteikumi" pirms tam izstrādājot un saskaņojot projektus un/vai apliecinājuma
kartes.

Tehniskā apsekošana veikta 2016. gada 5. septembrī.

Sertificēts būvinženieris

Jānis Graudulis

LBS BSSI Būvprakses sertifikāti Nr. 20 – 5064; Nr. 20 – 5572; Nr. 20 – 4694;
BVKB Būvprakses sertifikāts Būvekspertīze Nr. 6 – 00045.
Tālrunis: 26133433
E-pasts: janis@cerkazi.lv
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AR
Arhitektūras risinājumi

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
Būvprojekta skaidrojošs apraksts
Apsekojamās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Stacijas iela 34, Olaine vienkāršotās
fasādes atjaunošanas projekts izstrādāts saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm un izstrādāto ēkas
energoaudita pārskatu, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kā arī saskaņā ar Latvijas valsts
būvnormatīviem un standartiem.
Fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta mērķis – samazināt siltuma aizplūšanu
apkārtējā vidē, uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī samazināt izdevumus par ēkas uzturēšanu
un paaugstināt ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko
stāvokli.
Saskaņā ar Olaines pilsētas teritorijas plānojumu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka atrodas
trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijā, tā tiek izmantota atbilstoši
apbūves noteikumiem.
Ēkai ir pieci stāvi ar vienu kāpņu telpu. Ēkas konstruktīvā shēma - ar nesošajām
šķērssienām, solis 3.2 un 6.4 m. Pagraba nesošās šķērssienas - no saliekamā dzelzsbetona sienu
elementiem 160 mm biezumā. Ārējās norobežojošās garensienas – saliekamā dzelzsbetona
ribotie cokola paneļi. Nesošās šķērssienas būvētas no saliekamā dzelzsbetona sienu paneļiem
160 mm biezumā.
Dzīvojamās ēkas tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa
pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un
laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ uz apsekošanas brīdi sastāda uz visu ēku vidēji
43.3 %. Tehniskās apsekošanas procesā netika atklātas konstrukcijas vai to elementi, kas ir
avārijas un pirms avārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo
konstrukciju tehniskais stāvoklis ir piemērots tālākai ekspluatācijai.
Vienkāršotās atjaunošanas rezultātā paredzēts uzlabot ēkas energoefektivitāti. Ēkai
būvniecības gaitā netiek skartas nesošās konstrukcijas, starpsienas, vai mainīts plānojums.

STACIJAS IELA 34, OLAINE

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi.
Pamatojoties uz energoaudita un būves tehniskās apsekošanas rezultātiem, lai novērstu
siltuma zudumus ēkā, paaugstinātu ēkas nesošo konstrukciju ekspluatācijas ilgumu un
samazinātu dzīvokļu īpašnieku maksājumus par siltumenerģiju, kā arī uzlabotu ēkas vizuālo
izskatu, tiks veikti sekojoši pasākumi:
1. Ēkas ārsienu siltināšana ar 150 mm siltumizolācijas materiālu (λ ≤ 0.038 W/(m*K)),
sasniedzot norobežojošās konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu U ≤ 0.20
(W/m2*K). Veikt logu ailu/ pieslēgumu ar 30 mm siltumizolācijas materiālu. Veicot
iepriekšminētos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazināts siltumenerģijas
patēriņš par 23.4 %.
2. Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar putupolistirolu 150 mm biezumā (λ ≤
0.038 W/(m*K)) un cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 100 mm (λ ≤
0.038 W/(m*K)) to iedziļinot zemē 1.0 metra dziļumā. Pirms cokolu siltināšanas
paredzēt pamatu hidroizolācijas sakārtošanu un pēc siltināšanas izveidot ēkai pamatu
apmali, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu ēkas pamatos un jaunajā siltumizolācijas
slānī. Sasniedzamā grīdas siltuma caurlaidības koeficienta U ≤ 0.16 (W/m2*K).
Veicot

iepriekšminētos

darbus

atbilstoši

energoauditam,

tiks

samazināts

siltumenerģijas patēriņš par 3.7 %.
3. Pēdējā stāva pārseguma siltināšana ar beramo vati 300 mm biezumā (paredzēt ~20 %
siltumizolācijas materiāla sēšanās rezervi). Aprēķina siltumvadītspējas koeficients
siltumizolācijai λ ≤ 0,041 (W/(m*K)). Jumta telpu attīrīt no esošiem būvgružiem un
esošo siltumizolāciju izlīdzināt vienmērīgi. Pirms vates ieklāšanas jumta daļā ierīkot
koka laipas. Sasniedzamā siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība jumtam ne
augstāka

kā

0.12

(W/(m2*K)).

Veicot

iepriekšminētos

darbus

atbilstoši

energoauditam, tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš par 9.0 %.
4. Ēkas vējtvera sakārtošana, aizvērēj mehānisma uzstādīšana. Bēniņu durvju nomaiņa
uz jaunām energoefektīvākām durvīm ar siltuma caurlaidības koeficientu U ≤ 1.6
(W/m2*K). Bēniņu zonā, kāpņutelpas pēdējā stāva sienu siltināšana ar 150 mm
siltumizolāciju (λ ≤ 0.038 W/(m*K)). Sasniedzamā sienas siltuma caurlaidības
koeficienta vērtība U ≤ 0.29 (W/m2*K). Kāpņu telpas pārseguma siltināšana ar 150
mm siltumizolāciju (λ ≤ 0.038 W/(m*K)). Sasniedzamā jumta siltuma caurlaidības
koeficienta vērtība U ≤ 0.29 (W/m2*K). Veicot iepriekšminētos darbus atbilstoši
energoauditam, tiks samazināts siltumenerģijas patēriņš par 0.1 %.
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5. Ēkas nenomainīto koka logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos,
nodrošinot kopējo logu caurlaidības koeficienta vērtību U ≤ 1.2 W/(m2*K). Visas
logu ailas siltinot ar siltumizolāciju 30 mm biezumā (λ ≤ 0.038 W/(m*K)). Veicot
iepriekšminētos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazināts siltumenerģijas
patēriņš par 1.9 %.
6. Ēkas kāpņu telpas koka logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos,
nodrošinot kopējo logu caurlaidības koeficienta vērtību U ≤ 1.3 W/(m2*K). Visas
logu ailas siltinot ar siltumizolāciju 30 mm biezumā (λ ≤ 0.038 W/(m*K)). Veicot
iepriekšminētos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazināts siltumenerģijas
patēriņš par 0.1 %.
7. Apkures sistēmas modernizācija. Pagraba cauruļvadu nomaiņa vai labošana un jauna
siltumizolācijas slāņa uzstādīšana 50 mm biezumā (λ ≤ 0.045 W/(m*K)). Paredzēta
jauna apkures sistēmas izbūve – radiatoru (nomaiņa vai skalošana), stāvvadu
nomaiņa, termoregulatoru un alakatoru uzstādīšana. Nepieciešams nodrošināt gan
sildķermeņu individuālu regulēšanu, gan automātisku sistēmas regulēšanu atkarībā
no āra gaisa temperatūras un atkarībā no telpu novietojuma attiecībā pret debess
pusēm. Veicot iepriekšminētos darbus atbilstoši energoauditam, tiks samazināts
siltumenerģijas patēriņš par 3.3 %.
8. Ventilācijas sistēmas sakārtošana un apkope. Veicot ventilācijas sistēmas, tehnisko
apkopi tiek paredzēts, ka no telpām efektīvāk tiks izvadīts liekais mitrums, kā
rezultātā samazināsies kondensāta izkrišanas riski uz ēkas norobežojošajām
konstrukcijām.
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Demontējamais apjoms.
Ēkas fasādē esošie satelītšķīvji pārceļami uz jumtu.
Daļa esošo ēkas dzīvokļu logi jau nomainīti uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos,
bet daļa logi saglabājušies vecie. Vecos logus paredzēts demontēt un nomainīt uz jauniem PVC
konstrukcijas logiem. Visiem logiem demontējamas esošās ārējās skārda palodzes.
Veicot ēkas fasādes atjaunošanu, paredzēts demontēt visus aiztīklotos lodžijas logus
izņemot ēkas pirmā stāva līmenī esošās lodžijas paredzēts iestiklot ar PVC konstrukcijas
logiem, demontējot koka konstrukcijas logus, bet saglabājot PVC konstrukcijas logus.
Ēkas gala fasādē esošo ieeju ēkas pagrabā demontēt, un aizmūrēt esošo durvju ailu. Visai
ēkai pa perimetru pagrabstāva līmenī izvietotas pagraba ventilācijas metāla restes. Daži
atvērumi aiztaisīti ar plāksnēm. Visus pagraba ventilācijas atvērumus nepieciešams atvērt
demontējot to restes vai uzliktās plāksnes.

Fasādes siltināšana.
Pirms fasāžu siltināšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu, neatbilstošas saķeres vai
nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes
novērtējumu pa vertikālo un horizontālo asi, vietās, kur nepieciešams veikt sienas plaknes
izlīdzināšanu, esošo plaisu un izdrupumu aizpildīšanu, hermetizāciju.
Plānota ēkas fasādes sienu siltināšanu ar siltumizolācijas materiālu, kura λ ≤ 0.038
W/(m*K), slāņa biezums – 150 mm, skatīt konstruktīvo risinājumu mezglu Nr. 1 rasējumu lapā
AR – 9. Siltumizolācija tiek līmēta atbilstoši ETAG 004 prasībām.
Līme iestrādājam pa visu pielīmējamās plāksnes virsmu, lai starp siltumizolāciju un sienu
nevarētu noritēt konvekcija. Siltumizolācijas materiāla loksnes pielīmējot, pārsien savā starpā
uz stūriem un ailēm.
Ja ēkas fasādes virsmas plakne ir līdzena (novirze no plaknes līdz 10 mm/m), tad līmjavu
uzklāj ar robaino ķelli pa visu siltumizolācijas loksnes plakni kā tas parādīts attēlā Nr. 1. Ja
siena ir nelīdzena (novirze no plaknes līdz 20 mm/m, tad līmjavu uzklāj joslā pa izolācijas
loksnes perimetru un punktveidīgi loksnes vidū. Līmes saķeres virsma ≥ 40 % no loksnes
laukuma – attēls Nr. 2.
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Attēls Nr. 1

Attēls Nr. 2

Izolācijas plāksnes jālīmē nepārtraukti, sākot no apakšas, precīzi vienu pie otras ar ˃ 100
mm šuvju nobīdi (ieteicama aptuveni 500 mm šuvju nobīde). Līmjava nedrīkst iekļūt šuvēs.
Gan vertikālās, gan horizontālās plākšņu salaiduma vietas nedrīkst iezīmēt vienotu līniju
ar durvju un logu ailēm vai citu veidu atvēruma vietām.

Attēls Nr. 3

Attēls Nr. 4

Sistēmas stiprinājumus (dībeļošanu) veic 1 – 3 dienas pēc izolācijas slāņu pielīmēšanas un
pirms armējošā slāņa uzklāšanas. Dībeļi fasāžu sistēmā lietojami atbilstoši reģiona vēja
stiprumam un pēc ražotāja noradījumiem. Attēlos Nr. 5 un Nr. 6 uzrādīts orientējošs dībeļu
izvietojums. Dībeļu naglas - metāla.

Attēls Nr. 5 „Stūros un pa ēkas perimetru“

Attēls Nr. 6 „Pārējā ēkas plaknē“

Lai aizsargātu ēkas fasādes stūrus, uz armējošās līmjavas tiek montēti stūra profili ar
sietu. Logu un durvju ailu stūros tiek veikta diagonālā armēšana ar sieta strēmelēm, ieteicamais
izmērs 20 x 30 mm.
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Attēls Nr. 7

Attēls Nr. 8

Armējošais siets jāiestrādā starp armējošās līmjavas slāņiem. Armēšjošo sietu ieteicams
klāt virzienā no augšas uz leju ar minimālo pārlaidumu 10 cm savienojuma vietās. Visā pirmā
stāva līmenī izmantot dubulto armējumu (3.0 m virs cokola atzīmes) – veidot 1. kategorijas
mehānisko izturību. Pirms dekoratīvā apmetuma uzklāšanas virsmu noklāj ar tam paredzēto
grunti. Lietojot tonētu apmetumu, ieteicams ietonēt arī grunti. Apmetumu ieklāj no augšas uz
leju, pēc tam veicot tā strukturēšanu.
Siltinot fasādi paredzēta esošā karoga statīva atjaunošana, apstrādājot to ar pretkorozijas
līdzekļiem. Palodzes ieklājamas uz akmens vates pamatnes, pielīmējot ar celtniecības putām un
skrūvēm pie logu elementiem.

Cokola siltināšana.
Siltināms ēkas cokols pa ēkas perimetru 1.0 m dziļumā no zemes virsmas vietās. Pirms
cokola siltināšanas to attīrīt no abrazīvām daļiņām. Bojātās pamatu vietas atjaunot. Pēc tam
atraktā pamatu daļa tiek gruntēta un pārklāta ar hidroizolācijas materiālu.
Ēkas cokols tiek siltināts ar 100 mm ekstrudēto putupolistirolu plāksnēm ar pusspundi ( λ
≤ 0.038 W/(m*K)) vai līdzvērtīgu siltumizolācijas materiālu pa ēkas perimetru, skatīt rasējumu
lapu AR – 2 un Mezglu Nr. 1 rasējumu lapā AR – 9. Siltumizolācija tiek līmēta atbilstoši ETAG
004 prasībām - pielīmēšanas tehnoloģiju skatīt šī apraksta sadaļā FASĀDES SITINĀŠANA.
Cokola krāsojuma toņus skatīt rasējumu lapās AR – 7 un AR – 8. Pēc cokola siltināšanas
ēkas gala fasādēs atjaunot aizsargapmali no betona bruģakmens seguma ar 2.0 % kritumu no
ēkas.
Cokola siltināšanas risinājumu fasādē 1 – 9 un 9 – 1 skatīt Mezglu Nr. 2 rasējumu lapā
AR – 10. Pagraba gaismas šahtu dzelzsbetona elementus, kas izvietoti pie pagraba logiem –
atjaunot un pārklāt ar metāla nosegelementiem, lai pasargātu apkārtējos no traumām, iekrītot
padziļinājumā.
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Pagraba griestu siltināšana.
Visu pagrabu griestus paredzēts siltināt ar 150 mm biezu putupolistirolu EPS 60 (F15)
λ=0,038 W/(m*K), ko pārklāj ar armējuma kārtu, skatīt konstruktīvo risinājumu mezglu Nr. 1
rasējumu lapā AR – 9. Cita pagraba griestu apstrāde nav paredzēta.
Esošās koka starpsienas apzāģē, tā lai būtu piekļuve griestiem vai izvērtē iespēju tās
demontēt. Pielīmēšanas tehnoloģiju skatīt šī apraksta sadaļā FASĀDES SITINĀŠANA.

Daļēja logu un durvju nomaiņa.
Ēkas nenomainīto koka logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos,
nodrošinot kopējo logu caurlaidības koeficienta vērtību U ≤ 1.2 W/(m2*K). Esošos koka rāmju
logus ar pakešu stiklojumu un PVC konstrukcijas logus ar stikla pakešu pildījumu plānots
saglabāt.
Ēkas kāpņu telpas koka logiem caurlaidības koeficienta vērtība U ≤ 1.3 W/(m2*K). Logos
paredzēts iemontēt pasīvās ventilācijas atveres. Visas logu ailas siltinot ar siltumizolāciju 30
mm biezumā (λ ≤ 0.038 W/(m*K)). Logu ailu siltināšanu veikt atbilstoši ETAG 004 prasībām.
Ēkai paredzēts montēt jaunas ārdurvis – tērauda konstrukcijas, aprīkotas ar
aizvērējmehānismiem, atdurām un rokturiem. Durvju siltuma caurlaidība U ≤ 1.8W/(m2*K).
Ārdurvīm katrai kāpņu telpai ir ierīkojama durvju koda sistēma, LaskoMex CP 2502P ( vai
ekvivalents) bez domofonu klausulēm. Ar individuālu kodu vai čipu katram dzīvoklim.
Papildus tiek paredzēts montēt jaunas ārdurvis telpai, kurā izvietots atkrituma vada izvads.
Durvis Tērauda konstrukcijas, aprīkotas ar atdurām un rokturiem.
Vecās bēniņu izejas durvis paredzēts nomainīt pret jaunām ugunsdrošām durvīm ar
ugunsnoturību ne mazāku kā EI 30 ar siltuma caurlaidības koeficientu U ≤ 1.6 W/(m2*K), kā arī
paredzēts nomainīt jumta lūku. Jumta lūkas izmēri 620x800 mm, lūkai jābūt blīvai.
Logu un durvju nostiprināšana ailēs jāveic ar atzītām dībeļu sistēmām. Izmantot
hermētiķus, līmes, putu siltinātājus vai celtniecības naglas kā logu stiprināšanas elementus nav
pieļaujams. Attālumu starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt 700 mm.
Visiem logiem ir jāuzstāda jaunas ārējās un iekšējās (maināmajiem logiem) palodzes.
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Jumta starptelpas (bēniņu) pārseguma siltināšana.
Paredzēts siltināt bēniņu (5. stāva pārsegumu) grīdu visā tās plātībā. Pirms
siltumizolācijas ieklāšanas pārseguma grīdu attīrīt un ierīkot staigājamas koka laipas 700 mm
platumā, tā, lai tiktu nodrošināta piekļuve komunikācijām, kā arī nodrošinot pieeju jumta lūkai,
skatīt rasējumu lapu AR – 5 un konstruktīvo risinājumu mezglu Nr. 4 rasējumu lapā AR – 13.
Siltināšanai paredzēt beramo akmens vati 300 mm biezumā (paredzēt ~ 20 %
siltumizolācijas

materiāla

sēšanās

rezervi).

Aprēķina

siltumvadītspējas

koeficients

siltumizolācijai λ ≤ 0,041 (W/(m*K)). Siltināšana pieļaujama pēc ventilācijas šahtu tīrīšanas.
Pirms bēniņu pārseguma siltināšanas nepieciešams izveidot ēkas ārsienās dabīgās
ventilācijas atveres. Paredzēts ierīkot 8 ventilācijas kanālus ēkas austrumu un rietumu fasādes.
Paredzamo ventilācijas kanālu izvietojumu skatīt rasējumu lapās AR – 8 un konstruktīvo
risinājumu mezglu Nr. 5 rasējumu lapā AR – 14.
Kāpņu telpas sienas daļu, kura robežojas ar bēniņu stāva sienām paredz siltināt ar
siltumizolācijas materiālu akmens vati, kura λd=0,038 W/m*K, slāņa biezums - 150 mm.
Kāpņu telpas griestus paredz siltināt ar siltumizolācijas materiālu akmens vati, kura λd=0,038
W/m*K, slāņa biezums - 150 mm.

Jumts.
Veicot ēkas fasādes vienkāršoto atjaunošanu, jumta seguma atjaunošanas darbi netiek
paredzēti, jumta segums apmierinošā tehniskā stāvoklī.
Augšējā pārseguma daļā starp lodžijām un ārvidi paredzēts nodrošināt pārseguma
hermētiskumu ar ēkas fasādi – izbūvēt ruļļa materiāla segumu divās kārtās, skatīt konstruktīvo
risinājumu mezglu Nr. 5 rasējumu lapā AR – 14.
Nepieciešams izbūvēt jumtu pārkares lietus ūdens novadīšanai.

Ieejas jumtiņš un lievenis.
Ieejas jumtiņam paredzēt jaunu bitumena ruļļu segumu, skārda elementi ar PE
pārklājumu, krāsa RR – 32. Dzelzsbetona panelim visas atsegtās armatūras attīrīt no korozijas,
un atjaunot betona aizsargkārtu un ierīkot lietus ūdens notekas ieejas jumtiņam.
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Ēkas pagraba ieejas lieveņus, pakāpienus un metāla margas paredzēts atjaunot. Lieveņu
un pakāpienu bojāto vietu lokāls remonts. Platformai pie pagraba ieejas durvīm paredzēt
pasākumu kā ēkas apmalei, izveidojot bruģakmens segumu.
Pagraba ieejas norobežojošo atbalstsienas paneļus paredzēts demontēt.

Lodžijas.
Lodžijas paredzēt siltināt pa ēkas iekšējo perimetru, skatīt rasējumu lapu AR – 3 un AR –
4. Lodžiju fasādes norobežojošo paneli neparedz siltināt.
Lodžijas norobežojošo paneli attīrīt no abrazīvām daļiņām, kā arī demontēt paneļu
dekoratīvo apdari. Bojātās paneļu vietas atjaunot.
Pēc tam lodžiju paneļi tiek gruntēti ar dziļo grunti un pārklāti ar armējuma kārtu. Lodžiju
norobežojošiem paneļiem tiek uzklāts dekoratīvais apmetums atbilstoši ražotāja tehnoloģijai un
rekomendācijām. Krāsojuma toņus skatīt rasējumu lapās AR – 8.
Paredzēt saglabāt PVC logu aizpildījumu aizstiklotajām lodžijām ēkas pirmā stāva līmenī,
bet demontēt koka konstrukcijas logus, kā arī metāla restes, kas uzstādītas lodžijām, savukārt
pārējos ēkas stāvos demontēt visas aizstiklotās lodžijas.
Aizstiklotajām lodžijām paredzēts uzstādīt jaunas PE pārklājuma palodzes lietus ūdens
novadīšanai no lodžijas norobežojošā paneļa, bet neaizstiklotajām – uzstādīt koka
nosegelementus 40x150 mm, kurā ierīkotas gropes, kas kalpotu kā lāseņi lietus ūdens
novadīšanai no lodžiju norobežojošo paneļu virsmām.

Apkure.
Izstrādāto apkures sistēmas risinājumu skatīt vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta II
sējumā AVK (apkure).

Vispārīgi.
Iepriekšminētie darbi jāveic kompleksi, piesaistot būvniekus, kas iekļauti Latvijas
būvkomersantu reģistrā. Ēkas fasādes siltināšana jāveic saskaņā ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko
apstiprinājumu vadlīnijas ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām). Uz šo vadlīniju
pamata, siltumizolācijas sistēmu ražotāji var saņemt sava izstrādājuma Eiropas tehnisko
apstiprinājumu "ETA".
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Atbilstības apliecinājums šādam ETA ļauj to marķēt ar CE zīmi un brīvi izplatīt visās ES
dalībvalstīs. "ETA" precīzi reglamentē ne tikai iebūvējamo materiālu tehniskās īpašības un to
kontroles metodes, bet arī to iebūvēšanas tehnoloģiju un darbu uzraudzības kārtību.
Pēc ēkas atjaunošanas ir jāveic iedzīvotāju apmācība – sākot ar vispārējiem
„energoefektīvās uzvedības” pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, piemēram, kādā veidā ir
pareizi vēdināt telpas, kā rīkoties ar termoregulatoriem.

Būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošana.
Būvgružu savākšanu paredzēt speciālos konteineros, paredzamais būvgružu apjoms, kas
radīsies būvniecības laikā – 30 m3. Veicot regulāru būvgružu konteineru nomaiņu, un to
transportēšanu uz būvgružu pārstrādes vietu, pēc celtniecības organizācijas noslēgtā līguma ar
komersantu, kuram ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai, saskaņā ar „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” prasībām.

Teritorijas labiekārtošana.
Pēc būvdarbu pabeigšanas sakopt teritoriju ap ēku, atjaunot zaļo zonu, zālāju un
apstādījumus. Darbu apjomi un veidi pilnīgi norādīti tehniskajā specifikācijā un vienkāršotās
fasādes atjaunošanas projektā. Atšķirību gadījumā, sazināties ar projekta autoriem. Visas
atkāpes (fasāžu krāsojums, logu dalījums utt.) no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt
projekta risinājuma realizāciju, nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru, un pasūtītāju.

Būvprojekta vadītājs:

Jānis Graudulis
Sertifikāta Nr. 3 – 01286
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DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
Izmaiņu skaidrojošs apraksts.
Izmaiņas pie apliecinājuma kartes "Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēka, Stacijas iela 34, Olaine
vienkāršotās fasādes atjaunošana" izstrādātas saskaņā ar pasūtītāja vēlmēm un izstrādāto ēkas
energoaudita pārskatu, ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu, kā arī saskaņā ar Latvijas valsts
būvnormatīviem un standartiem.
Izmaiņu skartā apjoma skaidrojumu, skatīt zemāk.

Durvju demontāža.
Pēc pasūtītāja norādījumiem apliecinājuma kartes izmaiņās iekļauts risinājums esošu
durvju demontāža un durvju ailas aizmūrēšana, skatīt konstruktīvo risinājumu mezglu Nr. 8
rasējumu lapā AR – 17AU.

Lodžijas.
Veicot izmaiņas apliecinājuma kartē tiek paredzēts aizstiklot lodžijas visā ēkas apjomā,
saglabājot PVC konstrukcijas lodžijas logus, bet demontējot koka konstrukcijas lodžijas logus,
kā arī metāla restes, kas uzstādītas lodžijām. Risinājumus attiecībā uz ēkas lodžiju aizstiklošanu
skatīt konstruktīvo risinājumu mezglus Nr. 2 un Nr. 5 rasējumu lapās AR – 11A un AR – 14A.
Lodžijas paredzēt siltināt pa ēkas iekšējo perimetru kā tas iepriekš tika norādīts, skatīt
apliecinājuma kartes Sējuma Nr. 1 rasējumu lapas AR – 3 un AR – 4. Lodžiju fasādes
norobežojošo paneli neparedz siltināt. Lodžijas norobežojošo paneli attīrīt no abrazīvām
daļiņām, bojātās paneļu vietas atjaunojot, paneļu apdarei paredzētas profilētā skārda PP20
loksnes, krāsa RAL 8025.
Papildus veicot izmaiņas pēc pasūtītāja norādījumiem, mainīti ēkas fasādes krāsojuma toņi,
kas norādīti rasējumu lapās AR – 07A, AR – 08A un AR – 09A.

Būvprojekta vadītājs:

Jānis Graudulis
Sertifikāta Nr. 3 – 01286

IZMAIŅAS PIE APLIECINĀJUMA KARTES, STACIJAS IELA 34, OLAINE

AR daļas rasējumu saraksts
Nr.p.k.

Nosaukums

Lapa

AR-01A

1.

Vispārīgie rādītāji, Daļas rasējumu saraksts

2.

Pagraba stāva plāns.

AR-2

3.

Pirmā stāva plāns.

AR-3

4.

Otrā, trešā ceturtā un piektā stāva plāns.

AR-4

5.

Bēniņu stāva plāns.

AR-5

6.

Logu un durvju ailu eksplikācija.

AR-06A

7.

Fasāde asīs A-F un F-A; Fasāžu krāsu pase.

AR-07A

8.

Fasāde asīs 1-9 Fasāžu krāsu pase.

AR-08A

9.

Fasāde asīs 9-1; Fasāžu krāsu pase.

AR-09A

10.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 1.

AR-10

11.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 2.

AR-11A

12.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 3.

AR-12

13.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 4.

AR-13

14.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 5.

B
A

AR-14A

MAINĪTS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS.

KODS

IZMAIŅAS

V. BOROVIKOVS

31.05.2019.

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

CAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS

15.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 6.

AR-15

AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

16.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 7.

AR-16

17.

Konstruktīvo risinājumu mezgls Nr. 8.

AR-17AU

ū
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IZSTRĀDĀJA:
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DAĻA
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AR-01A
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Pamatu izvirzījumus paredz
siltināt ar ekstrudēto putupolistirolu
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

Pamatu izvirzījumus paredz
siltināt ar ekstrudēto putupolistirolu
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

Pagraba stāva plāns

Pagraba ieejas atbalstsienai paredz atjaunot apmetumu kārtu

Mērogs 1:100
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V3
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1800
14550

D

C
Esošās durvis paredz demontēt un
aili aizmūrēt ar gāzbetona mūri 300 mm

6275

Esošo pagraba ieejas dzelzsbetona atbalstsienas
redzamo daļu virs apmales līmeņa paredz demontēt

Esošo pagraba ieejas dzelzsbetona atbalstsienas
redzamo daļu virs apmales līmeņa paredz demontēt
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M-2

2

3

Pamatu izvirzījumus paredz
siltināt ar ekstrudēto putupolistirolu
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

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 un AR-15.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami
iepriekšējās vietās.
8. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR 32 (RAL 8019).
9. Esošās ārdurvis un ārdurvis telpai, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo 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.
14.Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

4

5

6

Bruģakmens apmali zem pirmā stāva lodžijām neierīko

7

8

Pamatu izvirzījumus paredz
siltināt ar ekstrudēto putupolistirolu
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

9
Paredzamais bruģakmens
apmales izvietojums (18.10 m2)

Apzīmējumi:

Paredzamais bruģakmens
apmales izvietojums. (18.10 m2)
Šķembu slānis zem lodžijām (fr. 16-45mm,
150 mm biezumā). (18.00 m3)

SIA "Cerkazi-G"
SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

PAGRABA STĀVA PLĀNS

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

AR-2

Lodžiju norobežojošās sienas paredz
siltināt ar siltumizolāciju akmensvati
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

300

360
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1200

F

300

6140
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Pirmā stāva plāns

Esošās durvis paredz demontēt un
aili aizmūrēt ar gāzbetona mūri 300 mm
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450
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300
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2200
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Lodžiju norobežojošās sienas paredz
siltināt ar siltumizolāciju akmensvati
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

Mērogs 1:100
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M-1
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B

1200

L2
700
450

A

L1
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6440
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L2
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6140

360

1

L2

M-2

1945

L4

1150
395

Lodžiju norobežojošās sienas paredz
siltināt ar siltumizolāciju akmensvati
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

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 un AR-15.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami
iepriekšējās vietās.
8. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR 32 (RAL 8019).
9. Esošās ārdurvis un ārdurvis telpai, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo 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.
14.Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".
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M-3
Lodžiju norobežojošās sienas paredz
siltināt ar siltumizolāciju akmensvati
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

PIRMĀ STĀVA PLĀNS

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

AR-3

Lodžiju norobežojošās sienas paredz
siltināt ar siltumizolāciju akmensvati
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

Lodžiju norobežojošās sienas paredz
siltināt ar siltumizolāciju akmensvati
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

Otrā, trešā, cetrutā un piektā stāva plāns
Mērogs 1:100
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M-3
Lodžiju norobežojošās sienas paredz
siltināt ar siltumizolāciju akmensvati
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

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 un AR-15.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami
iepriekšējās vietās.
8. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR 32 (RAL 8019).
9. Esošās ārdurvis un ārdurvis telpai, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo 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.
14.Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

Lodžiju norobežojošās sienas paredz
siltināt ar siltumizolāciju akmensvati
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 50 mm

SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

OTRĀ, TREŠĀ, CETURTĀ UN
PIEKTĀ STĀVA PLĀNS

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

AR-4

Proj. tekne
Proj. notekcaurule Ø100 mm

Proj. tekne

Proj. notekcaurule Ø100 mm

Proj. notekcaurule Ø100 mm

Proj. notekcaurule Ø100 mm
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Mērogs 1:100
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26025
300

12480

2o

V1

Proj. notekcaurule Ø100 mm

300

12480

2o

V1

9880

V1

E

700

5150

700

6330

5150

6330

700

5150

1850
3900

3300

700

6330

4600

700 720

4600

3900

3300

4600

700 720

700

1850

7450

2400

1850

1850

700

1750

1750
7450

2400

1850
3900

700

440

1300

700

5150

700

14350

2720

3300

3900

3300
1800

14350

D

700 720

4600

700 720

440

1300

1850

700

1750
7450

2400

1850

7450

2400

6275

1850

700

1750

440

1300

700

440

1300

3310

5020

2720

5500

2500

700

1700

700
1300

V1

1300

700

M-4

5500

1700

V1

6460

3850

700

4550

1300

5210

2500

700

5500

6270

5500

700

2500

700
1300

V1

1300

5020

3850

700

1700

1300

6460

5500

2500
1700

700

6275

700

4550

5020

3850

700

4550

3440

1300

C

V1

B
2o
9880

300

12480

300

12480

300

12480

300

6440

6440

6440

6800

3440

51850
6800

6440

6440

6440
52240

Proj. notekcaurule Ø100 mm

1

2

Proj. tekne

Proj. notekcaurule Ø100 mm

3

Proj. notekcaurule Ø100 mm

4

M-4

5
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7

Proj. notekcaurule Ø100 mm

8

9

Proj. notekcaurule Ø100 mm

Apzīmējumi:
M-1

V1

Sienas mezgla marka
Bēniņu ventilācijas restes
apzīmējums
Koka laipas, kas nodrošina
pārvietošanos bēniņu stāvā - 121.90 m2

Kāpņu telpas sienas daļu, kura robežojas ar bēniņu stāvu paredz siltināt ar siltumizolācijas
materiālu akmens vati, kura λd=0,038 W/m*K, slāņa biezums - 150 mm un kā apdari veidot
armējošo slāni. Kā arī jāparedz siltināt kāpņu telpu pārsegumu no iekšpuses ar siltumizolācijas
materiālu akmens vati, kura λd=0,038 W/m*K, slāņa biezums - 150 mm.

Ventilācijas skursteņi- paredz esošo azbestcementa plākšņu apšuvuma demontāžu un jauna cementa skaidu
plākšņu apšuvuma montāžu. Skursteņu daļu virs jumta paredz gruntēt un krāsot. Papildus jāparedz
pieslēguma izveidošana no uzkausējamā ruberoīda. Ventilācijas izvadus aprīkot ar skārda elementa cepurēm.

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 un AR-15.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami
iepriekšējās vietās.
8. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - tumši brūna RR 32 (RAL 8019).
9. Esošās ārdurvis un ārdurvis telpai, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo 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.
14.Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

BĒNIŅU STĀVA PLĀNS

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

AR-5

LOGU UN DURVJU AILU EKSPLIKĀCIJA
PAREDZĒTS
NOMAINĪT GAB.

SKICE

APZ.
PLĀNĀ

SKICE

DAUDZUMS
KOPĀ GAB.

APZ.
PLĀNĀ

21

70

L6

SKICE

1

1

L2

1400

DAUDZUMS
KOPĀ GAB.

4

8

900
700

Ārdurvis - tērauda konstrukcijas, krāsa RR 31

57

1600

LODŽIJAS

1500

74

6140

Lodžiju logi

1

1

L3

-

10

-

1

2000

1400

D3

4

1400

Kāpņu telpas logi

2100

2100

1400

950

D1

660

PAREDZĒTS
NOMAINĪT GAB.

2200

400

950

PAREDZĒTS
NOMAINĪT GAB.

600

250

DAUDZUMS
KOPĀ GAB.

600

APZ.
PLĀNĀ

1150
900
Bēniņu izejas durvis, EI30 ugunsnoturība, U = 1.6 W/(m *K)

20

L1

1900

L4

70

1400

B

2800

A

PRECIZĒTS LODŽIJU AIZSTIKLOŠANAS RISINĀJUMS.

V. BOROVIKOVS

31.05.2019.

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

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

1150
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

V1

200

14

14

7

7

Metāla ventilācijas restes bēniņos, krāsa RR32

1100

V3

900
Metāla ventilācijas restes pagrabā, krāsa RR32

4

1400

Metāla ventilācijas restes bēniņos, krāsa RR32

200

300

V2

-

L5

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

1500

PIEZĪMES:
1. Logi projektēti kā stikla pakešu logi PVC rāmjos, nodrošinot kopējo logu caurlaidības koeficienta vērtību
U ≤ 1.2 W/(m2*K) dzīvokļos, bet kāpņu telpās U ≤ 1.3 W/(m2*K), logi aprīkoti ar ventilācijas atverēm.
2. Logu rāmju krāsa balta/balta.
3. Durvju un logu ailu uzmērīšanu veikt dabā, pirms izgatavošanas, izmērus un logu vēršanās virzienus
vēlreiz precizēt būvobjektā uz vietas.
4. Logu ārējās palodzes paredzēts mainīt visiem ēkas logiem, uzstādīt PE pārkalājuma skārda palodzes,
krāsa - pelēka RR 32 (RAL 8019).
5. Iekšējās logu palodzes - MDF, tiek montētas kopā ar jaunajiem logiem.
6. Esošās ārdurvis paredzēts mainīt pret metāla durvim U ≤ 1.8 W/(m2*K) , durvis aprīkotas ar
aizvērējmehānismu un koda atslēgu ar čipu. Rokturis paredzēts kā nerūsējošā tērauda grifs.
7. Bēniņu izejas durvis ugunsdrošas - EI30 ugunsnoturība, siltumvadītspējas koeficients U ≤ 1.6 W/(m2*K).
8. Pagrabā logu vietā uzstādīt ventilācijas restes.
9. Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka logus.

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

PASŪTIJUMA NR.:

7-27/09/2016

A/S "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJEKTA ADRESE:

analogs rasējuma Nr.
ARHĪVA NR.:

STADIJA:

STAICIJAS IELA 34, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

APLIECINĀJUMA KARTE

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

LOGU UN DURVJU AILU EKSPLIKĀCIJA

31.05.2019.

MEROGS:

1:100
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

03.06.2019.

IZSTRĀDĀJA:

V. BOROVIKOVS

03.06.2019.

DAĻA

RAS. NR.

AR-06A

LAPAS NUMURS

Fasāde asīs A-F

Fasāde asīs F-A

Mērogs 1:100

Mērogs 1:100

M-7

M-7

17.300

17.300

17.300

17.300

17.000

17.000

17.000

17.000

14.650

14.650

14.650

14.650

14.000

14.000

14.000

14.000

12.600

12.600

12.600

12.600

11.200

11.200

11.200

11.200

9.800

9.800

9.800

9.800

8.400

8.400

8.400

8.400

7.000

7.000

7.000

7.000

5.600

5.600

5.600

5.600

4.200

4.200

4.200

4.200

2.800

2.800

2.800

2.800

1.400

1.400

1.400

1.400

0.000

0.000

0.000

0.000

-0.500

-0.500

-0.500

-0.500

A

M-1

M-3

F

A

M-1

F

M-3

FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU APDARES MATERIĀLI:
B

1.

Fasādes struktūrapmetums
BAUMIT LIFE 0239

3.

Lodžiju apšuvums ar PP20 loksnēm
PE pārklājums RR-31 (RAL 8025)

A

PRECIZĒTS LODŽIJU AIZSTIKLOŠANAS RISINĀJUMS.

V. BOROVIKOVS

31.05.2019.

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

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

2.

Fasādes struktūrapmetums
BAUMIT LIFE 0395

4.

Lietus ūdens teknes un notekas
PE pārklājums RR-32 (RAL 8019)

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

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

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-10; AR-11A; AR-12; AR-13; AR-14A; AR-15; AR-16 un AR-17AU.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
5. Logi projektēti ar PVC rāmi kuru siltuma caurlaidība ir U=1.2 W/(m²*K), logi aprīkoti ar pasīvās ventilācijas atverēm.
6. Iekšējās logu palodzes montēt kopā ar jauniem logiem.
7. Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka konstrukcijas logus, un papildus iestiklot visas ēkas lodžijas, saglabājot PVC aizstiklojumu.
8. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - pelēka RR-32 (RAL 8019), lietus notekas pārklājums PE krāsa - pelēka RR-32.
9. Esošās ārdurvis, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR-06A.
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
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

7-27/09/2016

A/S "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJEKTA ADRESE:

analogs rasējuma Nr.
ARHĪVA NR.:

STADIJA:

STAICIJAS IELA 34, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

APLIECINĀJUMA KARTE

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

FASĀDE ASĪS A-F UN F-A
FASĀŽU KRĀSU PASE

31.05.2019.

MEROGS:

1:100

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

03.06.2019.

IZSTRĀDĀJA:

V. BOROVIKOVS

03.06.2019.

DAĻA

RAS. NR.

AR-07A

LAPAS NUMURS

Fasāde asīs F-A
M-5

Mērogs 1:100

1

9

M-2

FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU APDARES MATERIĀLI:
B

1.

Fasādes struktūrapmetums
BAUMIT LIFE 0239

3.

Lodžiju apšuvums ar PP20 loksnēm
PE pārklājums RR-31 (RAL 8025)

A

PRECIZĒTS LODŽIJU AIZSTIKLOŠANAS RISINĀJUMS.

V. BOROVIKOVS

31.05.2019.

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

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

2.

Fasādes struktūrapmetums
BAUMIT LIFE 0395

4.

Lietus ūdens teknes un notekas
PE pārklājums RR-32 (RAL 8019)

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

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

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-10; AR-11A; AR-12; AR-13; AR-14A; AR-15; AR-16 un AR-17AU.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
5. Logi projektēti ar PVC rāmi kuru siltuma caurlaidība ir U=1.2 W/(m²*K), logi aprīkoti ar pasīvās ventilācijas atverēm.
6. Iekšējās logu palodzes montēt kopā ar jauniem logiem.
7. Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka konstrukcijas logus, un papildus iestiklot visas ēkas lodžijas, saglabājot PVC aizstiklojumu.
8. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - pelēka RR-32 (RAL 8019), lietus notekas pārklājums PE krāsa - pelēka RR-32.
9. Esošās ārdurvis, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR-06A.
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
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

7-27/09/2016

A/S "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJEKTA ADRESE:

analogs rasējuma Nr.
ARHĪVA NR.:

STADIJA:

STAICIJAS IELA 34, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

APLIECINĀJUMA KARTE

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

FASĀDE ASĪS 1-9
FASĀŽU KRĀSU PASE

31.05.2019.

MEROGS:

1:100

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

03.06.2019.

IZSTRĀDĀJA:

V. BOROVIKOVS

03.06.2019.

DAĻA

RAS. NR.

AR-08A

LAPAS NUMURS

Fasāde asīs 9-1
Mērogs 1:100

9

M-8

M-6

M-5

1

M-2

FASĀŽU KRĀSU PASE UN FASĀŽU APDARES MATERIĀLI:
B

1.

Fasādes struktūrapmetums
BAUMIT LIFE 0239

3.

Lodžiju apšuvums ar PP20 loksnēm
PE pārklājums RR-31 (RAL 8025)

A

PRECIZĒTS LODŽIJU AIZSTIKLOŠANAS RISINĀJUMS.

V. BOROVIKOVS

31.05.2019.

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

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

2.

Fasādes struktūrapmetums
BAUMIT LIFE 0395

4.

Lietus ūdens teknes un notekas
PE pārklājums RR-32 (RAL 8019)

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

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

Piezīmes:
1. Visas vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta lapas skatāmas kopā ar pārējām lapām.
2. Siltinājumu risinājumu mezglus lapās AR-10; AR-11A; AR-12; AR-13; AR-14A; AR-15; AR-16 un AR-17AU.
3. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
4. Par nosacīto atzīmi 0.000 pieņemta cokola virsējā atzīme pie paneļu ārsienas.
5. Ēkas numurzīmes, ielu nosaukuma plāksnītes un karoga turētāji pēc fasāžu apdares atjaunošanas piemontējami iepriekšējās vietās.
5. Logi projektēti ar PVC rāmi kuru siltuma caurlaidība ir U=1.2 W/(m²*K), logi aprīkoti ar pasīvās ventilācijas atverēm.
6. Iekšējās logu palodzes montēt kopā ar jauniem logiem.
7. Projekta ietvaros paredzēts mainīt, tikai koka konstrukcijas logus, un papildus iestiklot visas ēkas lodžijas, saglabājot PVC aizstiklojumu.
8. Ārējās palodzes maina visiem logiem. Pārklājums PE krāsa - pelēka RR-32 (RAL 8019), lietus notekas pārklājums PE krāsa - pelēka RR-32.
9. Esošās ārdurvis, kurā izvietots atkritumu vads, paredzēts nomainīt, pārējo informāciju par durvīm un logiem skatīt rasējumu lapā AR-06A.
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
BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS:

PASŪTIJUMA NR.:

7-27/09/2016

A/S "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJEKTA ADRESE:

analogs rasējuma Nr.
ARHĪVA NR.:

STADIJA:

STAICIJAS IELA 34, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

APLIECINĀJUMA KARTE

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

FASĀDE ASĪS 9-1
FASĀŽU KRĀSU PASE

31.05.2019.

MEROGS:

1:100

DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

03.06.2019.

IZSTRĀDĀJA:

V. BOROVIKOVS

03.06.2019.

DAĻA

RAS. NR.

AR-09A

LAPAS NUMURS

MEZGLS

Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapām AR-7 un AR-8
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs ārsienas gāzbetona panelis
Esoša iekšējā apdare

150

+

Bortakmens BR.100.20.8

500

Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0393
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ekstrudētais putupolistirols λ ≤ 0.038 W/(m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Esošie ēkas pamati

150

Fasādes izolācijas tapa ar
metāla naglu 10x260 mm

Esoša grīdas konstrukcija
Esoša pagraba pārseguma panelis
Siltumizolācijas līmjava
Siltumizolācija putupolistirols EPS-60E λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm
Armējošā līmjava
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā

600
2.0o

Cokola profils 150 mm

Apbetonējums

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. 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.
6. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un
tehnoloģiju.
7. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
8. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

1000

Cokola izolācijas tapa ar
metāla naglu 10x160 mm

Paredzēt izolācijas loksnes gala
slīpu apdarinājumu (vismaz 45o)

100
SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376

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

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 1

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

AR-10

MEZGLS

2
M 1:20

Siltumizolācija akmensvate
λ ≤ 0.037 W/(m*K) 30 mm
Ārējā skārda palodze
(iestrādāt virs PP20 loksnēm)

Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0239
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs ārsienas gāzbetona panelis
Esoša iekšējā apdare

-

Loga stiprinājumi pie lodžijas
paneļa, solis līdz 700 mm

+

30

~1220

Profilētā skārda PP20 loksnes stiprināt ar HILTI naglām
X-P 22 P8, uz vienu lodžijas paneli paredzēt līdz 10 naglām

Iesegt ar profilētā skārda PP20 loksnēm, krāsa RAL 8025
Lodžijas norobežojošais panelis 70 mm
Lodžijas norobežojošā paneļa apdare no iekšpuses

Iekšējā palodze ar platumu
līdz 60 mm

Esoša grīdas konstrukcija
Esoša pagraba pārseguma panelis
Siltumizolācijas līmjava
Siltumizolācija putupolistirols EPS-60E λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm
Armējošā līmjava
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā

-0.500
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. 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 ārsienu
virsmas sagatavošanu un palisu aizdari.
6. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja
norādījumus un tehnoloģiju.
7. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes
prasībām ekvivalentus.
8. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids "biezpiens".

B
A

PRECIZĒTS LODŽIJU AIZSTIKLOŠANAS RISINĀJUMS.

V. BOROVIKOVS

31.05.2019.

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

850

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

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

1000

Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0395
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ekstrudētais putupolistirols λ ≤ 0.038 W/(m*K) 100 mm
Siltumizolācijas līmjava
Esošie ēkas pamati

150

0.350

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

PASŪTIJUMA NR.:

7-27/09/2016

A/S "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJEKTA ADRESE:

E
Šķembu slānis (fr. 16 - 45 mm) 150 mm
Pa kārtām blietēts nekūkumojošas smilts slānis 1000 mm
Esoša neuzirdināta grunts

analogs rasējuma Nr.
ARHĪVA NR.:

STADIJA:

STAICIJAS IELA 34, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

APLIECINĀJUMA KARTE

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 2

31.05.2019.

MEROGS:

1:20
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

03.06.2019.

IZSTRĀDĀJA:

V. BOROVIKOVS

03.06.2019.

DAĻA

RAS. NR.

AR-11A

LAPAS NUMURS

MEZGLS

Fasādes izolācijas tapa ar
metāla naglu 10x260 mm

Iekštelpu ailu apdare
(ģipškartons vai apmetums)

Apmetumu un tā pamatkārtu
izbūvēt pa visu ailas perimetru

Akmensvates pildījums
vai celtniecības putas

Siltumizolācija akmensvate
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 30 mm

PVC konstrukcijas logs
U=1.2 W/(m²K)

Ārējā skārda palodze
(galus uzlocīt un iestrādāt ailas apdarē
zem dekoratīvā apmetuma)
Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapām AR-8 un AR-9
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs ārsienas gāzbetona panelis
Esoša iekšējā apdare

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. 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. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600 profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus
ūdens novadītājs no ēkas fasādes.
8. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
9. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
10. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma veids - "biezpiens".

+

Akmensvates pildījums
vai celtniecības putas
Iekšējā palodze
30

150

SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 3

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

AR-12

MEZGLS

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.

100

200

100

700

+

Retināts dēļu klājs 30x100 mm
Bēniņu laipu sijas 50x100 mm, solis 900 mm
Siltumizolācija beramā akmensvate 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

SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 4

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

AR-13

MEZGLS

OSB-3 lokšņu apšuvums
18 mm, stiprināts pie parapeta

~70
o

17.300

5

Skārda nosegdetaļas
stiprinājumi, solis 1000 mm

2

Skārda nosegdetaļa,
PE pārklājums, krāsa RR-32

Lāseņa stiprinājums
Esošs jumta
pārseguma panelis

M 1:20

Hermētiķis, iestrādāts
pa lāseņa perimetru

Skārda lāseni iestrādāt ēkas ārsienā,
iefrēzēt ārsienas panelī ~ 2.0 cm

+

-

Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0395
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs ārsienas gāzbetona panelis
Siltumizolācijas līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.038 W/(m*K) 100 mm
Armējošā līmjava
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā

300

~920

100

Siltumizolācijas (akmensvate) stūra
ieliktnis λ ≤ 0.038 W/(m*K)

Koka laipa, skatīt
rasējumu lapu AR - 13
300

B

2o

14.650

Lāseņa stiprinājums ēkas
fasādē, solis līdz 900 mm

Izbūvējamās ventilācijas
restes bēniņos ∅ 300 mm

15.900
15.600

Skārda lāsenis

A

LODŽIJAS PAPILDINĀTAS AR LIETUS ŪDENS NOTEKĀM.

V. BOROVIKOVS

31.05.2019.

KODS

IZMAIŅAS

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

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

Projektētā lietus skārda tekne ar PE
pārklājumu, stiprināt ar soli līdz 700 mm

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:

30

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

150

PROJEKTĒTĀJS:

Skārda nosegelementi pa perimetru, PE pārklājums RR-32
Apakšklājs - Icopal TerraPolar (vai ekvivalents)
Virsklājs - Icopal PintaPolar (vai ekvivalents)
Virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esoša lodžiju pārseguma konstrukcija - dzelzsbetona panelis
Dzelzsbetona paneļu apdare no apakšas
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. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt
ārsienu virsmas sagatavošanu un palisu aizdari.

E
Lāseņa stiprinājums

Loga stiprinājums pie
parseguma, solis līdz 700 mm

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

PASŪTIJUMA NR.:

7-27/09/2016

A/S "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

Skārda lāseņa stiprinājums,
solis līdz 900 mm
Fasādes dekoratīvais apmetums,
iestrādāts virs lāseņa

FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

Siltumizolācija akmensvate
λ ≤ 0.037 W/(m*K) 30 mm

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJEKTA ADRESE:

STADIJA:

STAICIJAS IELA 34, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

APLIECINĀJUMA KARTE

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

Skārda lāsenis
stiprināts loga ailā

analogs rasējuma Nr.
ARHĪVA NR.:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 5

31.05.2019.

MEROGS:

1:20
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

03.06.2019.

IZSTRĀDĀJA:

V. BOROVIKOVS

03.06.2019.

DAĻA

RAS. NR.

AR-14A

LAPAS NUMURS

MEZGLS
ā

ļ
ā

Skārda nosegdetaļa,
PE pārklājums, krāsa RR 32

Esošs jumta
pārseguma panelis

Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapām AR-7 un AR-8
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs ārsienas gāzbetona panelis

+
100
Armējošā kārta ar
stiklašķiedras sietu

~920

Siltumizolācija akmensvate
λ ≤ 0.038W/(m*K) 100 mm

300

Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapām AR-7 un AR-8
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs ārsienas gāzbetona panelis
Esoša iekšējā apdare

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. 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. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600
profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs no
ēkas fasādes.
8. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu
ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
9. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc
kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
10. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma
veids - "biezpiens".

150

Lāseņa stiprinājums
Skārda lāseni iestrādāt ēkas ārsienā,
iefrēzēt ārsienas panelī ~ 2.0 cm
Siltumizolācija akmensvate
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 30 mm

Lāseņa stiprinājums ēkas fasādē,
solis līdz 900 mm

Izbūvējamās koka laipas, skatīt rasējumu lapu AR - 13
Siltumizolācija beramā akmens 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

SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376
AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

Skārda lāsenis
Siltumizolācija akmensvate
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm

Impregnētā koka dēļa stiprinājums
ēkas fasādē solis 700 mm
Impregnēts koka dēlis 50x120,
stiprināts pie ēkas ārsienas paneļa

STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 6

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

AR-15

MEZGLS
Skārda nosegdetaļa,
PE pārklājums, krāsa RR 32
ā

Siltumizolācija akmensvate
λ ≤ 0.038 W/(m*K) 30 mm

ļ
ā
Jumta segums Icopal TarraPolar +
Icopal PintaPolar (vai līdzvērtīgs)

Esošs jumta pārseguma panelis

Impregnētā koka dēļa stiprinājums
ēkas fasādē solis 700 mm
Impregnēts koka dēlis 50x120,
stiprināts pie ēkas ārsienas paneļa

+

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. 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. Virs logu ailām paredzēt iestrādāt EJOT PRIFIL 600
profilu ar lāseni, kas kalpos kā lietus ūdens novadītājs no
ēkas fasādes.
8. Visiem iebūvējamiem materiāliem ievērot būvmateriālu
ražotāja norādījumus un tehnoloģiju.
9. Būvniecības materiālus izmantot piedāvātos vai pēc
kvalitātes prasībām līdzvērtīgus.
10. Dekoratīvā apmetuma grauda izmērs līdz 2 mm, apmetuma
veids - "biezpiens".

100
Armējošā kārta ar
stiklašķiedras sietu

~920

Siltumizolācija akmensvate
λ ≤ 0.038W/(m*K) 100 mm

300

Fasādes silikātkrāsa, tonis atbilstoši lapām AR-7 un AR-8
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs ārsienas gāzbetona panelis
Esoša iekšējā apdare

SIA "Cerkazi-G", Reģ. Nr.43603063747, Kr.Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV-1013
A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376

150
Izbūvējamās koka laipas, skatīt rasējumu lapu AR - 13
Siltumizolācija beramā akmens 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

AS "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 7

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

AR-16

MEZGLS

8
M 1:20

Ēkas fasādes 9-1 fragments
Mērogs 1:100

Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0239
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija akmensvate λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esošs ārsienas gāzbetona panelis
Esoša iekšējā apdare

ŠĶĒLUMS A-A

A

Siltumizolācija putupolistirols
λ ≤ 0.039 W/(m*K) 150 mm

2o

500

Skārda lāsenis
Siltumizolācijas (akmensvate) stūra
ieliktnis λ ≤ 0.038 W/(m*K)

A

Mērogs 1:20

Stiprinājumi, solis
līdz 600 mm
Skārda nosegelementi pa perimetru, PE pārklājums RR-32
Apakšklājs - Icopal TerraPolar (vai ekvivalents)
Virsklājs - Icopal PintaPolar (vai ekvivalents)
Virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Esoša nojumes pārseguma konstrukcija - dzelzsbetona panelis
Nojumes paneļu apdare no apakšas
Fasādes silikātkrāsa, tonis BAUMIT LIFE 0239
Dekoratīvais apmetums "Biezpiens", graudu izmērs 2 mm
Virsmas gruntēšana
Stiklšķiedras siets iestrādāts armējošajā līmjavā
Armējošā līmjava
Siltumizolācija putupolistirols h = 500 mm λ ≤ 0.038 W/(m*K) 150 mm
Siltumizolācijas līmjava
Ārsienas virsmas izlīdzināšana plaknē (ja nepieciešams)
Gāzbetona bloku mūris 300 mm
Iekšējā apdare

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. Pirms siltumizolācijas darbu veikšanas nepieciešams veikt
ārsienu virsmas sagatavošanu un palisu aizdari.
5. Demontējot durvju ailu ēkas fasādē, paredzēts to aizmūrēt ar
gāzbetona blokiem 300 mm biezumā, paredzamais apjoms 0.63 m3.
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31.05.2019.

IZMAIŅAS VEICA

DATUMS

DURVJU AILAS DEMONTĀŽA.

KODS

IZMAIŅAS

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

Fasādes izolācijas tapa ar
metāla naglu 10x260 mm

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

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

PASŪTIJUMA NR.:

7-27/09/2016

A/S "OLAINES ŪDENS UN SILTUMS"
FAILA NOS.:

BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA
OBJEKTA ADRESE:

analogs rasējuma Nr.
ARHĪVA NR.:

STADIJA:

STAICIJAS IELA 34, OLAINE, OLAINES NOV.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

APLIECINĀJUMA KARTE

RASĒJUMA NOSAUKUMS:

DATUMS:

KONSTRUKTĪVO RISINĀJUMU MEZGLS NR. 5

31.05.2019.

MEROGS:

1:20
DAĻAS VAD.:

I. LĀČAUNIECE

03.06.2019.

IZSTRĀDĀJA:

V. BOROVIKOVS

03.06.2019.

DAĻA

RAS. NR.

AR-17AU

LAPAS NUMURS

DOP
Darbu organizēšanas projekts

DOP skaidrojošs apraksts
Darba organizācijas

projekts

(DOP) izstrādāts,

pamatojoties

uz būvprojekta

„Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, Stacijas iela 34, Olaine. Vienkāršotā fasādes atjaunošana”
izstrādnēm,

“Būvniecības likumu”, “Darba aizsardzības likumu”, 19.08.2014. izdotajiem

Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 02.09.2014. izdotajiem
Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” un ar šiem dokumentiem
saistītajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. DOP izstrādāts orientējoši, lai pirms
būvdarbu uzsākšanas izstrādātu DVP ( darbu veikšanas projektu) un saskaņot ar Pasūtītāju.
Līdz celtniecības darbu sākumam veikt pilnīgi visus organizatoriskos pasākumus un
sagatavošanas darbus būvniecības procesu uzsākšanai, kā arī būvniecības darbu laikā veikt ar
būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvos aktos:


Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 „Darbu veikšanas projekts”;



Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;



Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”;



Ministru kabineta noteikumi Nr. 660 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas
kārtība”;



Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 „Inženiertīklu izvietojums”;



Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”;



Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;



Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un
ugunsdrošības plānam. Ja šajā darba aizsardzības un ugunsdrošības plānā, kādā jomā
nav

noteiktas

konkrētas

prasības,

tad

galvenais

būvuzņēmējs

darbus

organizē/koordinē, ievērojot LR „Darba aizsardzības likumu” un tā papildinājumus;
DOP mērķis:


Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi.



Būvniecības darbu laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un
stabilitāti;



Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būvniecības darbu veikšanas laikā, lai
ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē.



Novērst esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. Nodrošināt
mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību.

STACIJAS IELA 34, OLAINE

Vispārīgas prasības.
1. Projekta - objekta būvdarbiem un būvdarbu sagatavošanai nolīgstams būvuzņēmējs,
kam ir atbilstoša pieredze un tas ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, ar atbilstošiem
speciālistiem, kas nepieciešami projektā veicamajiem darbiem;
2. Būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc vienkāršotās fasādes atjaunošanas projekta
saskaņošanas Olaines novada pašvaldības būvvaldē, un darbu veikšanas projekta
saskaņošanas ar zemes īpašniekiem, uz kuru zemes paredzēts izvietots pagaidu
būvlaukumu;
3. Objektā būvdarbus atļauts veikt no 8:00 līdz 20:00 Trokšņu līmeni nepārsniedzot 65 dB;
4. Jebkuri darbi pēc atļautā darba laika, jāskaņo ar mājas iedzīvotājiem;
5. Būvdarbos nepieciešamo ūdens un elektroenerģijas pieslēgumu paredzēts izveidot pie
esošās ēkas ūdens un elektroapgādes sistēmām, ar Pasūtītāju un mājas iedzīvotāju
pilnvaroto pārstāvi saskaņojot patēriņa uzskaiti un norēķinu kārtību;
6. Būvniecības darbu laikā ierīkojamas pārvietojamās higiēnas un sadzīves telpas,
atbilstoši DOP-2 norādītajam;
7. Būves ugunsdzēsības nodrošināšanai, izmantojams esošais pilsētas ūdensvads un
hidranti;
8. Labiekārtojuma pārbūvei nepieciešamie materiāli un konstrukcijas novietojamas mājas
pagalmā Pasūtītāja un mājas iedzīvotāju pilnvarotā pārstāvja norādītā vietā, kas
orientējoši norādīt rasējumā DOP-2;
9. Būvgružus

jāsavāc

maisos

un/vai

būvgružu

konteineros,

jāuzkrāj

un

pēc

nepieciešamības jāaizved uz sertificētu atkritumu glabāšanas poligonu.

Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības.
1. Būvtāfeles izvietošana;
2. Būvlaukuma ierīkošana;
3. Teritorijas nožogošana. Uz sētas jāizvieto informācija par objektu un jāuzrāda atbildīgās
amatpersonas - būvdarbu veicējs, pasūtītājs, projektētājs - Autoruzraugs, atbildīgais
būvdarbu vadītājs un būvuzraugs (buvtāfele). Nožogojums nodrošina, ka būvlaukumā
atrodas un strādā tikai ar būvniecību saistītais personāls un celtniecības tehnika;
4. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un pievedceļos, cik
tālu tas attiecas uz būvdarbiem un būvdarbu vietas aprīkošanu. Visas būvdarbu
veikšanas vietas ārpus būvlaukuma robežām tiek aprīkotas atsevišķi, saskaņā ar spēkā
esošiem noteikumiem (izliktas brīdinājuma zīmes, pagaidu nožogojumi un tml.).
STACIJAS IELA 34, OLAINE

Montāžas slodzes būvniecības laikā un to ietekme uz nesošām
konstrukcijām un blakus esošajām ēkām.
Piegādātos materiālus paredzēts novietot ārpus ēkas, norādītajās materiālu krautņu
vietās. Nav pieļaujama materiālu nokraušana un uzglabāšana esošas ēkas iekštelpās. No
montāžas slodzēm un materiālu novietošanas, piepūles būvkonstrukcijās nedrīkst pārsniegt
piepūles, kas attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā, un konkrēti:


Starpstāvu pārsegums, kāpnes - 1.5 kN/m2.



Bēniņi - 0.7 kN/m2.



Jumts - 0.7 kN/m2.

Slodzes uz piebraucamajiem ceļiem un būvmateriālu glabāšanas vietās nedrīkst
pārsniegts 10 kN/m2, bet tiešā ēkas tuvumā (2 m attālumā no ēkas fasādes) slodze uz pamatni
nedrīkst pārsniegts 4 kN/m2. Šāda slodze neietekmē esošās ēkas un būves.

Speciālās prasības.
1. Objektu – daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku, visā fasādes vienkāršotās atjaunošanas darbu
laikā, paredzēts ekspluatēt;
2. Visu būvniecības laiku jānodrošina brīva un droša piekļuve ēkai kā iedzīvotājiem, tā arī
apmeklētājiem;
3. Piebraucamais ceļš atbilstošs DOP-2 grafiskajā daļā norādītajam – Stacijas iela un esošās
piebrauktuves pie ēkas;
4. Būvniecības laikā nav pieļaujama to pievadceļu aizņemšana;
5. Būvbedres un tranšejas ar nogāzēm bez nostiprinājumiem drīkst rakt virs gruntsūdens
līmeņa, ievērojot paredzēto nogāžu slīpumu, ja nogāzes izmirkušas, to stāvoklis pirms
darbu veikšanas jānovērtē. Nav pieļaujama pamatnes grunts uzirdināšana, atmiekšķēšana
un sasaldēšana. Atklājot rakšanas gaitā dokumentācijā neuzrādītas lietas (komunikācijas,
munīciju, vai tml.), nekavējoties jāatstāj bīstamā zona un jāziņo par to tiešajam darbu
vadītājam.

STACIJAS IELA 34, OLAINE

Pagaidu ēkas un būves
Konteinertipa sadzīves telpas (ģērbtuves, darbu vadītāja kantoris) strādniekiem un
inženiertehniskajam personālam, atbilstoši pastāvošām normām un noteikumiem, nodrošinot
ar nepieciešamajām komunikācijām un aprīkojumu. Tie jāparedz katram apakšuzņēmējam
atsevišķi atkarībā no vienlaicīgi strādājošo skaita.
Tualetes – pārvietojamās plastikāta, BIO, tvertnes tilpums 1 m3, jānodrošina uz ~20
nodarbinātajiem vismaz 1 tualete, izvešanu organizē pēc vajadzības.
Būvlaukuma apgāde ar nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni – no esošās ēkas tīkliem,
par pieslēguma vietām un apmaksas kārtību jāvienojas ar Pasūtītāju.
Būvlaukumā darba organizāciju nosaka un kontrolē savi noteikumi, kas visām
attiecīgajām personām jāievēro. Par būvlaukuma darba organizācijas iekšējās kārtības un
apsardzes noteikumu realizāciju atbildīgs ir objekta projekta vadītājs. Par iekšējās kārtības un
apsardzes noteikumu izpildes kontroli ir atbildīgs objekta atbildīgais būvdarbu vadītājs. Par
būvlaukuma

fizisko

apsardzi

atbilstoši

šo

noteikumu

prasībām

ir

atbildīgs

ģenerālbūvuzņēmējs.

Būvlaukuma norobežošana
Pirms būvniecības sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt nepieciešamos saskaņošanas
darbus ar Pasūtītāju.
Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonā, viss būvlaukums jānorobežo ar
inventārnožogojumu. Ieteicams izmantot pagaidu metāla nožogojumu no saliekamiem mobilā
žoga posmiem, kuri nekustīgi nostiprināti. Ieteicamais pagaidu nožogojuma izvietojums
parādīts lapā DOP-2.
Pie galvenās ieejas būvlaukumā jāizvieto informācija par objektu (buvtāfele), būvfirmas
simbolika un jāuzrāda atbildīgās amatpersonas - būvdarbu veicējs, pasūtītājs, projektētājs Autruzraugs, atbildīgais projektu vadītājs, atbildīgais būvdarbu vadītājs un būvuzraugs.
Nožogojums nodrošina, ka būvlaukumā atrodas un strādā tikai ar būvniecību saistītais
personāls un celtniecības tehnika.
Pie ēkas galvenās fasādes un Austrumu fasādes paredzēt būvniecībai izmantojamo zonu esošā labiekārtojuma platībā (4 m no ēku fasādēm). Šo zonu ieteicams izmantot kā piegādes
un būvniecības procesa loģistikas zonu.
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Būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošana
Būvgružu savākšanu paredzēt speciālos konteineros, paredzamais būvgružu apjoms, kas
radīsies būvniecības laikā – 30 m3. Veicot regulāru būvgružu konteineru nomaiņu, un to
transportēšanu uz būvgružu pārstrādes vietu.
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likumu”, kā
arī no atkritumu apsaimniekotāja pieprasīt līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu. Katrs
darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu.
Būvuzņēmējs

ir

tiesīgs

pieprasīt

darbuzņēmējiem

līgumu

par

būvatkritumu

apsaimniekošanu. Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju
līgumos.
Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta pašizgāzēju un citas
izbraucamās tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu izbraucamo ielu piesārņojumu. Izvedot ar
pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu.

Būvdarbu veikšanas dokumentācija
Būvdarbu veikšanas laikā būvobjektā pastāvīgi jāatrodas sekojošai dokumentācijai:
1) būvatļaujai (kopijai);
2) darbu veikšanas projektam konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei;
3) būvdarbu žurnālam;
4) Autoruzraudzības žurnāla;
5) uzņēmēja līguma kopijai;
6) strādājošo sarakstam ar noslēgto darba līgumu kopijām;
7) strādājošo darba laika uzskaites tabulai;
8) darba drošības instruktāžas darba vietā žurnālam;
9) strādājošo identifikācijas kartēm ar fotogrāfijām;
10) būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija un iebūvēto būvmateriālu kvalitāti
apliecinošiem dokumenti - ekspluatācijas īpašību deklarācijas un testēšanas
pārskati.

STACIJAS IELA 34, OLAINE

Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana
Paredzamais būvdarbu ilgums 3 mēneši. Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc
visas pagaidu būves, mehānismi un būvgruži (jāved uz legālu izgāztuvi), kas radušies
būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas
ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs.

Būvobjekta nodošana ekspluatācijā
Izpildīto darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar

“Būvniecības likuma”

prasībām. Līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā tās tehnisko gatavību un atbilstību
akceptētajam būvprojektam un Latvijas būvnormatīviem atbilstoši kompetencei pēc pasūtītāja
(būvētāja) rakstiska pieprasījuma pārbauda un 10 darbadienu laikā pēc iesnieguma
iesniegšanas izsniedz atzinumu par būves gatavību ekspluatācijai institūcijas, kas izsniegušas
projektēšanas tehniskos noteikumus. Būves pieņemšanu ekspluatācijā rosina pasūtītājs.

Kvalitātes kontrole
Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver:


būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu, ierīču,
mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli;



atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli;



pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu
katrs uzņēmums izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam.
Darbi tiek veikti saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem kvalitātes kontroles plāniem un
izstrādāto tehnisko projektu. Betonēšanas un citu galveno darbu veikšanas kvalitātes kontroli
nosaka rokasgrāmatas.
Veicot kvalitātes kontroli:


Precizē visus konstrukciju parametrus un kvalitātes rādītājus, novirzes no
projekta skaņo;



Visiem izmantotajiem materiāliem jāatbilst projektā paredzētajiem, ja izmanto
analogus, to īpašības nedrīkst būt sliktākas, kā paredzēts projektā, jebkuras
atkāpes no projekta jāsaskaņo;

 Jāievēro noteikumi darbu veikšanai ziemas apstākļos, un citos klimatiski
nepiemērotos laika apstākļos.
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Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar Pieņemšanas
aktu, nav pieļaujama veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav
sastādījuši un darbu izpildes vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. Ja
būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu
bojājumi, pirms darbu uzsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes
pārbaude un sastādāms attiecīgs akts.
Pasūtītājs saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 120.punktu būvdarbu kvalitātes kontrolei
pieaicina būvuzraugu un iesniedz būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu (vispārīgo
būvnoteikumu 8.pielikums). Būvuzraugs nodrošina Pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu
veikšanas procesā, kā arī uzrauga, lai netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no akceptēta
būvprojekta. Būvuzrauga pienākums ir pārbaudīt izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības
deklarācijas, ekspluatācijas īpašību deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu
atbilstību būvprojektam.
Būvuzraugam jāpievērš uzmanība būvmateriālu un būvizstrādājumu ekomarķējumiem,
ja tādi ir norādīti akceptētajā būvprojektā. Ekomarķējums ir ērts vides kritēriju izpildes
(atbilstības) pierādījums.

Darba aizsardzības plāns
Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “ Darba aizsardzības
prasības, veicot būvdarbus”, kā arī ievērojot visus LR spēkā esošos saistītos likumus un
noteikumus.
Būvlaukuma galvenais būvuzņēmējs šim būvlaukumam izstrādā iekšējās kārtības, darba
drošības, ugunsdrošības un apsardzes noteikumus, ievērojot un nepārkāpjot Latvijas
Republikas likumus un saistošos normatīvos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem
Galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visus darbuzņēmējus (a/u) un būvniecības procesā
iesaistītās personas, ja viņu darbs ir saistīts ar atrašanos būvlaukumā.
Pirms darbu uzsākšanas, ar ģenerāluzņēmēja uzņēmuma vadītāja rakstisku rīkojumu, ir
norīkojams atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī atbildīgais par darba aizsardzību,
ugunsdrošību un bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību (neatkarīgi no tā vai pasūtītājs ir, vai
nav, nozīmējis darba aizsardzības koordinatoru). Atbildīgajai personai licencētā mācību
iestādē ir veicama atbilstoša apmācība darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un par bīstamo iekārtu
tehnisko uzraudzību, un ir apliecinoši dokumenti/apliecības (LR MK noteikumi Nr.323
„Noteikumi par apmācību darba aizsardzība jautājumos”).
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Katrai objekta būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta darba aizsardzības
ievadinstruktāža, darba aizsardzības instruktāža darba vietā un ugunsdrošības instruktāža.
Darbinieks ar savu parakstu apliecina, īpašā šim nolūkam iekārtotā žurnālā, to, ka ir iepazinies
ar darba aizsardzības un ugunsdrošības prasībām būvlaukumā. Instruktāžu/ apmācību veic
būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs (katram būvuzņēmējam ir nozīmēts atbildīgais
Būvdarbu vadītājs), saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu NR.749 “Apmācības kārtība
darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Visas nepieciešamās instrukcijas atrodas
būvlaukuma birojā.
Atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas pārliecinās, vai ir apzinātas visas
esošās komunikācijas - elektrolīnijas, sakaru gaisa un zemes kabeļi, ūdens un kanalizācijas
caurules u.c.
Būvdarbu aprīkojumu nepieciešams nogādāt darba vietā tehnoloģiskā secībā, lai tādējādi
nodrošinātu darba drošību. Jebkādas iekārtas būvdarbu veikšanai darba vietās jāpiegādā
minimālā daudzumā, lai tās netraucētu un neradītu draudus darba veikšanas laikā.
Būvlaukumā izmantotajam darba aprīkojumam, kurš ir iekļauts bīstamo iekārtu sarakstā,
saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par bīstamajām iekārtām”, ir
jāveic uzraudzība saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko
uzraudzību”.
Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācīti darbinieki (operatori, vadītāji,
stropētāji), kuriem ir kvalifikāciju apliecinoši dokumenti. Būvlaukumā metināšanas darbus
(elektro vai gāzes metināšana) drīkst veikt tikai ar sertificētām iekārtām, ievērojot
elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumus/instrukcijas, un apmācīti darbinieki, kuriem ir
apliecinoši dokumenti/apliecības/sertifikāti.
Visiem strādniekiem ir jābūt nodrošinātiem ar individuālās aizsardzības līdzekļiem
(speciālais apģērbs, apavi, instrumenti), iepazīstinātiem ar to lietošanu un apguvušiem drošas
darba veikšanas metodes un paņēmienus.
Darbinieku vajadzībām tiek iekārtotas – ģērbtuves, atpūtas telpas, tualetes un dušas
(atkarībā no nodarbināto skaita un piekļūšanas iespējām), ievērojot Ministru kabineta
noteikumu Nr.125 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasības.
Sanitār–sadzīves telpām paredzētām strādniekiem ir jābūt gatavām ekspluatācijai līdz
būvdarbu uzsākšanai. Telpās ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem un citiem līdzekļiem, kuri
būtu nepieciešami cietušajiem pie pirmās palīdzības sniegšanas.

STACIJAS IELA 34, OLAINE

Līdz pamatdarbu uzsākšanai, darba zonā jābūt uzstādītiem stendiem ar ugunsdrošības
inventāru,

ugunsdzēšamie

aparātiem

un

šo

inventāru

izmantošanas

noteikumiem

(nepieciešamības gadījumā). Būvniecības laukumā ir jābūt telefonu sakariem, lai varētu
izsaukt ugunsdzēsējus un neatliekamo medicīnisko palīdzību. Iebraucot būvlaukumā ir jābūt
uzstādītai celtniecības laukuma shēmai. Grafiskie nosacītie apzīmējumi ar atspoguļotām
demontējamām būvēm, palīgēkām, izbrauktuvēm, piebrauktuvēm. Būvlaukuma teritorijā
smēķēšana ir atļauta tikai speciāli atvēlētās vietās.
Iespējamie riski un pasākumi, kas veicami risku samazināšanai/novēršanai
Iespējamie riski
1. Nokrišana no
augstuma.

Pasākumi riska samazināšanai/novēršanai
1.1. Darbiniekiem ir jābūt aprīkotiem ar pret krišanas jostām un
sakaru līdzekļiem.
1.2. Strādājot augstumā darbavietas aprīkojamas ar aizsargbarjerām.

2. Trauma no

2.1. Veicot tērauda, betona u.c. griešanas, graušanas darbus ir

atlecošām

iespējams gūt traumu no atlecošām šķembām. Darbiniekam ir jālieto

šķembām.

aizsargbrilles, aizsargapģērbs, speciāli apavi un darba cimdi.

3. Trauma iekārtas

3.1. Darbu vadītājs pārliecinās par visu darba iekārtu gatavību

neatbilstošas

darbam, pirms tās tiek nodotas darbiniekam darbu izpildei.

ekspluatācijas

3.2. Iekārtas, kas aprīkotas ar spiedienu mērīšanas ierīcēm

rezultātā.

(manometri) ir jābūt derīgiem pārbaudes dokumentiem saskaņā ar
likumu par bīstamo iekārtu ekspluatāciju.
3.3. Darbu vadītājs instruē darbiniekus par katra veicamā darba
specifiku un izsniegtās iekārtas ekspluatācijas noteikumiem.
3.4. Darbiniekiem ir jābūt apmācītiem darbam ar katru konkrēto darba
iekārtu/ierīci.

4. Trauma no

4.1. Darbu vadītājs pārliecinās, ka tranšejas ir norobežotas ar

iekrišanas tranšejā nožogojumu un apzīmētas ar viegli uztverošām zīmēm.
5. Trauma no krītoša 5.1. Darbiniekam darba zonā obligāti jānēsā tam izsniegtie
priekšmeta

individuālie aizsardzības līdzekļi (aizsargķivere, apavi ar cietiem
purngaliem, darba cimdi u.t.t.).
5.2. Brīdī, kad celtnis pārvieto kravu, darbinieks nedrīkst atrasties zem
ceļamās kravas, vai celtņa izlices.
5.3. Darba zonā drīkst atrasties darbinieks, kas ir atbilstoši atestēts un
ir atbildīgs par kravu stropēšanu.
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Būvlaukumā strādājošajiem obligāti jāievēro šādi būvlaukuma drošības noteikumi:
 ieejot būvlaukumā, visu laiku jānēsā aizsargķiveres;
 veicot darbus, kuru darba procesā nepieciešams lietot individuālos aizsardzības
līdzekļus (austiņas, aizsargbrilles, maska, utt.), tie obligāti jālieto;
 alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana būvlaukumā kategoriski aizliegta;
 aizliegts būvlaukumā ienest alkoholu, arī alkoholisko alu, narkotiskās un psihotropās
vielas;
 visiem pagarinātāju kabeļiem jābūt ar gumijas izolāciju un iezemētiem;
 aizliegts izmantot bojātus pagarinātājus, visiem savienojumiem jābūt atbilstošiem
drošības noteikumiem;
 izmantot tikai Eiropas standartiem atbilstošas elektrosadales kastes. Visas būvlaukumā
izmantojamās elektriskās mašīnas ir ar atbilstošām kontaktligzdām un ir pieslēgts
elektrosadales kastēm (Eiropas standarts);
 lai novērstu negadījumus, būvlaukumā visu laiku tiek ievērota tīrība un kārtība;
 būvlaukumā vienmēr jābūt pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai, kuras atrašanās
vieta atzīmēta ar norādēm;
 darba drošība jāievēro saskaņā ar LR likumu par darba aizsardzību un augstāk
minētiem nosacījumiem;
 objektā jāizliek informatīvās zīmes: izeja, ugunsdzēsības aparatūra, medicīniskā
palīdzība, u. c.;
 visām trosēm un traversām jābūt izgatavotām pēc tipa projektiem, pirms montāžas
sākuma ierīcēm jābūt pārbaudītām un pārbaudes rezultāti jānoformē ar attiecīgiem
dokumentiem - aktiem;
 Pacēlāja mehānismus atļauts lietot tikai šim darbam apmācītām personām ar
noformētām atļaujām darbam ar bīstamām iekārtām. Šos darbus regulē Likums „Par
bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”
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Vides aizsardzības nosacījumi
Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu vides aizsardzības
likuma noteikumus un nepieļautu tās piesārņošanu. Būvniecības darbu procesā ir jāpielieto
tādas darbu izpildes metodes, kas nepiesārņo grunti, ūdeni un gaisu, t.i.:
a. darbu izpildē aizliegts izmantot tehniku ar degvielas un/vai smērvielu
noplūdēm;
b. mehanizētie darbu procesi jāorganizē tā, lai ar vienu un to pašu iekārtu varētu
paveikt pēc iespējas vairāk darbu procesu, tādējādi samazinot tehnikas vienību
skaitu objektā, kas savukārt būtiski samazina trokšņu līmeni, kas mazāk
traucētu apkārtējiem iedzīvotājiem.
Darbu izpildē ir izmantojami apkārtējai videi nekaitīgi būvmateriāli. Būvmateriālu
iesaiņojuma materiāli un citi būvniecības darbu procesā radušies atkritumi ir jāsavāc
konteineros un jānodod attiecīgo atkritumu apsaimniekotājiem.
Konkrēti vides, tajā skaitā koku un krūmu aizsardzības un saglabāšanas nosacījumi
būvlaukumā jāparedz DVP.

Sastādīja:
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Jānis Graudulis
Sertifikāta Nr. 20 - 5572

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA UN NORĀDĪJUMI.
DOP DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS.
Nr.p.k.

Nosaukums

Lapa

1.

Vispārīgie rādītāji, Daļas rasējumu saraksts

DOP-1

2.

Būvdarbu ģenerālplāns

DOP-2

IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS.
1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"
2. Būvniecības likums
3. Ministru kabineta noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie noteikumi"
4. Ministru kabineta noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"
5. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
6. Ministru kabineta noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
6. Ministru kabineta noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"
7. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"
DARBA UZŅĒMĒJA PIENĀKUMI.
1. Savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas.
2. Pirms darbu sākšanas veikt esošo ēku un zemes īpašnieku brīdināšanu par veicamajiem
darbiem atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.
3. Pirms darbu sākšanas ir jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts.
4. Veicot būvniecības darbus privātos gruntsgabalos vai ēkās, pēc darbu beigšanas nodot
objektu zemes vai ēkas īpašniekam, vai pilnvarotajam pārstāvim.
PIEZĪMES.
1. Doto lapu skatīt kopā ar lapu DOP-2.
2. Piebraukšana būvlaukumam paredzēta no Stacijas ielas, vienoties ar zemes gabalu
īpašniekiem par piebrauktuves izmantošanu.
3. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta.
4. Pagaidu nožogojums tiek veidots norobežojot būvlaukumu, lai tajā neiekļūtu nepiederošas
personas, ar inventārnožogojumu 1.8 m augstumu, kopējais garums 170 m.
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A/S Swedbanka Konts: LV86HABA0551038093376
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Šī būvprojektā DOP daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu,
kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.
Būvprojekta
daļas vadītāja

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.

Jānis Graudulis
(vārds un uzvārds)

20-5572
(sertifikāta Nr.)

KADASTRA NR. 8009 001 0316 002

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

02.12.2016
(datums)

(paraksts)
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1. Būvlaukums organizējams esošajā ēkas pagalmā;
2. Piebraukšana būvlaukumam paredzēta no Stacijas ielas;
3. Būvniecības darbu nodrošināšana ar elektroenerģiju un ūdeni no esošajiem
tīkliem, par pieslēguma vietām vienoties ar būvobjekta īpašnieku;
4. Pirms darbu uzsākšanas izbūvēt nojumi virs ieejas durvīm;
5. Būvdarbu laikā ēkas ekspluatācija netiks pārtraukta;
6. Slodzes uz piebraucamajiem ceļiem un būvmateriālu glabāšanas vietās nedrīkst
pārsniegts10 kN/m2, bet tiešā ēkas tuvumā (2 m attālumā no ēkas fasādes)
slodze uz pamatni nedrīkst pārsniegts 4 kN/m2;
7. Pagaidu nožogojuma augstums 1.8 m, no saliekamiem žogu posmiem;
8. Pirms darbu zusākšanas izstrādājams DVP.
9. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic teritorijas norobežošana ar pagaidu žogu,
jāuzstāda brīdinājuma un rīkojuma zīmes;
10. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakārtošanu;
11. Konteinera tipa vagoniņus novietot vienu virs otra, izvietojums dots
orientējošs, tas precizējams būvvietā;
12. Būvtāfeles izmērs ne māzāks kā A1 lapas formāta izmērs, no materiāla, kas ir
izturīgs pret apkārtējo vidi;
13. Būvlaukumā atrasties tikai piederīgām personām, kuras izgājušas darba
drošības instruktāžu un ir oficiāli reģistrēšas savas darba attiecības;
14. Kategoriski aizliegts atrasties objektā cilvēkiem, kuri atrodas alkohola reibumā,
phihotropo vielu ietekmē vai citu elementu iespaidā;
15. Strādniekiem atrodoties būvlaukumā jāvalkā darba drošības apģērbs un darba
apavi. Veicot darbus darbiniekiem jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi;
16. Darbiniekiem kategoriski aizliegts atrasties zem paceltās konstrukcijas.
Nodarbinātos no krītošiem preikšmetiem aizsargāt ar uztveršanas metodēm
(aizsargtīkliem, nosegtām ejām);
17. Būvlaukumā vienmēr ir jābūt pieejamam pirmās medicīniskās palīdzības
aptieciņai un iespējai izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Par traumām
un savainojumiem informēt darbu vadītāju.
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DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS,
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
KADASTRA NR. 8009 001 0316 002
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS

DOP-2

IZSTRĀDĀJS:

SIA „CERKAZI - G”
REĢ. NR. 43603063747
BŪVKOMERSANTU REĢ. NR. 11606

PASŪTĪTĀJS:

AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”
REĢ. NR. 50003182001
KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

PASŪTĪJUMA NUMURS:

7-27/09/2016

BŪVPR. NOSAUKUMS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJAS,
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

STADIJA:

BŪVPROJEKTS

SĒJUMA NUMURS:

II SĒJUMS

BŪVPROJEKTA
SADAĻAS MARKA:

AVK (apkure)

PROJEKTA VADĪTĀJS:

Jānis Graudulis

_____________
(PARAKSTS)

PROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJS:

Armands Vagris

_____________
(PARAKSTS)

PROJEKTA DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS:

Kaspars Jurgens _____________
(PARAKSTS)

JELGAVA, 2016

PROJEKTA SASTĀVS
1.

Vispārīgā daļa ________________________________________ Sējums Nr.1

2.

Vienkāršotā fasādes atjaunošana – AR _____________________ Sējums Nr.1

3.

Darbu organizēšanas projekts – DOP ______________________ Sējums Nr.1

4.

Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana – AVK (apkure) __ Sējums Nr.2

5.

Zibens aizsardzība – ELT _______________________________ Sējums Nr.3

6.

Izmaksu aprēķins (tāme) ________________________________ Sējums Nr.4

SĒJUMA SATURS
1. Apliecinājuma karte ______________________________________________________
2. Skaidrojošs apraksts ______________________________________________________

3. Vienkāršotā fasādes atjaunošana:
AVK-1 Apkure. Vispārīgie rādītāji ___________________________________
AVK-2 Apkure. Pagrabstāva plāns ___________________________________
AVK-3 Apkure. Pirmā stāva plāns ___________________________________
AVK-4 Apkure. Otrā stāva plāns _____________________________________
AVK-5 Apkure. Trešā stāva plāns ____________________________________
AVK-6 Apkure. Ceturtā stāva plāns __________________________________
AVK-7 Apkure. Piektā stāva plāns ___________________________________
AVK-8 Apkure. Apkures sistēmas izonometrijas shēma __________________
IS-9

Iekārtu un materiālu specifikācija ______________________________

4. Lēmums par SIA „Cerkazi - G” reģistrāciju būvkomersanta reģistrā ________________
5. SIA „Cerkazi - G” būvkomersanta un inženieru būvprakses apdrošināšanas polise _____
6. Līgums Nr. ½-01/09/2016 starp SIA „Cerkazi - G un SIA „AKB GRANTA” _________
7. Lēmums par SIA „AKB GRANTA” reģistrāciju būvkomersanta reģistrā _____________
8. SIA „AKB GRANTA” prakses apdrošināšanas polise ____________________________
9. Būvpraksi apliecinoši sertifikāti _____________________________________________

Olaines novada pašvaldības būvvaldei
Apliecinājuma karte
(inženierbūvēm)
A/S „Olaines ūdens un siltums”

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

Reģistrācijas Nr. 50003182001
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.)

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114, tālr. 67963102
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

info@ous.lv
(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu ĒKAS IEKŠĒJĀ INŽENIERTĪKLA (APKURES SISTĒMAS)
būvniecībai/nojaukšanai.
(inženierbūves nosaukums)

I. Ieceres dokumentācija
1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):
 jauna būvniecība
 ierīkošana
atjaunošana
pārbūve
2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:
1) inženierbūves grupa

 nojaukšana

II grupa

(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) inženierbūves veids (vajadzīgo atzīmēt):
 pievads
iekšējais inženiertīkls
3) inženierbūves garums (m) Saskaņā ar norādīto materiālu specifikāciju
4) inženierbūves materiāls:
Materiālus skatīt pievienotajā dokumentācijā „Iekārtu un materiālu specifikācija”
5) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā):
Daļēja apkures sistēmas demontāža
6) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā):
Saskaņā ar Olaines novada saistošajiem noteikumiem
7) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā):
Aptuveni 20 m3 (precizēt būvniecības laikā)
8) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas gadījumā):
Saskaņā ar Olaines novada saistošajiem noteikumiem
9) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā):
Neattiecas
10) inženierbūves īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs:
Iedzīvotāju kopīpašums, pārvaldnieks A/S „Olaines ūdens un siltums”, reģ. nr. 50003182001
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu:
1) nekustamā īpašuma kadastra numurs:
Nekust. īpašuma kadastra nr. 8009 001 0316
2) zemes vienības vai būves adrese Stacijas iela 34, Olaine, LV-2114 (būves adrese)
3) zemes vienības, būves vai tās daļas kadastra apzīmējums 8009 001 0316 002

4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek plānota nojaukšana):
a) meža kvartāla numurs _____________
b) meža nogabala numurs _____________
c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem
5) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, tiesiskais valdītājs vai lietotājs
Iedzīvotāju kopīpašums, pārvaldnieks A/S „Olaines ūdens un siltums”, reģ. Nr. 50003182001
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:
privātie līdzekļi
publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi
Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi
 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi
5. Pilnvarotā persona

Pilnvarojuma līguma A/S „Olaines ūdens un siltums”
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, tālruņa numurs,

Reģ. Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, tālr. 67963102, info@ous.lv
ektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona :
Mārcis Mazurs, tālr. 67963102, e-pasts: marcis.mazurs@ous.lv
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Būvprojekta izstrādātājs SIA „Cerkazi – G”, reģ. Nr. 43603063747
(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

Būvk. reģ. Nr. 11606, Kr. Valdemāra iela 151-110, Rīga, LV - 1013, tālr. 266133433
būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

7. Būvspeciālists(-i)

Armands Vagris, sertifikāta Nr. 3-00212
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi:
Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem.
Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas, funkcionāli ar visas būves
ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus) un būves nesošās konstrukcijas un
neietekmēs būves noturību.
Būvprojekta izstrādātājs
(paraksts*)

(datums)

Būvspeciālists(-i)
(paraksts*)

(datums)

9. Būvniecības veicēja apliecinājums
Apņemos veikt inženierbūves ierīkošanu, nojaukšanu, atjaunošanu vai pārbūvi (vajadzīgo
pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
Būvdarbu veicējs
(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

10. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksti:
1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi
un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)
(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū.
Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)

11. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):
 īpašuma, lietošanas vai valdīšanas tiesības apliecinoši dokumenti uz ____ lp.
 derīgs zemes gabala topogrāfiskais plāns, ja inženierbūve tiek ierīkota zemes gabalā,
uz ____ lp.
ēkas stāva vai telpu grupas plāns, ja inženiertīkls tiek ierīkots ēkā, uz 2 lp.
 tehniskie vai īpašie noteikumi uz ____ lp.
 dokumenti saskaņā ar tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem uz ____ lp.
skaidrojošs apraksts, kam, ja nepieciešams, pievieno aprēķinus, uz 6 lp.
būvprojekta izstrādātāja parakstīts inženiertīkla pievada novietojuma plāns uz derīga
topogrāfiskā plāna atbilstošā mērogā vai, ja inženiertīkli tiek ierīkoti ēkā, būvprojekta
izstrādātāja parakstīts iekšējo inženiertīklu novietojuma plāns uz ēkas inventarizācijas
plāna uz 2 lp.
 saskaņojumi ar nekustamā īpašuma īpašnieku (ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) nav
nekustamā īpašuma īpašnieks), ēkas pārvaldītāju (ja attiecīgā inženierbūve tiek ierīkota
ēkā), attiecīgo inženiertīklu īpašnieku un citiem skarto inženierbūvju īpašniekiem un
trešajām personām uz ____ lp.
 ja būvniecība paredzēta mežā, – zemes robežu plāns ar iezīmētām būvniecībai paredzētās
atmežojamās meža zemes robežām un atmežojamās meža zemes skice, kas sagatavota
atbilstoši normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā, uz ____ lp.
 citu personu atļaujas vai saskaņojumi uz ____ lp.
 dokumenti normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos uz ____ lp.
 būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona)
uz __________ lapām;
 citi dokumenti__________ lp.

Aizpilda būvvalde
12. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu
Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats)
(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

13. Ieceres īstenošanas termiņš
(datums)

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 numurs,
būvkomersanta apliecības reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats)
(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri
Lēmuma numurs ____________________, datums ______________________
Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats)
(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana
16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu
Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti, un iesniedzu (atjaunošanas, ierīkošanas vai pārbūves
gadījumā):
 inženierbūves novietojuma izpildmērījuma plānu (neattiecas uz iekšējo inženiertīklu
būvniecību);
 attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par inženiertīklu
pievada gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta inženiertīklu pievada atjaunošana,
ierīkošana vai pārbūve;
 attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu
gatavību ekspluatācijai, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu atjaunošana, ierīkošana vai
pārbūve;
 aktuālu kadastrālās uzmērīšanas lietu (ja attiecīgā inženierbūve atbilstoši normatīvajiem
aktiem tiek kadastrāli uzmērīta).
Apliecinu (nojaukšanas gadījumā), ka būvdarbi ir pabeigti, teritorija ir sakārtota un visi
būvniecībā radušies atkritumi ir apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām
prasībām, un iesniedzu:
 būvlaukuma izpildmērījuma plānu, ja tika veikta inženiertīklu pievada nojaukšana;
 attiecīgā sadales inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par inženiertīklu
pievada nojaukšanu;
 attiecīgā inženiertīklu īpašnieka vai valdītāja atzinumu par iekšējo inženiertīklu
nojaukšanu, ja tika veikta iekšējo inženiertīklu nojaukšana.
Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica
(atkritumu apsaimniekotāja nosaukums)

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)
(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

17. Būvdarbu garantijas termiņš
Būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves pieņemšanas
ekspluatācijā, būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.
18. Būvdarbu pārbaude
Objekts apsekots _________________
(datums)

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai ieceres
dokumentācijai.
19. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai būvniecību
reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem
Lēmuma numurs ____________________, datums ______________________
Lēmuma izpildes termiņš
(datums)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats)
(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu
Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats)
(vārds, uzvārds, paraksts*)

(datums)

Piezīmes.
1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 7. punktā, un tie paraksta 8. punktā ietverto
apliecinājumu.
2. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir
sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Katru apliecinājuma kartes inženierbūvēm daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot
ieceres dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.
4. Apliecinājuma kartes inženierbūvei attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams
atspoguļot vairāk informācijas.
5. Ja vienlaikus ar citas, atsevišķi neklasificētas, inženierbūves vai inženiertīklu
būvniecību vai nojaukšanu īsteno citu pirmās grupas būves būvniecību vai nojaukšanu,
apliecinājuma karti inženierbūvei papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo vai
nojaucamo būvi un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem.

Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, vienkāršotā fasādes atjaunošana
Stacijas iela 34, Olaine
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS
VISPĀRĪGI
Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu tiek izmantoti SIA „CERKAZI-G” izstrādātie
rasējumi, LR spēkā esošie Latvijas būvnormatīvi, MK noteikumi, standarti u.c. dokumenti.
Projekta dokumentācija sastāv no aprakstošās daļas, grafiskās daļas, iekārtu un materiālu
specifikācijas un pielikumiem. Izvērtējot projektu, ir jāņem vērā visas projekta dokumentācijas
daļas kopā.
Projekts izstrādāts, pamatojoties uz telpu arhitektonisko plānojumu un to funkcionālo
pielietojumu, kā arī uz projektēšanas uzdevumu un pasūtītāja vēlmēm.
Projektā uzrādīto agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai
noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt
pret cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot sertifikācijas, kvalitātes un tehniskās prasības,
rakstiski saskaņojot ar projekta autoru.
Visi pielietotie materiāli, iekārtas un agregāti atbilst Latvijā adaptēto harmonizēto Eiropas
standartizācijas komitejas (CEN) standartu prasībā, un tiem jābūt ar „CE” atbilstības marķējumu,
kas atbilst LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.181 (2001.g.).
Atkāpes no projektā norādītajiem gabarītizmēriem nepieciešams saskaņot ar arhitektūras un
interjera projekta sadaļām un citām inženieru sadaļām.
Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma
realizāciju, nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.
Apkures un ventilācijas sistēmu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar
LBN, LVS, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.
Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta
autora rakstiskas atļaujas.
PROJEKTĒŠANAS NORMATĪVIE DOKUMENTI
o LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”;
o LBN 003-15 „Būvklimatoloģija”;
o LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”;
o LBN 211-15 „Dzīvojamās ēkas”;
o LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”;
o LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”;
Šo normatīvu, noteikumu un standartu nosaukšana ir tikai pārskats par izmantotajiem
dokumentiem, kur var nebūt uzskaitīti visi izmantotie dokumenti.
Montāžas darbu izpildes laikā ir jāievēro visi normatīvie akti, kas reglamentē projektējamo
sistēmu un iekārtu montāžu un nodošanu ekspluatācijā.
APRĒĶINU NOSACĪJUMI
Enerģijas avota raksturojums

Siltums

Enerģijas avots

Kontūrs

Siltumnesējs

Atkarīgā pieslēguma
tipa siltummezgls

Primārais

Ūdens

Tabula nr.1
Temperatūras režīms
Turpgaita
Atgaita
Max 80oC

Min 40oC

Āra gaisa aprēķina parametri
Tabula nr.2
Rādītājs
Temperatūra, oC
Ziemas periodā
-20,7
Vasaras periodā
+27
Piezīmes:
Āra gaisa temperatūrai pārsniedzot aprēķina temperatūru, pieļaujamas atkāpes no iekštelpu
parametriem.
Būvprojekta daļas vadītājs: A.Vagris
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Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, vienkāršotā fasādes atjaunošana
Stacijas iela 34, Olaine
Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma vadāmības koeficienti
Tabula nr.3
Siltuma caurlaidības koeficients, W/m2xK
Ēkas norobežojošā
konstrukcija
Projekta dati
Dzīvojamā māja
Ārsiena
0,2
0,18k
Dzīvokļu logi
1,2
1,30k
Kāpņu telpas logi
1,3
Ārdurvis
1,8
1,80k
Bēniņu pārsegums
0,12
0,15k
Pagraba pārsegums
0,16
k- temperatūras faktors
Iekštelpu gaisa parametri
Tabula nr.4
Gaisa apmaiņa, m3/h
Temperatūra, oC Mitrums,
Telpas vai to grupas
%
nosaukums
Ziema1 Vasara
Pieplūde
Nosūce
Dzīvojamā istaba,
#2
+18
#2
guļamistaba
Virtuve
+18
#2
#2
2
2
Vannas istaba
+25
#
#
Tualete
+18
#2
#2
2
2
Kāpņu telpa, gaiteņi
+16
#
#
Piezīmes:
Visi augstāk norādītie lielumi attiecas uz „darba zonu”, kas ir no grīdas līdz 1,8m augstumam,
un, kas nav tuvāk par 0,5m no ārsienas.
1
-Temperatūras svārstības iespējamas +/-1,5oC no telpas temperatūras.
#2-netiek kontrolēts.
SISTĒMU APRAKSTS

Radiatoru apkures sistēma
Telpu temperatūras režīma nodrošināšanai apkures periodā paredzētas sekojošās apkures
sistēmas:
Apkures sistēmu kopsavilkums

Tabula nr.5

Apz.

Sistēmas
apraksts

Jauda,
kW

Plūsma,
m3/h

Darba
spiediens,
bar

Temperatūras
režīms, oC

Siltumnesējs

T1/T2

Radiatoru
apkure

123,969

5,4

3,0

70/50

Ūdens

Piezīmes:
Laika posmā, kad telpas tiek ekspluatētas, paredzēts nodrošināt telpu temperatūru, kas norādīta
tabulā nr.4 „Iekštelpu gaisa parametri”. Laika posmā kad telpas netiek ekspluatētas, pieļaujama
telpu temperatūras samazināšana, bet ne zemāk par 5oC attiecībā pret aprēķina temperatūru.
o Apkures/siltumapgādes sistēma T1/T2 ir paredzēta ēkas radiatoru apkurei. Sistēma:
divcauruļu tipa. Sildķermeņi: tērauda plākšņu radiatori, kam uzstādīti termostatiskie vārsti ar
termogalvām un atgaitas vārsti. Radiatori aprīkoti ar atgaisotājiem un korķiem. Cauruļvadu
tīkls: presējamās karbonizēta tērauda caurules. Siltumizolācija: atbilstoši tabulas nr.6
„Apkures cauruļvadu siltumizolācijas apraksts” norādījumiem.
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Apkures cauruļvadu siltumizolācijas apraksts
Apkures
sistēma

Tabula nr.6

Izolācijas
nosaukums

Biezums
mm

Apraksts

Izolācijas čaulas ar
siltumvadītspējas
koeficientu
l≤0,04W/mK

40

Izolēt caurules pagrabstāvā un
ieteicams pārklāt ar PVC apvalku

Caurule
mm
15x1,2
18x1,2
22x1,5

T1/T2

28x1,5
35x1,5
54x1,5
64x1,5

MONTĀŽAS UN REGULĒŠANAS DARBU NORĀDĪJUMI

Vispārīgi norādījumi
Darbuzņēmējam ir pienākums iepazīties ar visu Tehniskā projekta dokumentāciju un
Projektēšanas uzdevumu, jo arī citās dokumentācijas daļās var būt aprakstītas prasības, kas
attiecas uz inženiertehniskām komunikācijām un elektriskām instalācijām.
Darbuzņēmējam izstrādājot cenu piedāvājumu, jāizvērtē projekta dokumentācija pilnā
apjomā, kas sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, iekārtu un materiālu specifikācijas un
pielikumiem. Piedāvājumā jāiekļauj visi projekta dokumentācijā paredzētie risinājumi: materiāli,
darbi un to izmaksas, kas nepieciešami izbūvei, pārbaudei, palaišanai, regulēšanai un nodošanai
ekspluatācijā, t.sk., kas nav norādīti projekta dokumentācijā, bet dabiskā vai loģiskā veidā ir
nepieciešami projekta realizācijai. Iekārtu un materiālu specifikācijā norādīts tiešais materiālu
patēriņš, neieskaitot atlikumu vai atgriezumu pieskaitījumu.
Darbu izpildes laikā ir jāievēro visi normatīvie akti, kas reglamentē projektējamo sistēmu un
iekārtu montāžu un nodošanu ekspluatācijā.
Darbuzņēmējs kā profesionāls montāžas darbu veicējs ir atbildīgs par to, lai projekta
risinājumi tiktu realizēti augstā kvalitātē, ievērojot labas prakses montāžu, izmantojot atbilstošu
montāžas tehnoloģiju.
Darbuzņēmējs ir atbildīgs par montēto sistēmu un tās elementu aizsardzību pret jebkura veida
bojājumiem būvniecības laikā. Nododot sistēmu Pasūtītājam, sistēmai jābūt tehniski un vizuāli
labā stāvoklī, bez bojājumiem un netīrumiem.
Pirms darbu sākšanas Darbuzņēmējam ir pienākums uz vietas objektā veikt nepieciešamos
mērījumus, kas nepieciešami paredzēto darbu veikšanai. Pirms darbu uzsākšanas, viņam ir
jāpārliecinās, ka darbi objektā varēs notikt atbilstoši projekta risinājumiem. Par iespējamām
izmaiņām vai papildus pasākumiem jāvienojas pirms darbu uzsākšanas ar būvprojekta vadītāju
un būvprojekta daļas vadītāju.
Pirms caurumu un atvērumu izbūves ēkas konstrukcijās, kas nav paredzēti ēkas konstrukcijās,
nepieciešams saskaņot to ar arhitektu un būvkonstruktoru. Caurumu un atvērumu izbūve nedrīkst
pasliktināt konstrukcijai paredzētās īpašības.
Darbuzņēmējs uz savu atbildību nosaka nepieciešamo stiprinājumu lielumu, garumu un veidu,
pamatojot to ar izstrādājuma tehniskajā dokumentācijā noteiktajām prasībām. Cauruļu svars
nedrīkst tikt pārnests uz iekārtām vai citu aprīkojumu. Cauruļvadu stiprinājumiem jābūt ar
gumijas starplikām.
Cauruļvadu sistēmas materiālu apzīmējumiem jābūt viegli identificējamiem ar atbilstošu
rūpnīcas sertifikātu. Aizliegts izmantot nezināmas izcelsmes un specifikāciju materiālus vai jau
lietotus materiālus.
Vietās, kur vēlāk būs apgrūtināta vai neiespējama piekļūšana, izvairīties no jebkādu
savienojumu veidošanas.
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Cauruļvadu sistēmu izbūvi veikt atbilstoši telpu īpašnieku standartiem tā, lai apkalpošanas un
regulēšanas nolūkos varētu piekļūt regulējošiem, vienvirziena u.c. vārstiem, tīrīšanas lūkām,
apkalpošanas lūkām arī pēc būvdarbu pabeigšanas, lai tās varētu apkalpot un remontēt
ekspluatācijas laikā. Cauruļvadu armatūrai jābūt pozīcijā, kurā iespējama netraucēta rokturu
kustība, mērījumu veikšana u.c. darbības. Apkalpošanas lūkām jānodrošina piekļuve iekārtām,
noslēdzošajai, balansējošai u.c. armatūrai.
Pirms būvdarbu uzsākšanas, darbu veikšanas projektu nepieciešams saskaņot ar būvprojekta
daļas vadītāju.

Apkures sistēmu montāžas un regulēšanas darbu norādījumi
Cauruļvadu sistēmas izbūvi veikt, lai apkalpošanas un regulēšanas nolūkos varētu piekļūt
noslēdzošajai, balansējošai, tukšošanas u.c. armatūrai, revīzijām arī pēc būvdarbu pabeigšanas.
Vārstus uzstādīt pozīcijā, kurā iespējama netraucēta rokturu kustība un mērījumu veikšana.
Cauruļvadu sistēmas montāžu veikt, lai neveidotos nevajadzīga cauruļvadu spriedze un liece.
Cauruļvadu sistēmas montāžu veikt, ievērojot pasākumus cauruļvadu termiskās izplešanās
kompensēšanai. Vietās, kur remonta vai iekārtas nomaiņas vajadzībām var būt nepieciešama
caurules noņemšana, jāveido izjaucams savienojums.
Cauruļvadu sistēmas savienojumus ar iekārtām, rezervuāriem un mehānismiem veidot
saskaņā ar rasējumiem. Cauruļvadu sistēmas savienojumus ar iekārtām izveidot, lai spriegums no
cauruļvadu sistēmas nepāriet uz aprīkojumu.
Visai cauruļvadu armatūrai jāatbilst vismaz spiediena klasei PN10.
Sistēmu atgaisošanu veikt caur radiatoru atgaisotājiem un uz stāvvadiem uzstādītajiem
automātiskajiem atgaisotājiem.
Sistēmu iztukšošanu veikt caur radiatoru korķiem, caur pagrabstāvā uz apkures stāvvadiem un
maģistrālēm uzstādītajiem izlaides ventiļiem un siltummezglā uzstādītajiem iztukšošanas
krāniem. Radiatoru iztukšošanas korķiem jābūt ar ieskrūvētu korķi.
Montējot cauruļvadus, jāparedz pasākumi, kas kompensē cauruļvadu termisko izplešanos,
uzstādot kompensatorus. Starp kompensatoriem paredzēt nekustīgos balstus.
Pēc montāžas darbu pabeigšanas nepieciešams veikt sistēmas pneimatisko vai hidraulisko
pārbaudi, atbilstoši temperatūras režīmam, veikt sistēmas skalošanu, filtru tīrīšanu, uzpildi ar
daba šķidrumu, sistēmas atgaisošanu un ieregulēšanu atbilstoši projektā norādītajām vērtībām.
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IEKĀRTU UN MATERIĀLU
SPECIFIKĀCIJA

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, materiālu un iekārtu
specifikācijas un pielikumiem. Darbuzņēmējs dod pilna apjoma finansu piedāvājumu, ieskaitot darbus un
materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, pārbaudēm, palaišanai
un nodošanai ekspluatācijā, t.sk. izpilddokumentāciju.

APKURE
Apkures/siltumapgādes sistēma T1, T2
Nr. Nosaukums, aprīkojums

Izmēri

Mērv.

Daudzums

kompl.

45

kompl.

29

kompl.

7

kompl.

5

kompl.

3

kompl.

30

kompl.

22

kompl.

14

kompl.

8

kompl.

1

kompl.

1

kompl.

165

gab.

165

gab.

165

DN15

gab.

165

DN15

kompl.

19

DN15

kompl.

29

DN50

kompl.

2

19 Lodveida noslēgvārsts

DN32

gab.

8

20 Lodveida noslēgvārsts

DN50

gab.

2

21 Lodveida noslēgvārsts

DN65

gab.

2

22 Balansējošais vārsts "Danfoss" ASV-PV

DN15

gab.

1

23 Balansējošais vārsts "Danfoss" ASV-PV

DN20

gab.

18

24 Izslēgšanās vārsts ASV-M

DN15

gab.

1

25 Izslēgšanās vārsts ASV-M

DN20

gab.

18

kompl.

19

Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
C11-500-600 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
2
C11-500-700 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
3
C11-500-800 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
4
C11-500-900 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
5
C11-500-1000 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
6
C22-500-900 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
7
C22-500-1000 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
8
C22-500-1100 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
9
C22-500-1200 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
10
C22-300-1000 ar atgaisotāju un korķi
Tērauda paneļu radiators "PURMO Compact"
11
C22-300-1200 ar atgaisotāju un korķi
12 Radiatoru stiprinājumi
1

13 Turpgaitas priešiestatījuma vārsts "Danfoss" RA-N

DN15

14 Termostatiskā vārsta galva "Danfoss" RA 2000
15 Atgaitas vārsts "Danfoss" RLV
Automātiskais atgaisotājs komplektā ar lodveida
16
krānu
17 Iztukšošanas krāns
18

26

Balansējošais vārsts ar noslēgšanas un izlaides
funkcijām STAD

Kapilārā caurule balansēšanas vārsta ASV-PV un
izslēgšanās vārsta ASV-M savienošanai

27 Tērauda presējamās karbona caurules

15x1,2

m.

571

28 Tērauda presējamās karbona caurules

18x1,2

m.

216

Būvprojekta daļas vadītājs: A.Vagris
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IEKĀRTU UN MATERIĀLU
SPECIFIKĀCIJA

Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no skaidrojošā apraksta, rasējumiem, materiālu un iekārtu
specifikācijas un pielikumiem. Darbuzņēmējs dod pilna apjoma finansu piedāvājumu, ieskaitot darbus un
materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, pārbaudēm, palaišanai
un nodošanai ekspluatācijā, t.sk. izpilddokumentāciju.
29 Tērauda presējamās karbona caurules

22x1,5

m.

193

30 Tērauda presējamās karbona caurules

28x1,5

m.

72

31 Tērauda presējamās karbona caurules

35x1,5

m.

116

32 Tērauda presējamās karbona caurules

54x1,5

m.

32

33 Tērauda presējamās karbona caurules
Cauruļvadu veidgabali, aizsargčaulas, balsti,
34
kompensatori un stiprinājumi
35 Siltumizolācija čaula b=40mm; λ≤0,04W/mK
36 Siltumizolācija čaula b=40mm; λ≤0,04W/mK

64x2,0

m.

4

kompl.

1

m.

3

18x40

m.

60

37 Siltumizolācija čaula b=40mm; λ≤0,04W/mK

22x40

m.

62

38 Siltumizolācija čaula b=40mm; λ≤0,04W/mK

28x40

m.

72

39 Siltumizolācija čaula b=40mm; λ≤0,04W/mK
40 Siltumizolācija čaula b=40mm; λ≤0,04W/mK

35x40

m.

116

54x40

m.

32

41 Siltumizolācija čaula b=40mm; λ≤0,04W/mK

64x40

m.

4

kompl.

1

42 Siltumizolācijas palīgmateriāli
43 PVC pārklājums
44 Siltuma uzskaites alokators

15x40

m

2

122

kompl.

165(148)

kompl.

1

46 Montāžas komplekts

kompl.

1

47 Palīgmateriāli

kompl.

1

45

Datu uztveršanas rinda (datu uztvērēji, serveris,
montāža)

Piezīmes:
Specifikācijā norādīts tiešais materiālu patēriņs, neieskaitot atlikumu vai atgriezumu pieskaitījumu.
Pirms urbumu veidošanas ēkas konstrukcijās apkures sistēmu izbūvei, nepieciešams pārbaudīt vai
norobežojošajās konstrukcijās nav iebūvētas komunikācijas vai citi šķēršli, kas apgrūtinātu caurumu
veidošanu un apkures sistēmas izbūvi.

Būvprojekta daļas vadītājs: A.Vagris
Būvprakses sertifikāta nr.3-00212

Lapaspuse 2 (2)
Datums: 28.11.2016

LĪGUMS Nr. 1/2-01/09/2016
Par projektēšanas darbu pakalpojumu sniegšanu
Rīga

01.09.2016.

SIA "Cerkazi - G", Reģ. Nr. 43603063747, Kr. Valdemāra iela 151-110, Rīga, prokūrista Jāņa Grauduļa
personā, kurš rīkojas uz 2015.gada 26.oktobra prokūras Nr.1/15 pamata, turpmāk tekstā saukts
“Pasūtītājs”, no vienas puses, un
SIA "AKB GRANTA", Reģ. Nr. 40003573674, Starta iela 6b, Rīga, LV 1026, tās valdes locekļa
Armanda Vagra personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, no otras puses, abas
kopā un katra atsevišķi turpmāk tekstā “Puses” vai “Līgumslēdzējpuses”, noslēdza šādu līgumu.
1.

Līguma priekšmets

1.1. Saskaņā ar šo Līgumu (turpmāk tekstā „Līgums”) Izpildītājs piekrīt un apņemas saskaņā ar Pasūtītāja
mutiski dotu uzdevumu, savlaicīgi, augstā kvalitātē veikt projektēšanas darbu pakalpojumus un sniegt
konsultācijas pasūtījām šo sadaļu projektu sakarā.
2. Pušu tiesības un pienākumi
2.1. Izpildītājs apliecina, ka tam ir minēto projektu izstrādei nepieciešamās zināšanas, pieredze un formālās
atļaujas veikt darbus šī Līguma ietvaros.
2.2. Pasūtītājam ir tiesības atteikties pieņemt Darbus, ja Izpildītājs Darbus izpildījis nekvalitatīvi vai
neizpildījis pilnā apjomā, vai neizpildījis citu Līguma saistību.
2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam atlīdzību par padarīto darbu šajā līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un
apmēros.
2.4. Puses apņemas piedalīties iknedēļas sapulcēs, ja nepieciešams, kur precizējami veicamie Darbi
3. Termiņi
3.1. Līgums tiek noslēgts uz nenoteiktu laiku.
3.2. Izpildītājs apņemas katru atsevišķo darbu veikt termiņā, par kuru puses mutiski vienojušās.
4. Cena un maksājuma nosacījumi
4.1. Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek veikta 10 (desmit) dienu laikā pēc tehniskā projekta
saskaņošanas un atbilstoši iesniegtam rēķinam.
4.2. Apmaksa par veiktajiem Darbiem tiek aprēķināta izejot no patērēto darba stundu skaita, konkrētam
projektam. Vienas darba stundas likme ir 30.00 EUR ( trīsdesmit eiro, 00 centi) plus PVN. Patērēto
darba stundu skaits un samaksas summas tiek apstiprinātas uz abpusēji parakstīta pieņemšanas –
nodošanas akta. Izpildītājs sagatavo rēķinu pamatojoties uz pieņemšanas- nodošanas akta pamata.
4.3. Ja darbu izpildes laikā Izpildītājam tiek uzdoti papildu darbi, Puses var vienoties par apmaksas apmēra
izmaiņām konkrētajā mēnesī.
5.

Izmaiņas. Visas izmaiņas, kas groza šī līguma nosacījumus, tai skaitā darbu izpildes termiņus vai
Cenu, ir jānoformē rakstiski, kas pēc to abpusējas parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu
sastāvdaļu.

6. Komunikācija
6.1. Darbu apjomu un kvalitātes nosacījumi tiek precizēti pirms katra konkrētā darba uzsākšanas.
6.2. Ikdienas komunikācija tiek veikta interneta vidē, izmantojot telekomunikāciju pakalpojumus vai ja
nepieciešams, organizējot darba sapulces, par ko vienu dienu iepriekš veicams paziņojums abām
līgumslēdzēju pusēm.
7.

Nodokļi, nodevas. Jebkuri nodokļi, reģistrāciju apmaksas, nodevas, sociālās nodrošināšanas
maksājumi vai arī saistības, kas uzliktas Izpildītājam vai tā darbiniekiem, kas attiecas uz šī līguma
darbiem, šai sakarā jānomaksā Izpildītājam.

8. Līguma attiecību pārtraukšana.
8.1. Ja viena vai otra līgumslēdzēja puse pilnīgi vai daļēji nevar izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ,
kurus izraisījušas jebkāda veida dabas stihijas, militāras akcijas, blokādes vai citi nepārvaramas varas
apstākļi, jebkurai Pusei ir tiesības lauzt šo līgumu, par to rakstiski paziņojot otrajai pusei.
8.2. Ja Izpildītājs neievēro termiņus, neizpilda kādu no šī līguma prasībām vai Pasūtītāja norādījumiem,
kas saistīti ar Darba izpildi, neievēro noteiktās kvalitātes prasības Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt šī
līguma darbību vismaz piecas darba dienas par to iepriekš, informējot Izpildītāju.
8.3. Ja Pasūtītājs izvirza nepamatotas un neizpildāmas prasības Darbu izpildei, Izpildītājs ir tiesīgs
pārtraukt šī līguma darbību vismaz piecas darba dienas par to iepriekš informējot Pasūtītāju
8.4. Šis līgums var tikt izbeigts pirms termiņa arī saskaņā ar abpusēju rakstisku vienošanos.
9. Citi noteikumi
9.1. Visi šī līguma un tā pielikumu noteikumi atzīstami par konfidenciāliem. Izpildītājs nav tiesīgs izpaust
jebkurai trešajai personai šī līguma un tā pielikumu noteikumus, kā arī citu informāciju, kas tam
kļuvusi zināma vai tikusi sagatavota sakarā ar šī līguma noslēgšanu un izpildi, izņemot likumā
paredzētos gadījumus.
9.2. Jebkurš strīds, kas izriet no šī līguma vai ar to sakarā, ieskaitot jautājumus par tā pastāvēšanu,
derīgumu vai izbeigšanu, ir jārisina saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu un, bet nepanākot
vienošanos - LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

9.3. Šis līgums ir sagatavots un parakstīts divos autentiskos eksemplāros latviešu valodā pa vienam katrai
līgumslēdzējai pusei.
10. Pušu rekvizīti un paraksti:
Pasūtītājs:

Izpildītājs:

SIA "Cerkazi-G"

SIA "AKB GRANTA"

Reģ. Nr. 43603063747

Reģ. Nr. 40003573674

Kr. Valdemāra ielā 151-110, Rīgā, LV-1013

Starta iela 6b, Rīga, LV-1026

Tālr. +371 26133433

Tālr. +371 67387140

A/S „Swedbanka”

A/S „DNB banka”

LV86HABA0551038093376

LV14RIKO002013156283

Prokūrists Jānis Graudulis

Valdes loceklis Armands Vagris

_________________________________
J. Graudulis
Z.v.

________________________________
A. Vagris

LĒMUMS
Rīgā

14.06.2016 Nr.BIS/BS-2.1-2016-220
Jānis Graudulis
Adrese: Kalnciema ceļš 106B, Jelgava,
LV-3002
Par būvprakses sertifikāta darbības sfēru papildināšanu
Ņemot vērā Būvniecības valsts kontroles birojā iesniegto dokumentu
izvērtējumu un Būvniecības valsts kontroles biroja komisijas 02.06.2016
vērtējumu par Jāņa Grauduļa kompetences atbilstību Ministru kabineta 2014.
gada 7.oktobra noteikumu Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un
patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (turpmāk – noteikumi) 8.punkta
prasībām un pamatojoties uz noteikumu 22.punktu,
nolēmu:
papildināt Jāņa Grauduļa, personas kods 061276-12651, būvprakses sertifikāta
Nr.6-00045 Būvekspertīze pielikumu ar darbības sfēru Nr. 51-55-00008
Būvprojektu konstrukciju ekspertīze (skat. sertifikāta pielikumā).
Saskaņā ar noteikumu 31.3.apakšpunktu būvspeciālistam ir pienākums reizi
gadā līdz 1.martam aktualizēt informāciju Būvniecības informācijas sistēmā par
iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām un
veikto patstāvīgo praksi.
Būvspeciālista sertifikāta aktuālā informācija pieejama Būvniecības
informācijas sistēmas tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.
Šo lēmumu var apstrīdēt pie Būvniecības valsts kontroles biroja direktora
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Būvprakses sertifikācijas vadītājs

Mārtiņš Saukants

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU

Būvprakses sertifikāta Būvekspertīze Nr.6-00045 pielikums

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra noteikumu Nr.610
„Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības
noteikumi” 22.punktu, būvspeciālista Jāņa Grauduļa kompetence novērtēta šādās
darbības sfērās:

Darbības sfēras Nr.

Darbības sfēra

Darbības sfēras
piešķiršanas datums

51-55-00008

Būvprojektu konstrukciju ekspertīze

14.06.2016

68-55-00006

Ēku ekspertīze

14.06.2016

Šajā pielikumā iekļautā informācija aktualizēta Būvniecības informācijas
sistēmas tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates 14.06.2016.

IZSTRĀDĀJS:

SIA „CERKAZI - G”
REĢ. NR. 43603063747
BŪVKOMERSANTU REĢ. NR. 11606

PASŪTĪTĀJS:

AS „OLAINES ŪDENS UN SILTUMS”
REĢ. NR. 50003182001
KŪDRAS IELA 27, OLAINE, LV - 2114

PASŪTĪJUMA NUMURS:

7-27/09/2016

BŪVPR. NOSAUKUMS:

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJAS,
STACIJAS IELA 34, OLAINE.
VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA.

STADIJA:

VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES ATJAUNOŠANA

SĒJUMA NUMURS:

III SĒJUMS

BŪVPROJEKTA
SADAĻAS MARKA:

ELT

BŪVKOMERSANTA
ATBILDĪGĀ PERSONA:

Jānis Graudulis

_____________
(PARAKSTS)

PROJEKTA VADĪTĀJS:

Jānis Graudulis

_____________
(PARAKSTS)

JELGAVA, 2016

PROJEKTA SASTĀVS
1.

Vispārīgā daļa ________________________________________ Sējums Nr.1

2.

Vienkāršotā fasādes atjaunošana – AR _____________________ Sējums Nr.1

3.

Darbu organizēšanas projekts – DOP ______________________ Sējums Nr.1

4.

Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana – AVK (apkure) __ Sējums Nr.2

5.

Zibens aizsardzība – ELT _______________________________ Sējums Nr.3

6.

Izmaksu aprēķins (tāme) ________________________________ Sējums Nr.4

SĒJUMA SATURS
1. Būvniecības ieceres iesniegums ____________________________________________ 4
2. Paskaidrojuma raksts ____________________________________________________ 6
3. Skaidrojošs apraksts _____________________________________________________ 9

4. Zibens aizsardzība – ELT:
ELT-1 Vispārīgie rādītāji; daļas rasējumu saraksts ___________________ 10
ELT-2 Zibens aizsardzības trases plāns ____________________________ 11
ELT-3 Zibens aizsardzības montāžas plāns ________________________ 12
Materiālu un darbu daudzumu specifikācija ___________________ 13

5. Lēmums par SIA „Cerkazi - G” reģistrāciju būvkomersanta reģistrā ______________ 14
6. SIA „Cerkazi - G” būvkomersanta un inženieru būvprakses apdrošināšanas polise ___ 15
7. Līgums Nr. 1/1-01/09/2016 starp SIA „Cerkazi - G un SIA „Metro” ______________ 16
8. SIA „Metro” būvkomersanta reģistrācijas apliecība ___________________________ 18
9. SIA „A.C./D.C.” prakses apdrošināšanas polise _______________________________ 19
10. Būvpraksi apliecinoši sertifikāti ___________________________________________ 20

Olaines novada pašvaldības būvvaldei
BŪVNIECĪBAS IECERES IESNIEGUMS
1. Būvniecības ierosinātājs A/S „Olaines ūdens un siltums”, reģ. Nr. 50003182001
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114, tālr. 67963102, info@ous.lv
dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas
nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

2. Pilnvarotā persona A/S “Olaines ūdens un siltums ”, Reģ. Nr. 50003182001
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

Kūdras iela 27, Olaine, LV – 2114, tālr. 67963102,info@ous.lv
dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas
nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt)

jaunbūve
 atjaunošana
 pārbūve
 novietošana
 nojaukšana

4. Būves grupa I grupa
5. Būvobjekts

Zibensaizsardzības sistēma (Aizsardzības iekārta)
(katras būves nosaukums)

6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta:
Stacijas iela 34, Olaine, LV-2114
7. Zemes vienības kadastra apzīmējums:

8009 001 0316

8. Būves kadastra apzīmējums _______________________________________
(aizpilda, ja veic pārbūvi, atjaunošanu vai nojaukšanu)

9. Zemes gabala īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs
Iedzīvotāju kopīpašums, pārvaldnieks A/S „Olaines ūdens un siltums”, reģ. nr. 50003182001

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums,
reģistrācijas Nr.)

10. Būves īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
(pārbūves, atjaunošanas vai nojaukšanas gadījumā)
Dzīvokļu īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums,
reģistrācijas Nr.)

11. Pielikumā iesniegtie dokumenti:
1) Zibensaizsardzības risinājumu projekta dokumentācijas sējums
2) ________________________________________________________
3) ________________________________________________________
4) ________________________________________________________
12. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)
____________
(datums1)

________________
(paraksts1)

Valdes loceklis, Mārcis Mazurs
(amats, vārds un uzvārds)

Piezīme..1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.

Olaines novada pašvaldības būvvaldei
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Būvniecības ierosinātājs A/S „Olaines ūdens un siltums”, reģ. Nr. 50003182001
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114, tālr. 67963102, info@ous.lv
dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas
nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

2. Pilnvarotā persona A/S “Olaines ūdens un siltums ”, Reģ. Nr. 50003182001
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114, tālr. 67963102, info@ous.lv
dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas
nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

I daļa. Būvniecības ieceres iesniegšanas dokumentācija
3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt)

jaunbūve
 atjaunošana
 pārbūve
 novietošana
 nojaukšana

4. Būves grupa I grupa
5. Būvobjekts

Zibensaizsardzības sistēma (Aizsardzības iekārta)
(būvobjekta nosaukums)

6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta, būves kadastra
apzīmējums, ja tāds piešķirts, galvenais lietošanas veids (četru zīmju kods)
saskaņā ar būvju klasifikāciju
Stacijas iela 34, Olaine, LV–2114, ēkas kad. apzīmējums 8009 001 0316 002,
ēkas galvenais lietošanas veids 1122, inženiertīkla lietošanas veids 2224

7. Pielikumā iesniegtie dokumenti:
 būvniecības ierosinātāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz energoapgādes
komersanta pilnvarota persona)
energoapgādes objekta risinājuma tehniskā shēma
 citi dokumenti _________________________________________ uz____ lp.
8. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)
____________
(datums1)

_______________
(paraksts1)

Valdes loceklis, Mārcis Mazurs
(amats, vārds un uzvārds)

9. Kontaktpersonas tālrunis:

Kristaps Vītiņš tālr. 26117409

Aizpilda būvvalde
10. Teritorijas
plānojumā
(lokālplānojumā,
detālplānojumā)
galvenā
izmantošana (papildizmantošana) _____________________________________
11. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu
12. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona
__________________________________
____________ _______________
(datums1)

(paraksts1)

(amats, vārds un uzvārds)

13. Ieceres realizācijas termiņš _______________________________________
(datums)

14. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, lēmuma numurs un datums
________________________________________________________________
15. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona
__________________________________
____________ _______________
(datums1)

(paraksts1)

(amats, vārds un uzvārds)

II daļa. Būvdarbu pabeigšana
16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu
17. Būvobjekts ____________________________________________________
(katras būves nosaukums)
18. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta un būves kadastra

apzīmējums, ja tāds piešķirts
________________________________________________________________
19. Zemes vienības kadastra apzīmējums _______________________________
20. Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti, un iesniedzu:
 energoapgādes objekta kadastrālās uzmērīšanas lietu
 izpildmērījuma plānu par energoapgādes objekta novietni un/vai izbūvētajiem
energoapgādes objektiem
21. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona)
____________
1

(datums )

_______________
(paraksts1)

__________________________________
(amats, vārds un uzvārds)

22. Būvdarbu pārbaude
Objekts apsekots _________________
(datums)

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (nevajadzīgo svītrot) atbilstoši
izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
23. Būvvaldes lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai
būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, lēmuma numurs un
datums __________________________________________________________
24. Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu
Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona
__________________________________
____________ _______________
(datums1)

(paraksts1)

(amats, vārds un uzvārds)

Piezīmes.
1. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais
dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu
noformēšanu.
2. Katru paskaidrojuma raksta daļu iesniedz atsevišķi – izstrādājot ieceres
dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

SKAIDROJOŠS APRAKSTS
Projekts izstrādāts pēc A/S “Olaines ūdens un siltums” projektēšanas uzdevuma.
Projektā paredzēts izbūvēt aktīvo zibensaizsardzības sistēmu daudzdzīvokļu mājai
Stacijas iela 34, Olainē:
- uz jumta izbūvēt zibens uztvērēja mastu h=4m, ar aktīvo uztvērēja galvu
LAP-CX070.
- uztvērēju novadīt pa jumtu un sienām uz divam pusēm ar izolētu kronšteinu palīdzību,
saslēgt ar zemējuma kontūru
- ar tranšejas rakšanas palīdzību izbūvet zemējumu kontūru,
- zemējuma kontūra maksimālā pretestība R<10omi. Ja ar projektēto elektrožu skaitu
nav iespējams sasniegt prasīto pretestību, kontūru papildināt ar papildus elektrodiem.
- ēkas galvenajā sadalnē uzstādīt un pieslēgt pie zemējuma kontūra pārspriegumu
aizsardzības moduli 3F B100kA

Visi elektromontāžas darbi veicami saskaņā ar “Elektroietaišu izbūves noteikumiem” un
DT noteikumiem. Pēc rakšanas darbiem savest kārtībā zaļās zonas un braucamās daļas
segumus.

ELT sadaļas vadītājs: Helmuts Leoho____________________________

Jelgava
2016

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Stacijas iela 34, Olaine.
Vienkāršota fasādes atjaunošana.

Zibensaizsardzības materiālu saraksts
Nr.

Nosaukums

Mērvienība

Daudz.

1

Zibens uztvērēja galva LAP-CX 070

gab

1

2

Uztvērēja masts ar atsaitēm- h=4m

kpl

1

3

Zibensnovedēja stieple 8mm karsti cinkota

m

70

4

Zemējuma lenta 30x3 karsti cinkota

m

12

5

Zemējuma elektrods 3m,20mm

gab

6

7

stieples turētājs pie sienu, jumtu

gab

70

8

diagonālā krustklemme stieples un lentas savienošanai

gab

7

9

mērījumu klemme stieple/stieple

gab

2

10

Pārspriegumu aizsardzības modulis 3F B100kA

gab

1

11

Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli

kpl

1

Nr.
1
2
3
4
5
7
8

Zibensaizsardzības darbu saraksts
Nosaukums
Zibensuztvērēja montāža
Zibensnovedēja stieples montāža pa sienu,jumtu
tranšejas rakšana un aizbēršana
Zemējuma lentas montāža tranšejā
Zemējuma elektroda montāža
Pārsprieguma aizsardzības moduļa uzstādīšana
Palīgmateriālu montāža

Mērvienība
gab
m
m
m
gab
kpl
kpl

Daudz.
1
70
12
12
6
1
1

Montāžas materiali izvelēti no ražotāja “Liva grup elektronik” kataloga un tiem ir informatīvs raksturs.
Materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, nepasliktinot to īpašības, aizsardzības klasi
un garantijas nosacījumus.
Materiālu sarakstā uzskaitīti galvenie materiāli. Sastādot tāmi iekļaut visus nepieciešamos (neuzskaitītos)
materiālus, kvalitatīvai darbu veikšanai.
Sastādīja H.Leoho

