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Zeiferta iela 24, Olaine - fasādes vienkāršotā atjaunošana 
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SATURA RĀDĪTĀJS 

                 
 Titullapa    

 Sējuma satura rādītājs    

 Apdrošināšanas polise    

 Apdrošināšanas polises apliecinājums    

 Ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte    

     

 VISPĀRĪGĀ DAĻA (VD)    

 Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokols    

 Inventarizācijas lieta     

 Zemesgrāmatu apliecība    

 Zemes robežu plāns    

 Ēkas energosertifikāts    

 Līgums par īpašuma apsaimniekošanu    

 Projektēšanas uzdevums    

 Tehniskās apsekošanas atzinums    

 Tehniskie noteikumi    

 Vispārīgās daļas skaidrojošais apraksts    

     

 ARHITEKTŪRAS DAĻA (AR)    

 Titullapa    

 Satura rādītājs    

 Skaidrojošais apraksts    

 AR-1 Vispārīgie rādītāji    

 AR-2 Demontāžas plāns asīs 1-19    

 AR-3 Demontāžas plāns asīs 19-1    

 
AR-4 Demontāžas plāns asīs A-C 

 Demontāžas plāns asīs C-A 
   

 AR-5 Norobežojošo konstrukciju tipi    

 AR-6 Detaļu un elementu specifikācija    

 AR-7 Pagraba plāns    

 AR-8 1.stāva plāns    

 AR-9 2.-5. stāva plāns    

 AR-10 Jumta plāns    

 AR-11 Fasādes. Fasāžu krāsu pase    

 AR-12 Griezumi    

 AR-13 Mezgls 1. Cokola siltināšana.     

 AR-14 Logu izbūves mezgli    

 
AR-15 Mezgls 2. Ieejas mezgls. 

 Mezgls 3. Ieejas mezgla jumts. 
   

 AR-16 Mezgls 4. Balkona siltināšana. Balkona margas izbūve     

 AR-17 Mezgls 5. Jumta lūkas izbūve    

 AR-18 Mezgls 6. Dzegas un jumta siltināšana    

 AR-19 Mezgls 7. Kāpņu telpas loga izbūve, siltināšana     

 AR-20 Kabeļu ievades kanāls    

 AR-21 Antenu stiprinājuma risinājums    

 AR-22 Logu starpaiļu koka karkasa izlīdzināšanas risinājums    

 AR-23 Ēkas fasādes siltināšana pie gāzes ievada un sadales  skapja    

 AR-24 Logu, durvju, ventilācijas restu specifikācija    

 AR-25 Kāpņu telpas apdare    
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 AR-26 Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs 1-19    

 AR-27 Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs 19-1    

 
AR-28 Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs A-C. 

Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs C-A. 
   

 AR-29 Siltinājuma enkurojošo dībeļu izvietojumu shēma    

      

  LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA (LKT)    

  Titullapa    

  Saturs    

  Būvkomersanta reģistrācijas apliecība    

  Lēmuma pielikums par būvprakses sertifikāta piešķiršanu    

  Civiltiesiskās atbildības Apdrošināšanas polise Nr. 653137451    

  Apdrošināšanas apstiprinājums    

  Skaidrojošais apraksts    

 UK-1       Vispārīgie rādītāji    

 UK-2       Pagraba plāns ar lietus kanalizācijas tīkliem    

 UK-3      1.– 5. stāva plāns ar K2 stāvvadu izvietojumu    

 UK-4      Jumta plāns ar K2 tīkliem    

 IS.UK Iekārtu un materiālu specifikācija    

      

  DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS (DOP)    

  Titullapa    

  Satura rādītājs     

  Skaidrojošais apraksts    

 DOP-1 Vispārīgie rādītāji    

 DOP-2 Būvlaukuma organizācijas shēma    

      

      

     



Apliecinājuma karte 
(Vienkāršotā fasādes atjaunošana) 

(Pielikums MK 25.09.2018. noteikumu Nr. 599 redakcijā) 
 

I. Ziņas par būvniecības ieceri 
 

1.1. Būvniecības ierosinātājs:    
              AS „Olaines ūdens un siltums”, Reģ. Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines     

novads, LV-2114, kristaps.vitins@ous.lv,  tālr.67146715 
1.2. Nekustamā īpašuma kadastra numurs:  
            8009 004 1806 001 
1.3. Būvniecības ieceres nosaukums:  

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olaine - fasādes 
vienkāršotā atjaunošana 

1.4. Zemes vienības kadastra numurs:  
            8009 004 1806 
 
2. Ziņas par objektu 
2.1.      Būvniecības veids:   
           Vienkāršotā fasādes atjaunošana 

  Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt): 
X fasādes apdares atjaunošana   X fasādes siltināšana 
X jumta seguma maiņa    X jumta (bēniņu) siltināšana 
X pagraba siltināšana    X logu nomaiņa  

 lodžiju aizstiklošana 
2.2.      Objekta nosaukums un adrese:  
            Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Zeiferta iela 24, Olaine. 
2.3.      Objekta kadastra apzīmējums:  
            8009 004 1806 001 
2.4.      Ēkas grupa:  
            II   
2.5.      Ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt): 

X  dzīvojama ēka    nedzīvojama ēka 
2.6.      Objekta pašreizējais galvenais lietošanas veids: 
           1122 
2.7.      Objekta paredzētais galvenais lietošanas veids: 
           1122 
 
3. Būvniecības finansējuma avots 

X privātie līdzekļi 
X publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi 
X Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi 

 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 
 
4.Pilnvarotā persona    
          AS „Olaines ūdens un siltums”  valdes priekšsēdētājs Mārcis Mazurs, marcis.mazurs@ous.lv,  
          tālr. 67963102          

 
5. Būvniecības ieceres izstrādātājs   
          SIA „BALTS UN MELNS”, Reģ. Nr. 40003659614, būvk. reģ. Nr. 1482-R, Gaujas iela 5, Rīga,    

LV-1026, Gatis Deņisovs 20118682 

https://likumi.lv/ta/id/301853-grozijumi-ministru-kabineta-2014-gada-2-septembra-noteikumos-nr-529-eku-buvnoteikumi-
mailto:kristaps.vitins@ous.lv
mailto:marcis.mazurs@ous.lv
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6. Papildus piesaistītā(-o) būvspeciālista(-u) vārds, uzvārds, sertifikāta numurs 
 
         
     AR daļa - Guntis Kārkliņš, sert. Nr. 1-00790                                                                         . 
 
      
     LKT daļa – Dainis Jankovskis, sert. Nr. 3-00815                                                                  .    
                              
7. Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami: 

 īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz 7 lp. 
 būvniecības ierosinātāja pilnvara uz ____________ lp. 
 skaidrojošs apraksts uz  VD-4; AR-7; DOP-19 lp. 
 grafiskie dokumenti uz  AR-29; DOP-2 lp.  
 darba organizēšanas projekts uz 21 lp. 
 saskaņojumi ar personām uz _________________ lp.  
 saskaņojumi ar institūcijām uz____ lp.  
 atļaujas uz ______________ lp.  
 citi dokumenti uz ____________ lp.  

 
 
 

Būvniecības ierosinātājs __________________________________           _____________ 

                                                 (vārds, uzvārds, paraksts2)                        (datums)   
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Aizpilda būvvalde  
 
Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 
Būvvaldes atbildīgā amatpersona    ___________________________________________________ 
                                                               (amats, vārds, uzvārds, paraksts2) 

 ________________________________________________________________________________     
                                                                                                    
Ieceres realizācijas termiņš __________________________________________________________ 

(datums)     

 

II. Ziņas par būvdarbu pabeigšana 
 
1. Vispārīgās ziņas 

1.1.  Būvniecības ierosinātājs ______________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
1.2. Būvniecības lietas Nr:_________________________________________________ 

 
2. Būvdarbu garantijas termiņš  ___________________________________________________ 

 
3.    Pievienojamie dokumenti, ja tādi ir nepieciešami:    
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Piezīmes. 

1. Apliecinājuma kartē ietver ziņas tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši plānotajai būvniecības iecerei un 

būvniecības veidam. 

2. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju un pabeidzot 

būvdarbus. 

3. Ja paredzēta objekta vienkāršota atjaunošana, apliecinājuma kartes I daļas 1.3. apakšpunktā minētās ziņas 

nenorāda. 

4. Apliecinājuma kartes I daļas 2.3. apakšpunktā minēto kadastra apzīmējumu norāda esošai ēkai vai telpu grupai, 

izņemot gadījumu, ja tāds nav piešķirts vai objekts neatbilst būvju klasifikācijai. 

5. Ja paredzēta telpu grupas vienkāršota atjaunošana, ziņas par ēku apliecinājuma kartes I daļas 2.5. apakšpunktā 

nenorāda, ja būvniecības ierosinātājam šāda informācija nav zināma. 

6. Ja paredzēta ēkas vienkāršota fasādes atjaunošana, apliecinājuma kartes I daļas 3. punktā norāda, vai būvniecības 

iecere tiks realizēta par privātiem līdzekļiem, publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku 

instrumentu līdzekļiem vai citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. 

7. Ja vienlaikus ar ēkas vai telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu ar vai bez lietošanas veida maiņas vai ar ēkas 

vienkāršotu fasādes atjaunošanu īsteno inženiertīkla pievada vai iekšējā inženiertīkla būvniecību, apliecinājuma karti 

papildina ar informāciju par būvējamo inženiertīklu un dokumentiem atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem. 
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Zeiferta  iela 24,  Olaine 

 Pielikums 
Ministru kabineta 

2016. gada 15. marts 
noteikumiem Nr.160 

  
Pārskats par ēkas energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievaddatu 

vērtībām  
 
 

 
 
 

Zeiferta iela 24, Olaine



 

Zeiferta  iela 24,  Olaine 
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I Vispārīgi  
1.1.Ēkas identifikācija 
1.1.1. Adrese Zeiferta iela 24, Olaine 
1.1.2.. Ēkas kadastra apzīmējums 80090041806001 
1.1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja 
novērtējums veikts ēkas daļai) 

Visa ēka 

 
1.2.Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona 
1.2.1. Nosaukums AS “Olaines ūdens un siltums” 
1.2.2. Reģistrācijas numurs 50003182001 
1.2.3. Juridiskā adrese Kūdras iela 27, Olaine, Olaines nov., LV-2114 
1.2.4. Kontaktpersona Kristaps Vītiņš 
1.2.5. Kontakttālrunis 26117409 
 
1.3. Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā 
1.3.1. Vārds, uzvārds Arnis Auermanis 
1.3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas 
institūcijas lēmuma Nr. EA-0084 

3. 3.3. Kontaktinformācija (tālrunis, e-
pasts, adrese) 29229501 

 
 
1.4.1. Ēkas apsekošanas datums 03.09.2018 
1.4.2. Ēkas energosertifikāta numurs BIS/ĒED-1-2018-907 
1.4.3. Ēkas energosertifikāta 
sagatavošanas datums 07.09.2018 
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Zeiferta  iela 24,  Olaine 

1.5. Energoefektivitātes novērtējuma robežas 

Vienības nosaukums 
Laukums, 
tilpums 

 

Īss procesu apraksts 
(enerģijas uzskaites veids, skaitītāju 

daudzums un tml.) 

Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas 
plūsmas (energoresursi, enerģijas veids – 

siltumenerģija apkurei un karstajam ūdenim, 
elektroenerģija un citi) 

Novērtētais saražotās/patērētās 
enerģijas apjoms 

kWh gadā % no kopējā* 

Ēkas siltumenerģijas 
patēriņš 

4006.66m2 
11034.0m3 

Ēkā ir uzstādīts viens kopējs 
siltumenerģijas patēriņa skaitītājs, 
kas uzskaita ēkā patērēto 
siltumenerģiju apkurei un karstajam 
ūdenim. 

Ēkas siltummezglā no pilsētas centralizētās 
siltumapgādes sistēmas saņemtā 
siltumenerģija tiek nodrošināta apkurei 
apkures pieoda un karstais ūdens visu gadu. 

659874 100 

Kopā 4006.66m2 
11034.0m3 - PAVISAM KOPĀ 659874 100 

Neatkarīgā eksperta piezīmes par 
enerģijas sadalījumu  

Piezīme. Tabulā ir jānorāda visaptveroša sistēmas enerģijas bilance, norādot visas vērtības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kur tiek 
patērēta/saražota enerģijas. Tabulu jāaizpilda visos gadījumos, kuri varētu būt sekojoši: 

 Ēkas ar atsevišķu energonesēju uzskaiti visām enerģijas plūsmām; 
 Vairākas ēkas ar vienu energonesēju uzskaiti; 
 Ēkas ar vairākiem energonesējiem; 
 Ēkas ar atslēgtiem dzīvokļiem un nevienmērīgu enerģijas patēriņu; 
 Ēkas ar dažādām enerģijas apgādes sistēmām; 
 un citas. 
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II Pamatinformācija par ēku  
1. Dzīvojamā mājas tipveida projekta numurs vai 
konstruktīvais risinājums  

Pamati – saliekamie dzelzsbetona paneļi 
Ārsienas būvētas no keramzītbetona paneļiem.  
Pārsegumi – dobtie saliekamie paneļi. 
Jumts – savietotais, ūdens novadīšana organizēta pa 
ēkas iekšpusi. 

2. Ekspluatācijā nodošanas gads 1972 
3. Stāvi 3.1. pagrabs           _____ir__ (ir/ nav) 

3.2. tipveida stāvi   _____5___ (skaits) 
3.3. tehniskie stāvi  ________ (skaits) 
3.4. mansarda stāvs ___nav___ (ir/ nav) 
3.5. jumta stāvs       ___nav__ (ir/ nav) 

4. Dzīvokļi 4.1 Skaits 90 
4.2. kopējā platība (m2) (bez 
lodžijām un balkoniem) 

3920.44 

4.3. telpu augstums (m) 2.5 
4.4. aprēķina temperatūra (oC) 18 
4.5. aprēķina platība (m2) 3920.44 
4.6. cita informācija  

5. Kāpņu 
telpas 

5.1. Skaits 6 
5.2. platība (m2) 86.22 
5.3. aprēķina platība (m2) 86.22 
5.4. telpu augstums (m)  14.3 
5.5. aprēķina temperatūra (oC) 15 
5.6. cita informācija  

6. Pagrabs, 
bēniņi, jumta 
stāvs, 
mansarda stāvs 

6.1. Telpas nosaukums Pagraba Lodžijas  
6.2. platība (m2) 875.62 64.8  
6.3. telpu augstums (m) 2.0   
6.4. aprēķina temperatūra (oC) 6   
6.5. aprēķina platība (m2)    
6.6. cita informācija    

7. Citas telpas 7.1. Telpas nosaukums    
7.2. platība (m2)    
7.3. telpu augstums (m)    
7.4. aprēķina temperatūra (oC)    
7.5. aprēķina platība (m2)    
7.6. cita informācija    

7. Kopējā aprēķina platība (m2) 4006.66 
8. Ēkas ārējie izmēri 
(ja ēkai ir neregulāra forma, pievienojama skice)  

garums (m) 96.8 
platums (m) 10.4 
augstums (m) 14.66 

10. Iepriekš veiktie 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi  

daļēji mainīti stikla logi koka rāmī uz dubultā stiklojuma logiem 
PVC rāmī. 

11. Cita informācija  
12. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz 5 lapām.
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2.2. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām 

    
 

        Aprēķina parametri apkures periodā* 
Aprēķina parametri dzesēšanas 

periodā* 

Nr.
p.k 

Zonas 
numurs un 
nosaukums 

Iekļautās telpas/telpu 
grupas nosaukums Aprēķina 

Platība  
Augstums, 

vidējais 
Aprēķina 
tilpums 

Temperatūra  Perioda 
ilgums 

Gaisa 
apmaiņa 

Aprēķina 
temperatūra Perioda 

ilgums 

Gaisa 
apmaiņ

a Aprēķina Āra 
gaisa Aprēķina Āra gaisa 

m2 m m3 °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h 

 

ZONA 1 
Dzīvokļi 3920,44 2.5 9801.1 

17.94 0 203 0.6     
Kāpņu telpas 86,22 14.3 1232.9 

   Kopā 4006,66  11034,0 
    Vidēji  2,75  

Piezīme: * norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus 
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III Ēkas norobežojošās konstrukcijas 
3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā, aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas  
ZONA 1  

Nr. 
p.k. 

Norobežojošā 
konstrukcija Materiāls(i) 

B
ie

zu
m

s 

La
uk

um
s Būvelementa 

siltuma 
caurlaidības 
koeficents 

(U) 

Ar būvkonstrukciju 
saistīto termisko 

tiltu siltuma 
caurlaidības 

koeficients (ψ) 

Termiskā 
tilta 

garums 

Temperatūru 
starpība starp 

būvkonstrukcijas 
siltajām un 

aukstajām pusēm 

Konstrukcijas 
siltuma 
zudumu 

koeficients 

Enerģijas 
patēriņš = 

10X9Xapkures 
dienu skaits X 
stundu skaits 

mm m2 W/(m2 K) W/(m K) m °C W/K kWh 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ārdurvis Ieejas durvis 
kāpņutelpā  44,16 2,00 0,20 66,00 17,94 101,52 8870,97 

2 Logi  Stikla pakešu logi 
PVC rāmjos  409,51 1,40 0,10 841,91 17,94 657,50 57453,41 

3 Logi  ar dubultu stiklojumu 
koka rāmī  215,76 1,90 0,15 421,70 17,94 473,20 41349,05 

4 Kāpņu telpas 
logi 

ar dubultu stiklojumu 
koka rāmī  63,84 1,90 0,15 158,40 17,94 145,06 12675,21 

5 Ēkas grīda 
ar cokolu 

Dzelzsbetona 
pārsegums, Izdedži 

220/
100 800,68 0,44 0,20 214,40 17,94 395,18 34531,50 

6 Sienas Keramzīt betona 
paneļi 300 1685,65 0,95 0,23 857,60 17,94 1806,93 157892,34 

7 Sienas Koka vairogi ar 
siltumizolāciju 

150-
180 255,36 0,76 0 0 17,94 192,89 16855,23 

8 Jumts 
Dzelzsbetona 

pārsegums, keramzīts, 
jumta segums 

220 
/150 1006,72 0,79 0,25 214,40 17,94 846,72 73987,96 

Kopā ZONA 1 4619 403616 
3. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais siltuma zudumu koeficients HTR Kopā 4619 403616 

3.2. normatīvais1 1998 174588 
4. Kopējais enerģijas patēriņš pārvades siltuma zudumu nodrošināšanai  403616 

Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-015 “Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika”
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IV Ēkas inženiertehniskās sistēmas 
 

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās 
 ZONA 1 ZONA 2 KOPĀ 
4.1.1. Telpas ar dabisko 
ventilāciju 

4.1.1.1. aprēķina laukums, m2 4006,66  4006,66 
4.1.1.2. tilpums, m3 11034,05  11034,05 
4.1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa 
apmaiņas intensitāte, iekļaujot 
infiltrāciju (1/h) 

0,6 
  

4.1.1.4. Gaisa plūsmas piegādes 
temperatūra, oC 0   

4.1.2. Telpas ar mehānisko 
ventilāciju 
 

4.2.1.1. aprēķina laukums, m2     
4.2.1.2. tilpums, m3     
4.2.1.3. aprēķinātā izmantotā 
gaisa apmaiņas intensitāte, (1/h)    

 
4.2.1.4. aprēķinātā izmantotā 
infiltrācija, (1/h)    

 
4.2.1.5.Gaisa plūsmas piegādes 
temperatūra, oC    

 
4.1.3. Ēkas ventilācijas siltuma 
zudumu koeficients Hve dabiskā 
ventilācija 

 
(W/K) esošais 2 251 

 
2 251 

4.1.4. Ēkas ventilācijas siltuma 
zudumu koeficients Hve 
mehāniskā 

 
(W/K) esošais   

 
  

4.1.5. Ēkas ventilācijas siltuma 
zudumu koeficients Hve kopējais 

 
(W/K) esošais 2 251  2 251 

4.1.6. Zonas iekštelpu aprēķina 
temperatūra 

oC 17,94   

4.1.7. Enerģijas patēriņš 
ventilācijas siltuma zudumu 
nodrošināšanai (dabiskā 
ventilācija) 

kWh gadā, 4.1.3.X (4.1.6.-
4.1.1.4.) X apkures dienu skaits X 
stundu skaits 196691 

  

4.1.8. Enerģijas patēriņš 
ventilācijas siltuma zudumu 
nodrošināšanai (mehānikā 
ventilācija) 

kWh gadā, 4.1.4.X (4.1.6.-
4.2.1.5.) X apkures dienu skaits X 
stundu skaits 

0 
  

4.1.9. Kopējais enerģijas patēriņš 
ventilācijas siltuma zudumu 
nodrošināšanai  

kWh gadā 4.1.7. + 4.1.8.. 
196691 

  

4.1.10. Cita informācija  
 
4.2. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas – dati par iekārtām 
N.p.k

. 
Iekārtas nosaukums, 

modelis 
Ražošanas 

gads 
Saražotās 
enerģijas 
daudzums 

(kWh/gadā) 

Pārbaudes akts* 
Pievienots 

(jā/nē) 
Datums 

- - - - - - 
*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 
26. punktu. 
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4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures periodā* 
4.2.1. Aprēķina parametri 

Nr.p.k 
Zonas numurs un 

nosaukums 

Iekšējie siltuma ieguvumi Saules 
siltuma 

ieguvumi 

Ieguvumu 
izmantošanas 
koeficients 

Kopējie 
siltuma 

ieguvumi  

Kopējie 
siltuma 

ieguvumi Metaboliskie 
No 

apgaismojuma 
ierīcēm 

No karstā 
ūdens 

sistēmas 

No/uz AVK 
sistēmām 

No/uz 
procesiem, 

priekšmetiem 
  kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2  kWh/m2 kWh gadā 

Parametri apkures periodā   

 
ZONA 1 40,9 7,7 0,0 0,0 0,0 11,15 0,68 40,9 163759 
ZONA 2          

Parametri dzesēšanas periodā   
   ZONA 1           
   ZONA 2           
        Kopējie siltuma ieguvumi 163759 
Piezīme: *  sadalījums saskaņā ar MK 2013.gada 25.jūnija  noteikumu nr.348 „Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode” 
 
4.2.2.. Cita informācija 
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4.3. Siltuma piegāde/ražošana 
 
4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas 
Iekārtas 
nosaukums, 
modelis 

Ražošanas 
gads 

Kurināmā 
veids 

Kurināmā 
patēriņš 

(vidēji gadā), 
norādīt 

mērvienību 

Lietderības 
koeficients 

Saražotās 
enerģijas 
daudzums 

(kWh/gadā) 

Pārbaudes akts* 
Pievienots 

(jā/nē) 
Datums 

        
        
Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9.  jūlija noteikumu Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 
22.punktu. 
 
4.3.2. Siltumenerģijas piegādes sistēma x centralizēta siltumapgāde 

 lokāla siltumapgāde 
.4.3.3. Cita informācija   
 
 
4.4. Siltuma sadale – apkures sistēma  
4.4.1. Apkures sistēma x vienas caurules 

 divu cauruļu 
4.4.2. Siltummezgla tips  atkarīgā pieslēguma shēma 

x neatkarīgā pieslēguma shēma 
4.4.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite 
dzīvokļos 

Siltummezglā uzstādīts kopējs 
siltumenerģijas skaitītājas. 

4.4.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Cauruļvadi daļēji mainīti. 
Siltumizolācija vietām bojāta. Lokālās 
vietās veikti remontdarbi. 

4.4.5. Siltuma regulēšana ēkā (t.sk. individuāli) Individuāla siltuma regulēšana 
dzīvokļos nav iespējam. Izņemot vietās 
kur iedzīvotāji paši saviem spēkiem 
mainījuši radiatorus un uzstādījuši 
termogalvas. 

4.4.6. Cita informācija  
 
4.5. Apkures sistēmas – dati par iekārtām* 

N.p.k
. 

Iekārtu nosaukums, 
modelis 

Ražošanas 
gads 

Vadības 
sistēmas 

raksturojums 

Pārbaudes akts* 
Pievienots 

(jā/nē) 
Datums 

- - - - - - 
*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 
22. punktu. 
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4.6. Karstā ūdens sadales sistēma 
4.6..1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC) 55 
4.6.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC) 5-10 
4.6.3. Karstā ūdens sagatavošana x sagatavošana siltummezglā 

 centralizēta apgāde 
 individuālā  

4.6.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips  bez cirkulācijas 
x ar cirkulāciju 

.4.6.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Pagrabstāvā veikti remontdarbi. 
Siltumizolācija vietām bojāta vai nav 
uzlikta. 

4.66. Cita informācija  
 
4.7. Dzesēšana* 

4.7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts pielikumā nav 
4.7.2. Pārbaudes akta datums  
4.7.3. Cita informācija  
*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9.  jūlija noteikumu Nr.383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju” 
22. punktu. 
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V. Enerģijas patēriņauzskaite un sadalī jums 

5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem) 

Enerģijas patēriņa 
sadalījums*** 

Izmērītie dati 
Vidējais 

koriģētais* 
(kWh gadā) 

Īpatnējais 
koriģētais* 
(kWh/m2 

gadā) 

Aprēķinātie dati 

Siltumenerģi
ja, vidējais 

kWh 

Elektro-
enerģija, 
vidējais 

kWh 

Kopējais 
vidējais 

(kWh gadā) 

Īpatnējais 
(kWh/m2 

gadā) 

Siltumener
ģija, 

vidējais 
kWh 

Elektro-
enerģija, 
vidējais 

kWh 

Kopējais 
vidējais 
(kWh 
gadā) 

Īpatnējais 
(kWh/m2 

gadā) 

CO2 
izmešu 

daudzums 
gadā, kg 

 1 2 1+2=3 4=3/kopējā 
plat. 5 6 7 8 7+8=9 10=9/kop

ējā plat.  

5.1.1. Apkurei 420532,0   420532,0 105,0 420532,0 105,0 436547,5 0,0 436547,5 109,0 115248,5 
5.1.2. Karstā ūdens 
sagatavošanai 239342,0   239342,0 59,7     239342,0 0,0 239342,0 59,7 63186,3 

5.1.3. Dzesēšanai - - - -   - - - - - 
5.1.4. Mehāniskajai 
ventilācijai - - - -   - - - - - 

5.1.5. Apgaismojumam - 5572,2 5572,2 1,4     0,0 5572,2 5572,2 1,4 607,4 
5.1.6. Citi patērētāji**** - - - -   - - - - - 
5.1.7. Kopā 659874,0 5572,2 665446,2 166,1     675889,5 5572,2 681461,7 170,1 179042,2 
5.1.8. Paskaidrojumi par 
enerģijas patēriņa 
sadalījumu sistēmām ar 
kopīgu skaitītāju 

 

Piezīme. 
*1 uzrāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem (2013 - 2017. gadu) no tabulām 5.3.daļā. Ja nav izmērīto datu, uzrāda aprēķinātos datus no tabulām 
5.2.daļā. Ja ir kopēja uzskaite, datus uzrāda vienā ailē, paskaidrojot 5.1.8.daļā. 
*2 norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem, korekcija nedrīkst pārsniegt 10% salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem, kā arī aprēķinātie 
dati nedrīkst pārsniegt 10% no izmērītajiem vidējiem datiem. 
*3 jāveic sadalījuma aprēķins pa pozīcijām arī ja nav dalīta uzskaite. 
*4 norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami. 
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5.2. Kurināmā patēriņš* – norādīt visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalīti pa energoresursiem (ja 
nav skaitītāju rādījumi, norādīt aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem – pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem).  

Gads 

Sadalījums pa energoresursiem 

Ja
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D
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Kopā Kurināmā 
veids 

Mēr-
vienība 

Emisijas 
faktors 

Zemākais 
sadegšanas 

siltums* 

                  
                  

Eksperta izmantotās metodes apraksts              
Piezīme: * norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība) 
 
5.3. Enerģijas patēriņa dati 
5.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai 

Gads  
Ja
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Kopā 

2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 108590 84140 81680 63150 0 0 0 0 0 29420 41970 60690 469640 
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 82950 72760 44320 31030 0 0 0 0 0 30660 47830 55860 365410 
2015 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 85830 63920 49900 42570 0 0 0 0 0 29040 47730 51050 370040 
2016 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 114250 57780 65380 35640 0 0 0 0 0 36460 73200 66650 449360 
2017 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 85120 91550 52610 48150 17100 0 0 0 0 26630 60430 66620 448210 

Kopējais vidējais (kWh gadā) 420532 
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 
 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh              
Eksperta izmantotās metodes apraksts  
Piezīme: Enerģijas datiem jāsakrīt ar siltumenerģijas piegādātāja datiem 
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5.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (iekļaujot karstā ūdens cirkulāciju) 

Gads  

Ja
nv

ār
is

 

Fe
br

uā
ris

 

M
ar

ts
 

A
pr

īli
s 

M
ai

js
 

Jū
ni

js
 

Jū
lij

s 

A
ug

us
ts

 

Se
pt

em
br

is
 

O
kt

ob
ris

 

N
ov

em
br

is
 

D
ec

em
br

is
 

Kopā 

2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 11810 10260 10220 11250 20600 18600 16800 21600 20100 20580 19130 19710 200660 
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 19950 19240 20580 20270 19500 21200 19700 18700 21100 20640 20670 21240 242790 
2015 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 23270 22180 22600 25230 19830 20600 21100 18600 19800 20260 20870 20350 254690 
2016 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 22750 21420 23520 21160 25000 23200 17400 21700 18500 19640 20900 19350 254540 
2017 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 20180 20550 18490 19550 20800 20300 20170 20170 20800 20170 22170 20680 244030 
Kopējais vidējais (kWh gadā) 239342 
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 
 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh              
Eksperta izmantotās metodes apraksts  
 
5.3.3. Karstā ūdens patēriņš 
 

Gads  
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2013 Karstā ūdens patēriņš, m3 314 300 268 324 337 335 307 393 340 330 257 255 3760 
2014 Karstā ūdens patēriņš, m3 261 274 269 328 292 383 407 391 370 356 310 307 3948 
2015 Karstā ūdens patēriņš, m3 386 282 281 339 276 308 325 309 323 265 276 258 3628 
2016 Karstā ūdens patēriņš, m3 315 268 311 275 291 357 279 331 291 277 301 244 3540 
2017 Karstā ūdens patēriņš, m3 264 283 235 268 291 263 260 297 276 240 286 252 3215 
Kopējais vidējais (m3gadā) 3618 
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 
 Karstā ūdens patēriņš, m3              
Eksperta izmantotās metodes apraksts  
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5.3.4. Elektroenerģijas patēriņš (ēkas koplietošanas telpām) 

Gads  
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2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 753,0 588,9 583,7 314,4 371,3 0,0 74,8 184,9 199,5 631,8 768,7 728,8 5199,9 
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 692,5 499,4 522,4 388,5 160,4 173,4 185,3 200,4 250,2 642,1 622,1 768,8 5105,7 
2015 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 768,8 599,8 839,8 617,4 441,5 441,5 0,0 0,0 169,2 209,2 617,8 747,2 5452,1 
2016 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 776,3 767,4 695,9 730,1 676,5 205,8 172,8 161,2 205,9 215,3 653,3 749,4 6009,8 
2017 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 774,7 760,6 680,4 726,7 711,8 305,5 206,9 177,0 185,0 179,9 677,5 707,4 6093,5 
Kopējais vidējais (kWh gadā) 5572 
Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju) 
 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh              
Eksperta izmantotās metodes apraksts  
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5.3.2. Enerģijas patēriņa grafiskais attēls, siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņiem, mēnešu griezumā par pēdējie pieciem gadiem 2013 - 2017. 
gadam (nav obligāti). 
1.grafiks. Ēkas apkures siltumenerģijas patēriņš pēdējiem pieciem gadiem. 

 
2.grafiks. Ēkas karstā ūdens ar cirkulāciju siltumenerģijas patēriņš pēdējiem pieciem gadiem. 

 
 



 

Zeiferta  iela 24,  Olaine 

16

VI. Energoefektivitātes paaugstināšanas  priekšlikumi  
 
6.1. Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas 

Nr. Apraksts 

Enerģijas ietaupījums 
CO2 emisijas 

samazinājums, 
kg CO2 

Izmaksas 
EUR * 

Atmaksā
šanās 
laiks, 

gadi ** 
MWh 
gadā 

kwh/m2 
gadā % 

1. Ēkas ārsienu siltināšana no ārpuses 150mm biezu siltumizolācijas slāni. Paredzēts ēkai 
izveidot apmesto fasādi. Pirms jaunā siltumizolācijas slāņa uzlikšanas nepieciešams 
novērst bojājumus uz esošajām norobežojošām konstrukcijām, siltumizolācijas slāņa 
uzklāšana uz bojātām konstrukcijām nav pieļaujama.  Aprēķina siltumvadītspējas 
koeficients siltumizolācijai λd≤0.036Wm/K. Sasniedzamā sienas siltuma caurlaidības 
koeficienta U vērtība ne augstāka kā: keramzītpaneļu sienai  0,2W/m2K. 

92,153 23,0 13,5 24328,4 126424 >25 

2 Esošo koka karkasu starp logiem, tvaikizolācijas un siltumizolācijas atjaunošana, to 
veicot no ēkas ārpuses. Papildus izbūvēt esošā koka karkasa paplatinājumu līdz esošo 
paneļu ārmalai. Koka karkasu aizpildīt ar siltumizolāciju λd≤0.036Wm/K 
Siltumizolācijas aptuvenais biezums koka karkasā 250mm. Pie izbūvētā koka karkasa 
tiek stiprināta fasādes vate 150mm biezumā λd≤0.036Wm/K, uz kuras uzklāj 
apmetumu. Sasniedzamā sienas siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība ne augstāka 
kā 0,14W/m2K. 

27,245 6,8 4,0 7192,8 13279 16,0 

3 Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar putupolistirolu 100mm biezumā 
(λd=0,038 W/m*K). Cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 100mm (λd=0,038 
W/m*K) to iedziļinot zemē 1metra dziļumā (arī ap izvirzīto dzelzsbetona plāksni).  
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 vērtība ne augstāka kā 0,19W/m2K. 

17,629 4,4 2,6 4654,1 52349 >25 

4 Jumta siltināšana ar lēzeniem jumtiem paredzētu siltumizolāciju 210mm (λd=0,036 
W/m*K) + 40mm (λd=0,039 W/m*K). Pasākums paredz arī jumta parapetu, jumta 
lūkas siltināšanu un to paaugstināšanu. Nepieciešams izbūvēt jumtu pārkares 
lietusūdens novadīšanai. Jumta seguma izbūve. Sasniedzamā siltuma caurlaidības 
koeficienta U vērtība jumtam ne augstāka kā 0,13 W/m2K. 

52,302 13,1 7,7 13807,8 66444 >25 

5 Ēkas veco logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos U=1,25W/m2K. 
Visas logu ailas siltināt ar siltumizolāciju iestrādes iespējamā biezumā (λd=0,038 
W/m*K). 

31,653 7,9 4,6 8356,3 32148 >25 
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6 Ēkas vējtveru sakārtošana. Jaunu ārdurvju ar aizvērēj mehānismu uzstādīšana. Bēniņu 
lūku nomaiņa uz jaunām energoefektīvākām lūkām U=1,6 W/m2K. Kāpņutelpas veco 
logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos U=1,3W/m2K.  

4,407 1,10 0,6 1163,5 9257 >25 

 
6.2. Ēkas tehniskās sistēmas 

Nr. Apraksts 

Enerģijas ietaupījums 
CO2 emisijas 

samazinājums, 
kg CO2 

Izmaksas 
EUR * 

Atmaksā
šanās 
laiks, 

gadi ** 
MWh 
gadā 

kwh/m2 
gadā % 

1. Apkures cauruļvadu nomaiņa vai labošana un jauna siltumizolācijas slāņa uzstādīšana 
30-50mm biezumā (λd=0,045 W/m*K) atkarībā no iespējamā iestrādes biezuma. 
Paredzēta apkures sistēmas modernizācija – radiatoru (nomaiņa vai skalošana), 
stāvvadu nomaiņa, termoregulatoru un alakatoru uzstādīšana 

17,229 4,3 2,5 4548,4 56 093 >25 

2. 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. Dzīvokļos nepārtrauktas dabīgas ventilācijas 
nodrošināšanai paredzēts iebūvēt svaiga gaisa vārstus, deflektorus. 

    
16027 

  

 
6.3. Citu energoefektivitātes paaugstināšanas un pārējo pasākumu priekšlikumi 

Nr. Apraksts 

Enerģijas ietaupījums 
CO2 emisijas 

samazinājums, 
kg CO2 

Izmaksas 
EUR * 

Atmaksā
šanās 
laiks, 

gadi ** 
MWh 
gadā 

kwh/m2 
gadā % 

        
Piezīmes: 
** Izmaksas noteiktas aptuveni un tām ir informatīvs raksturs. Precīzam izmaksu aprēķinam izstrādāt detalizētu tāmi, kuru apstiprinājis atbilstoši sertificēts speciālists.  
*** Energoefektivitātes pasākumu atmaksāšanās laiku aprēķinam pieņemtas vidējās 2017. gada vidējās siltumenerģijas izmaksas 50  EUR/MWh bez PVN. 
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VII. Energoefektivitātes rādītāji un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu īstenošanas 
 

Enerģijas patēriņa sadalījums* 

Esošā situācija (aprēķinātie dati no 
5.tabulas) 

Prognoze pēc energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu īstenošanas 

(saskaņā ar 6. sadaļu) 
Starpība – 
enerģijas 

samazinājums 
kWh gadā ** 

Kopējais 
patēriņš 

(kWh gadā) 

Īpatnējais 
(kWh/m2 

gadā) 

CO2 emisija 
kgCO2gadā 

Kopējais 
patēriņš (kWh 

gadā) 

Īpatnējais 
(kWh/m2 

gadā) 

CO2 emisija 
kgCO2gadā 

7.1. Apkurei 436547,5 109,0 115248,5 193928,9 48,4 51197,2 242618,6 
7.2. Karstā ūdens sagatavošanai 239342,0 59,7 63186,3 239342,0 59,7 63186,3 0,0 
7.3. Dzesēšanai - - - - - - - 
7.4. Mehāniskajai ventilācijai - - - - - - - 
7.5. Apgaismojumam 5572,2 1,4 607,4 5572,2 1,4 607,4 0,0 
7.6. Citi patērētāji*** - - - - - - - 
7.7. Kopā  681461,7 170,1 179042,2 438843,1 109,5 114990,9 242618,6 
Piezīme  
* datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas uzrādīti citās energoaudita pārskata sadaļās. 
** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumiem. 
*** norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami. 
 

VIII.  Prognozētā enerģijas patēriņa korekcija klimatisko apstākļu dēļ  
 

Nr. 
p. k. 

Īpatnējais enerģijas 
patēriņš (kWh/m2 gadā) 

Objekta atrašanās 
vieta saskaņā ar LBN 

003-015 (7. daļa) 

Diennakts vidējā 
gaisa temperatūra 

apkures sezonā, oC 

Telpas vidējā gaisa 
temperatūra, oC 

Apkures perioda 
ilgums, dienu skaits 

Dienu skaits ar 
noteikto 

temperatūru  
((5. – 4.) x 6) 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 48,4 Rīga 0 17,94 203 3640,9 
2. - Liepāja 0,6 17,94 193 3345,7 

Enerģijas patēriņa korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) 44.5 
 

Neatkarīgs eksperts Arnis Auermanis 
(vārds, uzvārds) 

_________________ 
(paraksts) 

07.09.2018 
(datums) 
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Pielikums nr.1 
Ēkas apsekošanas foto dokumentācija. 
 

  
Foto attēls Nr. 1 Foto attēls Nr. 2 

  
Foto attēls Nr. 3 Foto attēls Nr. 4 

  
Foto attēls Nr. 5 Foto attēls Nr. 6 
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Foto attēls Nr. 7 Foto attēls Nr. 8 

  
Foto attēls Nr. 9 Foto attēls Nr. 10 

  
Foto attēls Nr. 11 Foto attēls Nr. 12 

  
Foto attēls Nr. 13 Foto attēls Nr. 14 
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Foto attēls Nr. 15 Foto attēls Nr. 16 

  
Foto attēls Nr. 17 Foto attēls Nr. 18 

  
Foto attēls Nr. 19 Foto attēls Nr. 20 

  
Foto attēls Nr. 21 Foto attēls Nr. 22 
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Foto attēls Nr. 23 Foto attēls Nr. 24 

  
Foto attēls Nr. 25 Foto attēls Nr. 26 

  
Foto attēls Nr. 27 Foto attēls Nr. 28 

  
Foto attēls Nr. 29 Foto attēls Nr. 30 
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Foto attēls Nr. 31 Foto attēls Nr. 32 

  
Foto attēls Nr. 33 Foto attēls Nr. 34 

  
Foto attēls Nr. 35 Foto attēls Nr. 36 
 



�1

Pasūtītājs: AS “Olaines ūdens un siltums”, reģ.nr.50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Zeiferta iela 24,  Olaine, Olaines nov., LV - 2114

Dokumentācija: Tehniskās apsekošanas atzinums

Datums: 2019.gada 15.marts

Līguma Nr.: 19/2/2-18.

Būvinženieri: /Ēvalds Pēteris Cirsis/, būvprakses sertifikāts Nr.4-03672/ 
/Andris Bardulis/, būvprakses sertifikāts Nr.3-01463/

SIA “Balts un Melns” 
Valdes loceklis

/Gatis Deņisovs/

Rīga, 2019.gadā

Zeiferta iela 24,  Olaine, Olaines nov., LV - 2114



�2

SĒJUMA SATURS
Nr.p.k. Nosaukums Lapas Nr.

1 Titullapa 1

2 Sējuma saturs 2

3 Tehniskās izpētes autori 3

4 Dokumentācija

4.1. Tehniskās izpētes uzdevums 4

5 Tehniskās izpētes atzinums

5.1. Vispārējas ziņas par būvi 5

5.2. Situācija 6 ÷ 8

5.3. Teritorijas labiekārtojums 9

5.4. Būves daļas 9÷23

5.5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 23 ÷26

5.6. Ārējie inženiertīkli 26

5.7. Kopsavilkums 27 ÷ 33



Pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana”, MK noteikumi Nr.337

�3

Tehniskās apsekošanas atzinuma autori:

SIA “Balts un Melns”

Sertificēti būvinženieri: 

Ēvalds Pēteris Cirsis, LBS būvprakses sertifikāts Nr.4-03672; RTU sertifikāts Nr.1727

Būviženieris 
Andris Bardulis, LBS būvprakses sertifikāts Nr.3-01463



Pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana”, MK noteikumi Nr.337

�4

Tehniskā apsekošanas uzdevums 
2019.gada             ______________ 

Objekts: 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Zeiferta iela 24,  Olaine, Olaines nov., LV - 2114 
būves kadastra apzīmējums 80090041806001 

1. Apsekošanas veids: Būves vispārīgā vizuālā apskate bez atsegumu veikšanas. 
2. Darba uzdevums: 
Pamatojoties uz LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām, veikt objekta apsekošanu ar mērķi noteikt tā 
tehnisko stāvokli pirms ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas. 
LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” 8.punkts “Apsekošanas pamats ir būves apskate, kuras laikā fiksē un novērtē 
būves bojājumus.” 
• Sniegt vispārīgās ziņas par būvi; 
• Novērtēt ēkas pamatu konstrukcijas stāvokli, iespējamās deformācijas; 
• Novērtēt virszemes norobežojošo sienu konstrukciju un materiālu stāvokli, iespējamās deformācijas; 
• Novērtēt ārsienu deformāciju/plaisāšanas cēloņus kāpņu telpu sienām un ieteikt to pastiprināšanas pasākumus; 
• Novērtēt starpstāvu pārsegumu konstrukcijas stāvokli, iespējamās deformācijas; 
• Apsekot jumta nesošo konstrukciju, jumta segumu un lietusūdens novadsistēmu, konstatējot defektus; 
• Veikt ēkas iekšējo inženiertīklu vizuālo apskati, novērtējot to tehnisko stāvokli, bojājumus; 
• Veikt būtiskāko bojājumu fotofiksāciju; 
• Saistībā ar atklātajiem defektiem formulēt ieteikumus ēkas īpašniekam turpmākajai nepieciešamajai rīcībai. 
3. Apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli: 
• Tehniskās apsekošanas atzinums (LBN 405-15 ieteiktajā formā). 
• Fotofiksācija. 

Sastādīt atbilstoši: MK noteikumi Nr.337 :Noteikumi par Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju tehniskā 
apsekošana” nosacījumiem. 

Pasūtītājs:                                                                                                    Izpildītājs: 
AS “Olaines ūdens un siltums”                                                              SIA “Balts un Melns” 
                                                   

Valdes loceklis                                                                                            Valdes loceklis 

_____________________________                                      _________________________   Gatis Deņisovs
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Tehniskā apsekošanas atzinums

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, kadastra apzīmējums 80090041806001,  
Zeiferta iela 24,  Olaine, Olaines nov., LV - 2114 

(būves nosaukums, kadastra Nr. un adrese)

AS “Olaines ūdens un siltums”, līgums Nr.19/2/2-18 
(pasūtītājs, līgums, datums)

Ēkas tehniskās apsekošanas uzdevums 2019.gada  
(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

SIA ”Balts un Melns”, Reģ.Nr.40003659614 
(tehniskās apsekošanas veicēja - fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi
1.1. būves veids 1122 - triju un vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā telpu grupa

1.2. apbūves laukums (m2) 1194

1.3. būvtilpums (m3) 16409

1.4. kopējā platība (m2) 4947,08

1.5. stāvu skaits 5 - virszemes; 1 - pazemes

1.6. zemesgabala kadastra numurs 80090041806

1.7. zemesgabala platība (m2) 4432 m2

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks valsts

1.9. būves patreizējais īpašnieks jaukta statusa kopīpašums

1.10. būvprojekta autors -

1.11.
būvprojekta nosaukums, akceptēšanas 
gads un datums nav ziņu

1.12. būves nodošanas ekspluatācijā, gads 1968

1.13. būves konservācijas gads un datums -

1.14.
būves renovācijas, (kapitālā remonta), 
rekonstrukcijas, restaurācijas gads -

1.15.
būves inventarizācijas plāns: numurs, 
izsniegšanas gads un datums nekustamā īpašuma kartīte no 24.05.1996.
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2. Situācija
2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

Apsekojamās ēkas zemes gabals atrodas Zeiferta ielā 24, Olainē, trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju 
apbūves teritorijā, atbilstoši Olaines pilsētas teritorijas plānojumam (attēli nr.1;2;3;4;5).

attēls nr.1

attēls nr.2
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2.2. būves izvietojums zemesgabalā

2.3. būves plānojums

Ēka atrodas starp Jelgavas un Zeiferta ielām.  
Ēka ar garenfasādēm orientēta A un R virzienos un ieejām iziet uz Jelgavas ielas pusi.  
Ēka atrodas apmēram 200 m attālumā no dzelzsceļa līnijas. 
Ēka izvietota zemes gabala Austrumu daļā.

attēls nr.3

ēkas kadastra nr.80090041806001

attēls nr.4

Apsekojamā ēka plānā ir  taisnstūris ar gabarīt izmēriem 96,80 x 10,40 m  (attēli nr. 5;6;7;8). 
Ēkai ir sešas kāpņu telpas, pieci virszemes stāvi un pagrabstāvs (attēli nr.6;7;8). 
Katrai ēkas kāpņu telpai ir divas ārējās ieejas. Kopā ēkai ir 12 ārējās ieejas, 6 no kurām ir ieejas uz pagrabstāvu 
(attēls nr.7). 
Ēkas kopējā platība - 4449 m2.  
Ēkā ir 90 dzīvokļi.

attēls nr.5

lietus ūdens kanalizācija
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3. Teritorijas labiekārtojums
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, 
tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība 
normatīvo aktu prasībām.

Tehniskais 
nolietojums  

(%)

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi 35

3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi -

Ēkas zemes gabalā nav ierīkoti bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi.

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas -
Gar ēku ir iekārtots zālājs, puķu dobes un pāris košumkrūmu.  
Detalizēti netiek apskoti un vērtēti, jo apsekošana notiek februārī. 
Mazās arhitektūras formas netika konstatētas.

3.4. nožogojums un atbalsta sienas

4. Būves daļas
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, 
tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība 
normatīvo aktu prasībām.

Ēkas tehniskais 
nolietojums (%)

4.1. pamati un pamatnes 30
Ēkas pamati veidoti: 

 no saliekamo dzelzsbetona pagraba sienu paneļiem zem ēkas nesošajām stinguma sienām (b-240mm)         
[                  ] , uz saliekamo betona pamata bloku pēdām (attēli nr.6;21), 

no lentveida saliekamo dzelzsbetona cokola sienu paneļiem (b- 240mm; h-1000mm) zem ēkas 
norobežojošajām sienām [                  ] (attēli nr.6;11÷18;21÷26), 

no  ķieģeļu mūra (250mm) uz dz/betona pamatu pēdām [                 ]  (attēls nr.6) 
Gar ēkas cokola paneļiem, zem grunts līmeņa, ir iemontēti vertikālu uz sāniem, dobie dz/betona paneļi (attēli nr.
6;11 ÷ 23). 
Ēkas cokola paneļos ir izbūvētas vēdināšanas atveres. 
Vizuāli apsekojot, netika konstatētas ēkas pamatu konstrukciju deformācijas vai citas pazīmes, kas liecinātu par 
nepieciešamību veikt pamatu atsegumus un to padziļinātu izpēti. 
Ēkas pamatu konstrukcijas stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un  atbilstošs “Būvniecības likuma” 9.panta 
(mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām.

Ēkai piekļaujas asfaltbetona gājēju celiņi, asfaltbetona transporta ceļš un transporta līdzekļu stāvvietas (attēli nr. 
8;9).  
Brauktuvju, ietvju un laukumu iesegumi kopumā ir apmierinošā stāvoklī.

attēls nr.9 attēls nr.10
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attēls nr.11 attēls nr.12

attēls nr.13 attēls nr.14

attēls nr.15 attēls nr.16

attēls nr.17 attēls nr.18

attēls nr.19 attēls nr.20

cokola dz/betona panelis

dobais dz/betona pārseguma panelis vertikāli uz sāniemdobais dz/betona pārseguma panelis vertikāli uz sāniemdobais dz/betona pārseguma panelis vertikāli uz sāniem

dobais dz/betona pārseguma panelis vertikāli uz sāniemdobais dz/betona pārseguma panelis vertikāli uz sāniem

dobais dz/betona pārseguma panelis vertikāli uz sāniemdobais dz/betona pārseguma panelis vertikāli uz sāniem

dz/betona cokola panelis dz/betona cokola panelis

dz/betona cokola panelis dz/betona cokola panelis

dz/betona cokola panelis dz/betona cokola panelis

dz/betona cokola panelis dz/betona cokola panelis
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4.2. nesošās sienas, aiļu sijas un pārsedzes 30

attēls nr.21

dobie dz/betona pārseguma paneļi

ribotie dz/betona cokola paneļi dz/betona pagraba sienu paneļi ribotie dz/betona cokola paneļi

dobie dz/betona pārseguma paneļi

attēls nr.22

attēls nr.23 attēls nr.24

ribotie dz/betona cokola paneļiribotie dz/betona cokola paneļi

attēls nr.25

horizontālā hidroizolācija

attēls nr.26

horizontālā hidroizolācijaribotie dz/betona cokola paneļi

Pēc konstruktīvās shēmas, ēkai ir nesošās saliekamā dzelzbetona šķērssienas [               ] un norobežojošie 
keramzītbetona ārsienu paneļi [               ] (attēli nr.7;8;11;12;27÷35). 
Ēkas pamatu virszemes daļas sienas veidotas no saliekamā dz/betona pamatu un cokola paneļiem. 
Ēkai nav atsevišķu logu un durvju ailu pārsedžu. Logu un durvju ailes iebūvētas saliekamo dz/betona un 
keramzītbetona konstrukciju ailēs. 
Ēkas norobežojošie ārsienu paneļu atbilstību, Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika”, prasībām, jānosaka veicot ēkas energoauditu. 
Uz apsekošanas brīdi netika konstatētas nesošo sienu deformācijas vai sabrukumi. 
Ēkas nesošo dz/betona sienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs “Būvniecības likuma” 9.panta, 
1.apakšpunkta, (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 

attēls nr.27

dobie dz/betona pārseguma paneļi
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4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi, sijas
Ēkai, izņemot nesošās saliekamā dz/betona šķērssienas (sk.p.4.2.) nav citu karkasa elementu.

4.4. pašnesošās sienas 30

Ēkas norobežojošie keramzītbetona ārsienu paneļi ar rūpnieciski veidotu apdari, ir pašnesoši. 
Ēkai ir veikti pašnesošo norobežojošo paneļu virsmu un savienojuma šuvju remonta darbi, bet lokāli tika 
novēroti šuvju izdrupumi (attēls nr.30). 
Ēkai pārsvarā ir nomainīti vecie koka logi uz jauniem PVC logu blokiem. Līdz ar logu bloku nomaiņu, ir veikta 
jauna starplogu ailu izbūve no vieglbetona blokiem (attēli nr.29;30;31). Lokāli ir palikuši koka vēsturiskie koka 
karkasa starplogu aizpildījumi (attēli nr.29;32;35). 
Uz apsekošanas brīdi ārsienu pašnesošo paneļu tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs. 
Ēkas norobežojošie keramzītbetona ārsienu paneļu siltumnoturības atbilstību, Latvijas būvnormatīva, LBN 
002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām, jānosaka veicot ēkas energoauditu.

attēls nr.28 attēls nr.29

attēls nr.30 attēls nr.31

attēls nr.32 attēls nr.33

attēls nr.34 attēls nr.35
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4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 60
Ēkas pamatu un ārsienu savienojuma vietās tika konstatēta horizontālā hidroizolācija no bitumena ruļļveida 
materiāliem (attēli nr.25;26).  
Ēkas paneļu savienojuma šuvju stāvoklis kopumā ir apmierinošs. 
Ēkai kopumā nav veikti papildus siltumizolācijas darbi. 
Netika atsegta jumta plaknes konstrukcija lai pārliecinātos par siltumizolācijas biezumu virs dzīvojamām telpām, 
bet vizuāli apsekojot, tas nevar būt lielāks par 100mm, kas ir nepietiekoši un neatbilstoši Latvijas būvnormatīva, 
LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām. 
Norobežojošo keramzītbetona paneļu siltumizolācijas stāvoklis, neveicot precīzus aprēķinus, ir neatbilstošs 
Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām.

  APZĪMĒJUMI: 
  - nesošās dzelzsbetona šķērssienas un stinguma garensienas 
  - norobežojošie pašnesošie ārsienu keramzītbetona paneļi 
  - starpstāvu kāpnes 
  - balkoni 
  - starpstāvu dzelzsbetona pārsegumi 
  - veiot ēkas gala sienas siltumizolāciju, pievērst uzmanību ārsienu paneļu un nesošās sienas 

sadurvietu hermetizācijai

ēkas gala sekcijas plāna fragmenta shēma

attēls nr.36
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4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 35

4.7. būves telpiskās noturības elementi 25
Ēkas telpisko noturību nodrošina nesošās dzelzsbetona šķērssienas un garensienas, un dzelzsbetona pārseguma 
paneļi. 
Ēkas telpiskās noturības elementu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības 
likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām.

Ēkas pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumi veidoti no saliekamā dzelzsbetona dobajiem pārseguma 
paneļiem. 
Netika konstatēti pārsegumu sabrukumi vai deformācijas, kas varētu apdraudēt to stiprību un noturību. 
Ēkas pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, 
“Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. 
Tika konstatētas neaizdarinātas un nenoblīvētas atveres pagraba pārsegumos, inženierkomunikāciju 
šķērsošanas vietās (attēli nr.37;38;39). 
Netiek izpildītas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības: 

• p.53. “Ugunsdrošo konstrukciju šķērojošos inženiertīklus izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju 
ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.”, 

• p.54. “Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aipilda ar 
būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. 
Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai 
sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina inženiertīklu 
hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēģšanu un kuru atbilstība apliecinātalikumā “Par atbilstības 
novērtēsanu” noteiktajā kārtībā.”

attēls nr.37 attēls nr.38

attēls nr.39 attēls nr.40

ne
aiz

da
rin
āta

s v
ai 

teh
no

loģ
isk

i n
ep

are
izi

 
aiz

da
rn

inā
tas

 at
ve

res
 pā

rse
gu

m
os

ne
aiz

da
rin
āta

s v
ai 

teh
no

loģ
isk

i n
ep

are
izi

 
aiz

da
rn

inā
tas

 at
ve

res
 pā

rse
gu

m
os

ne
aiz

da
rin
āta

s v
ai 

teh
no

loģ
isk

i n
ep

are
izi

 
aiz

da
rn

inā
tas

 at
ve

res
 pā

rse
gu

m
os



Pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana”, MK noteikumi Nr.337

�15

4.8.
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietus ūdens 
novadsistēma

nesošās konstr. - 25 
lietus ūdens - 50

Ēkai ir savietotā jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens novadsistēmu. 
Jumta nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona dobajiem paneļiem, balstītiem uz nesošām dz/betona 
sienām, ar lietus ūdens savācējkanālu un iekšējo lietus ūdens noteksistēmu (attēli nr.41;42;43;44).  
Nokļūt uz jumta iespējams no kāpņu telpas caur dubulto jumta lūku un pieslienamām metāla kāpnēm (attēlis 
nr.41).  
Ēkai izeja uz jumtu ir tikai no divām kāpņu telpām. Nav ievēroti LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošiba” noteikumi: 
p.81. Būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem: p.
81.1. “no katras kāpņu telpas paredz izeju uz jumtu”. 
Pa jumta perimetru (jumta slīpuma veidošanai ir izbuvēti dz/betona karnīzes elementi (attēli nr.45;46). 
Netika konstatētas ēkas jumta nesošo konstrukciju deformācijas vai sabrukumi. 
Jumta nesošās konstrukcijas, uz apsekošanas brīdi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības 
likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 
Jumta iesegums veidots no bitumena ruļļveida materiāliem. 
Ēkai ir iekšējā lietus ūdens noteksistēma. Lietus ūdens tiek savākts un novadīts lietus ūdens kanalizācijas 
sistēmā (attēli nr.5;37;44). 
Uz apsekošanas brīdi lietus ūdens noteksistēma kopumā ir apmierinošā stāvoklī. 
Pa jumta perimetru nav izbūvēta norobežojošā marga: 

•LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, p.81. ‘Būves, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta 
augšmalai ir lielāks par 10m…..p.81.2 pa būves perimetru izbūvē jumta nožogojumu… plakaniem jumtiem jumta 
nožogojumu ierīko vismaz 600mm augstumā.

attēls nr.41 attēls nr.42

attēls nr.43 attēls nr.44

attēls nr.45 attēls nr.46

jumta lūka
jumta lūka

jumta karnīzes elements slīpuma veidošnai jumta plakneijumta karnīzes elements slīpuma veidošnai jumta plaknei
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4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 60

Ēkai ir 68 balkoni (attēli nr.7;32;48 ÷ 70). 
Vizuāli apsekojot balkonus, tika konstatēts: 
Balkonu nesošās konstrukcijas veidotas no konsolveida, ārsienu paneļos iespīlētām dz/betona plātnēm, 
stiprinātām pie pārseguma paneļiem (attēli nr.48 ÷70). 
Balkonu norobežojošie ekrāni veidoti metāla konstrukcijām ar dažādu plātņu apšuvuma ekrāniem. 
Balkonu norobežojošo margu metāla konstrukcijas ir sākušas korodēt. 
Dz/betona balkonu plātnes betona aizsargkārtas lokāli ir bojātas un atsegts stiegrojums. 
Ēkas balkonu nesošie elementi kopumā atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta,1.apakšpunkta (mehāniskā 
stiprība un stabilitāte), prasībām, bet tiem ir nepieciešams veikt atjaunošanas darbus. 

1 - ēkas norobežojošā siena, 
2 - balkona iespīlēta konsolveida 

dzelzsbetona plātne, 
3 - tērauda ieliekamās detaļas, 
4 - tērauda stiegru enkuri, 
5 - ēkas pārsegums, 
6 - balkona hidroizolācija, 
7 - balkona grīdas iesegums, 
8 - skārda lāsenis.

balkonu uzbūves principiālā shēma un griezumi

1

2

3 - 3

3

2 1 4 4 2

4

1

5 2 7 6 8

5

attēls nr.49

attēls nr.48

attēls nr.47

attēls nr.50

5
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attēls nr.51 attēls nr.52

attēls nr.53 attēls nr.54

attēls nr.55 attēls nr.56

lokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumilokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumilokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumilokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumi
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attēls nr.57 attēls nr.58

attēls nr.59 attēls nr.60
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attēls nr.61 attēls nr.62

attēls nr.63 attēls nr.64

attēls nr.65 attēls nr.66

attēls nr.67 attēls nr.68

attēls nr.69 attēls nr.70

lokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumilokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumi

lokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumilokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumi

metāla margu un stiprinājuma elementu korozija

lokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumi

metāla margu un stiprinājuma elementu korozijametāla margu un stiprinājuma elementu korozija

lokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumilokāli betona aizsargkārtas bojājumi, nodrupumi un stiegrojuma atsegumi
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4.10. kāpnes un pandusi 30

Ēkā ir sešas kāpņu telpas ar sešām starpstāvu kāpnēm un sešām kāpnēm uz pagrabu (attēli nr.6;7;8;77;78;79; 
80).   
Ēkā nav pandusu. 
Iekšējo kāpņu konstrukcija - saliekamā dz/betona kāpņu laidi un kāpņu laukumi ar metāla konstrukciju margām. 
Pagraba kāpnes - dz/betona kāpņu laidi. 
Nokļūšanai uz bēniņiem un jumtu, ir ierīkotas metāla pieslienamās kāpnes (attēls nr.41). 
Netika konstatēti kāpņu konstrukciju deformācijas vai sabrukumi. 
Iekšējo starpstāvu, pagraba  un ārējo kāpņu elementi atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta,1.apakšpunkta 
(mehāniskā stiprība un stabilitāte), prasībām.

Ēkas ieejas lieveņi veidoti no dzelzsbetona plātnēm, kas kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī (attēli nr. 
71÷74). 
Ieejas jumtiņi veidoti no viļņveida bitumena loksnēm balstītām uz metāla nesošā karkasa konstrukcijas. 
Bitumena lokšņu iesegums laika gaitā lokāli ir deformējies un skārda pieslēgumi ēkas sienām lokāli bojāti. 
Jumtiņiem ir skārda pieslēgums pie ēkas sienām un ārējā lietus ūdens noteksistēma (notekrene) (attēli nr.
71÷73;76). 
Netika konstatēti ieejas jumtiņu defekti vai deformācijas, kas apdraudētu to noturību. 
Ēkas ieejas jumtiņu nesošās konstrukcijas atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta 1.apakšpunkta (mehāniskā 
stiprība un stabilitāte) prasībām.

attēls nr.71 attēls nr.72

attēls nr.73 attēls nr.74

attēls nr.75 attēls nr.76
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4.11. starpsienas -
Ēkai ir ģipšbetona pašnesošās starpsienas. 
Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu, netiek vērtētas.

4.12. grīdas -
Grīdas netika atsegtas detalizētai apsekošanai.  
Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu, netiek vērtētas.

4.13. aiļu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 40

attēls nr.77 attēls nr.78

attēls nr.79 attēls nr.80

Ēkai pārsvarā ir nomainīti vecie koka konstrukciju logu bloki ar sapārotām vērtnēm un parasto stiklojumu, uz 
jauniem PVC konstrukciju logiem ar stiklapakešu pildījumu.   
Jaunie, nomainītie logi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.  
Dažos dzīvokļos, kāpņu telpās un pagrabā ir palikuši arī vecie koka logi ar sapārotām koka vērtnēm un parasto 
stiklojumu. 
Ēkas ieejas durvis uz kāpņu telpām un pagrabu - metāla konstrukciju. 
Vecie koka logu  aizpildījumi neatbilst Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika”, prasībām.

attēls nr.81 attēls nr.82
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4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi -
Ēka nav apkures krāšņu, pavardu un dūmeņu.

4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība 30
Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas -  ķieģeļa mūra nesošās sienas, gāzbetona norobežojošie paneļi, 
dzelzsbetona pārsegumi.  
Atkarībā no izvirzītajām ugunsdrošības prasībām, ēkai ir I lietošanas veids  

• (LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” p.5.1.  “…dzīvojamās ēkas un telpas, tai skaitā mazstāvu viendzīvokļa un dadzdzīvokļu 
dzīvojamās ēkas, daudstāvu dadzddzīvokļu ēkas, saimniecības ēkas un būves, vasarnīcas, dārza mājas, dvīņu mājas, rindu 
mājas;” 

Ēkas kopīgā ugunsdrošības pakāpe U1a. 
Max ugunsdrošības nodalījuma platība U1a ēkām ar augstumu līdz 28m ir 5000m2.

4.16. ventilācijas šahtas un kanāli 50

Ēkā ir dabīgā vēdināšanas sistēma ar dabīgo gaisa nosūci no virtuvēm un sanitārajiem mezgliem, ar sienās 
izveidotiem vēdināšanas kanāliem.  
Kanāli veidoti no vertikāli samontētiem dobajiem dz/betona paneļiem. Ēkas virsjumta daļai ir betona 
konstrukciju skurstenis ar skārda jumtiņu (attēli nr.42;43;44;83;84). 
Vizuāli kanālu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
Lai precīzi iegūtu informāciju par vēdināšanas kanālu tehnisko un funkcionālo stāvokli, nepieciešams iegūt 
sertificēta skursteņslauķa atzinumu. 

Ēkā, kurā ir tikai gaisa nosūces kanāli no virtuvēm un sanitārajiem mezgliem, netiek nodrošināta pilnvērtīga 
gaisa apmaiņa, saskaņā ar augstāk minētajiem normatīviem. 
Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”: 

• 3.2.3 nodaļas 97.punktu … “Ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa padeves absolūtais 
minimums ir 15m3/h uz cilvēku”. 

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”: 

• 2.pielikumu “Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas apjoms dzīvojamo ēku telpās” 
             TELPA                       iekštelpu gaisa temperatūra (℃)       izvadāmā gaisa daudzums vai gaisa apmaiņas biežums stundā 
1.dzīvojamā istaba  

un guļamistaba                                           18                                                                  vismaz 3m3/m2                                         

2.virtuve                                                            18                                             vismaz 90m3/h, ja ir četrriņķu gāzes plīts 
3.vannas istaba                                               25                                                                  vismaz 25m3/h 

attēls nr.83 attēls nr.84
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4.17. lifta šahtas -
Ēkā nav liftu.

4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas -
Netika apsekoti visi dzīvokļi un to iekšējā padare un tās atbistība “Būvniecības likuma” 9.panta, 2.punkta, 
3.apakšpunkta (higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība) prasībām. 
Ēkas kāpņu telpāmieeicams veikt kosmētiskos remonta darbus.

4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 50

Ēkai ir rūpnieciski apdarināti ārējie keramzītbetona norobežojošie paneļi.  
Kopumā ēkas apdares stāvoklis atbilst “Būvniecības likuma” 9.panta, 3.apakšpunkta (higiēna, nekaitīgums un 
vides aizsardzība) prasībām, bet ir nepieciešams veikt kosmētiska rakstura atjaunošanas darbus

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 
 (ietver tikai tos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 
novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

tehniskais 
nolietojums (%)

5.1. aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa 
skaitītāji 40

Ēka ir pieslēgta pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. 
Ēkā tiek veikta ūdens patēriņa uzskaite.  
Ir veikti lokāli ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanas darbi. 
Nav veikti kompleksi (maģistrālie cauruļvadi, stāvvadi un dzīvokļu pievadi) aukstā ūdensvada, noslēgarmatūras, 
izolācijas un kanalizācijas cauruļvadu nomaiņas darbi. 
Tika konstatētas neaizdarinātas un nenoblīvētas atveres pagraba pārsegumos, inženierkomunikāciju 
šķērsošanas vietās (attēli nr.37;38;39). 
Netiek izpildītas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības: 

• p.53. “Ugunsdrošo konstrukciju šķērojošos inženiertīklus izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju 
ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.”, 

• p.54. “Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aipilda ar 
būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. 
Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai 
sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina inženiertīklu 
hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēģšanu un kuru atbilstība apliecinātalikumā “Par atbilstības 
novērtēsanu” noteiktajā kārtībā.” 

Kopumā ēkas aukstā ūdensvada, noslēgarmatūras un izolācijas stāvoklis ir apmierinošs. 
Sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem ir veikti lokāli (bojāto posmu un maģistrālo vadu) remonta 
darbi. 
Netika konstatēti kanalizāciju bojājumi, plīsumi.  
Kopumā kanalizāciju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.
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5.2. karstā ūdensvada cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo 
apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi 40

Karstā ūdens sagatavošana  notiek ēkas siltummezglā. 
Nav veikti kompleksi cauruļvadu stāvvadu un noslēgarmatūru atjaunošanas darbi. 
Karstā ūdensvada izolācijas, noslēgarmatūras un cauruļvadu tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs.

5.3. ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas -

Ēkā nav ugunsdzēsības ūdensvada.

5.4.
apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, 
mēraparāti, automātika un citi elementi 40

attēls nr.85

attēls nr.87

nomainīti kanalizācijas un aukstā ūdensvada cauruļvadinomainīti kanalizācijas un aukstā ūdensvada cauruļvadinomainīti kanalizācijas un aukstā ūdensvada cauruļvadi lietus ūdens kanalizācija

attēls nr.88

Ēkā ir centrālā apkures sistēma ar lokālu, automatizētu siltummezglu ēkas pagrabstāvā, ar siltumenerģijas 
patēriņa uzskaites un regulēšanas iespējām (attēls nr. 89).   
Ir veikti lokāli cauruļavdu un noslēgarmatūras nomaiņas darbi (attēls nr.91). 
Nav veikti kopleksi ēkas stāvvadu cauruļvadu un noslēgarmatūras, un izolācijas nomaiņas darbi. 
Apkures maģistrālo cauruļvadu, izolācijas un noslēgarmatūras stāvoklis ir apmierinošs.

attēls nr.86

attēls nr.89 attēls nr.90

siltummezgls lokāli nomainīta maģistrālo vadu siltumizolācija
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5.5. centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori -
Ēkā ir vecie konventora tipa un jauni, lokāli nomainīti, tērauda plākšņu radiatori. 
Netika apsekoti visi dzīvokļi, tādēļ radiatori netiek detalizēti vērtēti.

5.6. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi 50

Ēkā ir dabīgā vēdināšanas sitēma. 
Ēkā nav centralizētu piespiedus gaisa apmaiņas vai kondicionēšanas sistēmu.  
Veicot ēkas atjaunošanas darbus, esošā sistēma nespēs nodrošināt ( arī pašreiz nespēj) nepieciešamo gaisa 
apmaiņu telpās, saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un 
ventilācija”: 

• 3.2.3 nodaļas 97.punktu “Ja vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir cilvēki, svaigā gaisa padeves absolūtais minimums 
ir 15m3/h uz cilvēku.” 

Saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”: 

• 2.pielikumu “Iekšējā gaisa temperatūra un ventilācijas gaisa apmaiņas apjoms dzīvojamo ēku telpās” 
             TELPA                       iekštelpu gaisa temperatūra (℃)       izvadāmā gaisa daudzums vai gaisa apmaiņas biežums stundā 
1.dzīvojamā istaba  

un guļamistaba                                           18                                                                  vismaz 3m3/m2                                         

2.virtuve                                                            18                                             vismaz 90m3/h, ja ir četrriņķu gāzes plīts 
3.vannas istaba                                               25                                                                  vismaz 25m3/h 

Ēkā, kurā ir tikai gaisa nosūces kanāli no virtuvēm un sanitārajiem mezgliem, netiek nodrošināta pilnvērtīga 
gaisa apmaiņa, saskaņā ar augstāk minētajiem normatīviem.

5.7. atkritumu vadi un kameras -

Ēkā nav izbūvēti atkritumu vadi. 

5.8. gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji -
Ēka ir pieslēgta gāzes vadam (attēls nr.7). 
Detalizēti netiek apsekoti un vērtēti.

5.9. elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises -
Ēka ir pieslēgta centralizētajam elektrotīklam. 
Elektroinstalācijas stāvoklis koplietošanas telpās ir apmierinošā stāvoklī. 
Elektroinstalācijas stāvoklis dzīvokļos detalizēti netiek apsekots un vērtēts. 
Nav informācijas par elektroinstalācijas pretestības mērījumiem, un kad tie veikti.

attēls nr.91 attēls nr.92

lokāli nomainīti maģistrālo apkures cauruļvadi un vadu siltumizolācija

vecā apkures cauruļvadu siltumizolācija
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5.10. apsardze, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas -
Ēkā nav centralizētas apsardzes, saziņas vai citu sistēmu.

5.11. vājstrāvas tīkli un ietaises -

Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu, netiek apsekotas un vērtētas.

5.12. lifta iekārta -
Ēkā nav liftu.

5.13. citas ietaises un iekārtas

6.Ārējie inženiertīkli 
(ietver tikai tos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa 
novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

tehniskais 
nolietojums 

(%)

6.1. ūdensapgāde 40

 Ēka ir pieslēgta centralizētiem ūdensvada tīkliem.  
Ievads ēkā un ūdens patēriņa uzskaite ir tehniski apmierinošā stāvoklī.

6.2. kanalizācija 40

Ēka ir pieslēgta centralizētiem sadzīves kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas tīkliem.   
Kanalizācijas cauruļvadu un pieslēgumu stāvoklis ir apmierinošs.

6.3. drenāžas sistēmas -

Ēkai nav drenāžas sistēmas.

6.4. siltumapgāde 30

Ēka ir pieslēgta pilsētas centralizētai siltumapgādei.  
Ēkā ir lokāls siltummezgls. Ievada cauruļvadu un izolācijas stāvoklis ir apmieriošs.

6.5. gāzes apgāde 30

Ēka ir pieslēgta gāzes vadam.  
Ievadu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

6.6. zibensaizsardzība -

Apsekojot ēku, vizuāli netika konstatēta zibensaizsardzība.

6.7. citas sistēmas
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7. Kopsavilkums
7.1. Kopīgā tehniskā nolietojuma aprēķins

Nr. Būves daļu nosaukumi
būves daļu 
īpatsvari1

būves daļu 
tehniskais 

nolietojums 
(%)2

tehniskā 
nolietoju
ma daļās 

(%)

1 Teritorijas labiekārtojums 0,05 35 1,75

2 Būves daļas 0,73 24,5 17,9

2.1. pamati un pamatne 0,1 30 3,0
2.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 0,13 30 3,9
2.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 0,1 - -
2.4. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 0,1 30 3,0

2.5.
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 
segums, lietusūdens novadsistēma 0,1 25 2,5

2.6. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 0,03 60 1,8
2.7. kāpnes un pandusi 0,03 30 0,9
2.8. starpsienas 0,01 30 0,3
2.9. grīdas 0,05 - -

2.10. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 0,05 40 2,0
2.11. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 0,01 - -
2.12. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 0,01 50 0,5
2.13. citas būves daļas 0,01 - -

3 Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 0,12 41,7 5,0

3.1. ūdensapgāde 0,03 40 1,2
3.2. kanalizācija 0,03 40 1,2
3.3. siltumapgāde 0,04 40 1,6
3.4. ventilācija 0,02 50 1,0
3.5. vājstrāvas tīkli 0,01 - -
3.6. citas sitēmas 0,01 - -

4 Ārējie inženiertīkli 0,1 28 2,8

4.1. ūdensapgāde 0,02 40 0,8
4.2. kanalizācija 0,02 40 0,8
4.3. drenāžas sistēma 0,01 - -
4.4. siltumapgāde 0,03 30 0,9
4.5. gāzes apgāde 0,01 30 0,3
4.6. citas sitēmas 0,01 - -

Kopā: 1 27,5 27,5
 1 Būves daļu īpatsvara proporcija pieņemta balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par būvju kadastrālas uzmērīšanas noteikumiem 5. pielikuma tabulas 
datiem (izmantots būves konstruktīvu daļu īpatsvara noteikšanai), pēc analoģijas balstoties uz Valsts Zemes Dienesta metodiskiem norādījumiem par 
"Būves fiziska nolietojuma noteikšanu" (izmantots būves inženiertīklu daļu īpatsvara noteikšanai), ka arī balstoties uz vispārēji pieejamu informāciju 
par konstrukciju un inženiertīklu elementu izmaksu vidējo īpatsvaru būvē. 
2 Būves daļu tehniskā nolietojuma vērtības pieņemtas balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par būvju kadastrālās uzmērīšanas 
noteikumiem, balstoties uz MK noteikumiem Nr.907 par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un 
energoefektivitātes minimālajām prasībām, kā arī balstoties uz Pielikumā Nr.1 pievienotu “Ēku konstrukciju elementu un iekšējo 
inženiertīklu tehniskā nolietojuma noteikšanas metodiku”.
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7.2. Būves tehniskais nolietojums

1.Ēkas galvenie konstruktīvie elementi: 
Pamati ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā 
stiprība un stabilitāte) prasībām, 
Nesošās, norobežojošās sienas un starpsienas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības likuma” 
9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām, 
Pagraba, starpstāvu un jumta pārsegumi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības likuma” 
9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām, 
Jumta iesegums un lietus ūdens noteksistēma ir apmierinošā tehniskā stāvoklī,  
Ēkas lodžijas, lieveņi un jumtiņi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta, 
1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām, 
Ēkas kāpņu konstrukcijas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta 2.punkta, 
1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 

2. Ēkas ārējās apdares stāvoklis atbilst “Būvniecības likuma” 9.panta, 3.apakšpunkta (higiēna, nekaitīgums un vides 
aizsardzība)  prasībām. 

3. Ēkas ventilācijas sistēma kopumā neatbilst, LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, 
prasībām. 

4. Ēkas norobežojošo konstrukciju atbilstību Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika”, prasībām jānosaka un jāizvērtē energoaudita pārskatā. 

5. Ēkas vidējai tehniskais nolietojums ir ~ 28%

7.2. secinājumi un ieteikumi

               Ieteicamo vispārējo celtniecības remontdarbu un speciālo darbu saturs. 
Norobežojošās pašnesošās sienas, šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija: 

Lokāli tika novēroti šuvju izdrupumi (attēls nr.30). 
Lokāli ir palikuši koka vēsturiskie koka karkasa starplogu aizpildījumi (attēli nr.29;32;35). 
Ēkas norobežojošie keramzītbetona ārsienu paneļu siltumnoturības atbilstību, Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku 
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām, jānosaka veicot ēkas energoauditu. 

(1)  Ieteicams  visu starplogu ailu aizpildījumu pārbūvi, izbūvējot tos no vieglbetona blokiem. 
(2)  Pirms energoefektivitātes pasākumu veikšanas, aizdarināt (hermetizēt) visas norobežojošo paneļu šuves. 
(3) Veikt visu ēkas norobežojošo virsmu papildus siltumizolāciju, saskaņā ar energoaudita ieteikumiem. 

Pārsegumi: 
Tika konstatētas neaizdarinātas un nenoblīvētas atveres pagraba pārsegumos, inženierkomunikāciju šķērsošanas vietās (attēli 
nr.37;38;39). 
(4)  Veikts visu konstrukciju, kuras šķērso inženierkomunikācijas, hermetizāciju un aizdari. 
•p.53. “Ugunsdrošo konstrukciju šķērojošos inženiertīklus izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturību 

un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.”, 
• p.54. “Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aipilda ar 

būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. 
Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai 
sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina inženiertīklu 
hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēģšanu un kuru atbilstība apliecinātalikumā “Par atbilstības 
novērtēsanu” noteiktajā kārtībā.”
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Jumta elementi: 
Tika Ēkai izeja uz jumtu ir tikai no divām kāpņu telpām. Nav ievēroti LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošiba” noteikumi: 

p.81. Būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem: p.
81.1. “no katras kāpņu telpas paredz izeju uz jumtu”. 
Pa jumta perimetru nav izbūvēta norobežojošā marga: 

•LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, p.81. ‘Būves, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta 
augšmalai ir lielāks par 10m…..p.81.2 pa būves perimetru izbūvē jumta nožogojumu… plakaniem jumtiem jumta 
nožogojumu ierīko vismaz 600mm augstumā. Veikt jumta dzelzsbetona paneļu un savācējkanālu savienojumu hermetizāciju 
un virsmu apstrādi. Jumta plaknes apstrādei, ņemot vērā plaknes sarežģīto konfigurāciju, ieteicams izmantot uzziežamos vai 
uzsmidzināmos materiālus, piemēram MAPEI divkomponentu šķīdinātāju nesaturošo modificēto poliuretāna membrānu 
PURTOP 400M, kas uzklājama izmantojot augstspiediena divu maisītāju puliverizatoru, vai analogus materiālus. 

(5)  Iespēju robežās izskatīt jautājumu par izeju izbūvi no katras kāpņu telpas. 
(6) Veikt norobežojošo margu izbūvi. 

Balkoni, lieveņi, jumtiņi: 
Balkonu norobežojošo margu metāla konstrukcijas ir sākušas korodēt. 
Dz/betona balkonu plātnes betona aizsargkārtas lokāli ir bojātas un atsegts stiegrojums. 

(7) Veikt visu ēkas balkonu atjaunošanu. 

Ieteicamo balkonu atjaunošanas vispārējo celtniecības darbu apraksts (skat.attēli nr.47;48;49;50;93;94). 

[Balkonu atjaunošanai par pamatu pieņemta firmas MAPEI tehnoloģija (pārstāvis Latvijā: SIA Velve 
M.S.tehnoloģijas) un materiāli. Netiek izslēgta citu ražotāju tehnoloģijas izmantošana] 

Attīrīt esošās balkonu plātnes no esošā grīdu seguma (betonar vidējo biezumu 35mm). 
Noņemt esošos skārda lāseņus. 
Nokalt esošo stiprību zaudējušo betonu gar balkona plātnes malām apmēram vidēji 20mm dziļumā. 
Demontēt esošo balkona ekrānu plātnes. 
Attīrīt balkona plātni no esošās hidroizolācijas. 
Attīrīt balkona margu tērauda konstrukcijas no esošās krāsas un apstrādāt ar korozijas noņemšanas 

šķīdumu. 
Atsegtos balkona plātņu stiegrojumus attīrīt no korozijas, nepieciešamības gadījumā veikt balkona margu 

stiprinājuma mezglu pastiprināšanu. Atsegtās stiegras apstrādāt ar pretkorozijas pārklājumu  (piem.MAPEFER 
1K vai analogu). 

Veikt balkona plātņu nokalto daļu remontu, izmantojot remontjavas (piem.PLANITOP SMOOTH & REPAIR R4 
RASA & RIPARA R4 vai analogu). 

Montēt jaunu skārda lāseni pa balkona plātes perimetru. 
Uzklāt uz attīrītas balkona plātnes virsmas gruntējošu sastāvu (piem. ECO PRIM GRIP vai analogu). 
Veikt sienu un skārda lāseņu savienojuma vietu nolīmēšanu ar MAPPEBAND SA lentu uz PLANITOP FAST 330 

izlīdzinātas virsmas. 
Veikt slīpumu veidojoša slāņa ieliešanu ar PLANITOP FAST 330. 
Veikt margu metāla konstrukciju krāsošanu. 
Veikt ekrānu plātņu montāžu. 
Iestrādāt balkona virsmas hidroizolāciju vismaz 2 kārtās (piem.AQUAFLEX ROOF vai analogu). 
Balkona griestu virsmas izlīdzināt ar remonta javu (piem.MONOFINISH). 
Gruntēt balkonu plātnes griestus ar grunti (piem. MALECH). 
Veikt balkona plātnes krāsošanu 2 reizes (piem. ELASTOCOLOR).
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Visu balkonu remontam izmantot vienas firmas materiālus un tehnoloģiju. 
Ievērot darbu secību” 
Virsmu sagatavošana (ar rokas instrumentiem mehāniski jāatdala betonu, kas zaudējis savu stiprību. Pirms 

atskaldāmā āmura izmantošanas, jānovērtē balkonu tehniskais stāvoklis un attiecīgi jāierobežo tā jauda. No 
remontējamās virsmas mehāniski  vai ar augstspiediena ūdens strūklu jānotīra putekļi, netīrumi, izsāļojumi un 
citas vielas, kas varētu kavēt apstrādājamo materiālu ķīmisko komponenšu infiltrāciju betonā.Sagatavotai 
betona kārtai ir jābūt strukturāli pilnīgi stingrai un tīrai virsmai, lai paaugstinātu adhēziju. Jāveic rūpīga balkona 
plātnes apskate iespīlējuma vietā. 

Stiegrojuma pretkorozijas apstrāde.Stiegras attīrīt, izmantojot smilšu-ūdens strūklu vai metāla birstes. 
Stiegru attīrīšanu veikt rūpīgi un pārliecināties vai metāls kļuvis spīdīgs. Pretkorozijas pārklājumam izmantot 
MAPEFER 1K maisījumu, ko sajauc ar ūdeni kā plūstošu un viegli uzklājamu sastāvu. To uzklāj ar otu 2 
kārtās.MAPEFER 1K uzlabo betona un remontjavas adhēziju. 
MAPEFER 1K pretkorozijas pārklājumu: 

• natšķaidīt ar ūdeni, ja sastāvs ir sācis saistīties, 
• nepievienot cementu vai pildvielas, 
• neatstāt attīrītas stiegras bez apstrādes ilgu laiku, uzreiz veikt apstrādi ar MAPEFER 1K, 
• nestrādāt ar MAPEFER 1K, ja apkārtējā vides temperatūra ir zemāka par +5℃ , sargāt no tiešas saules. 
Betona remonts. Betona remontdarbus uzsākt uzreiz pēc grunts nožūšanas (~6h pie +20℃). Remontu veikt 

izmantojot MAPEI remontjavu PLANITOP SMOOTH&PAIR. Tas ir javas sausais maisījums, piemērots betona 
remontdarbiem, kad nepieciešams izmantot blīvu, aukstas stiprības, bezrukuma javu. Uz remontējamās virsmas 
nedrīkst būt stāvošs ūdens. Carejošas plaisas balkona plātnē novērš ar remonta javas sastāvu un tad jāaizpilda 
ar zemas viskozitātes epoksīdu MAPEPOXY BI-IMP. 

Iestrāde. Javu uzklāj izmantojot javas iestrādes darbarīkus, pumpējot vai torkretējot, pēc tam to rūpīgi 
pieblīvējot. Izmantot pie temperatūras robežās no +5℃ līdz +35℃, nelietot tiešos saules staros. 

Pēcapstrāde. Sastāva cietēšanu uz atklātām virsmām vislabāk nodrošināt uzklājot pretžūšanas membrānas 
vai plastikāta plēves, brezentu uzreiz pēc javas iestrādes. Sākot no nākošās dienas, mitrināt remontēto virsmu. 

Ieteikumi. Biezāku remontjavas slāņu izveidei sastāvu uzklāj vairākos slāņos, horizontālu virsmu remontam 
to iespējams uzklāt vienā slānī. Nepievienot papildus ūdeni javai, kas sākusi saistīties. Neizmantot PLANITOP 
SMOOTH&PAIR iepakojumu, kas ir bojāts vai iepriekš bijis atvērts. 

Pēc balkona plātnes remonta no grīdas virsmas noslīpēt “cementa pienu” un uzklāt lietošanai gatavu 
gruntējošu sastāvu, ievērojot iestrādes nosacījumus (nelietot, ja uz pamatnes ir ievērojams kapilārais mitrums; 
āra gaisa temperatūra zemāka pa +5℃. 

Pa balkona perimetru ierīkot skārda lāseni no 0,6mm biezas nerūsējoša tērauda vai tērauda ar pural 
pārklājumu. Sadurvirsmas pirms tam izlīdzināt ar PLANITOP FAST 330 sastāvu. 

Uzklāj slīpumu veidojošo slāni PLANITOP FAST 330, kas ir sausais maisījums, kuru sajauc ar ūdeni, stingri 
ievērojot iestrādes nosacījumus. 

Uzklāj AQUAFLEX ROOF ar šķiedrām armētu un lietošanai gatavu, tonētu sintētisko sveķu ūdens dispersijas 
hidroizolācijas sastāvu. Uzklāšanai izmanto garspalvainu rullīti, sareni vai špakteļlāpstiņu. Nestrādāt, ja: 

• temperatūra zemāka par +5℃, 
• temperatūra ir augstāka par +35℃, 
• ja paredzams lietus, 
• pamatne ir norasojusi, 
• gaisa mitrums pārsniedz 85%
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Hidroizolējošo sastāvu uzklāj divās vienmērīgās kārtās tā, lai katras kārtas biezums būtu ~ 0,4 līdz 0,5mm. 
Nogaidīt līdz pirmais slānis ir nožuvis un kļuvis nedaudz tumšāks (8….12 h), un uzklāj otro slāni. To uzklāj 
perpendikulāri pret pirmo slāni. Kopējais slāņa biezums nedrīkst būt mazāks par 0,8…1mm. 

Veikt balkona margu remontu. 
Veikt balkona plātnes griestu apdari. 

Visu paredzamo darbu veikšanai izstrādāt atjaunošanas projektu, kuru saskaņot Latvijas valsts būvniecības 
likumdošanā noteiktajā kārtībā. 
Pirms darbu uzsākšanas, ēkas elementu tehniskā stāvokļa precizēšanai, būvuzņēmējam jāveic papildus 
virspusējā apsekošana. Ja tiek konstatētas būtiskas atkāpes, salīdzinājumā ar tehniskā projektā pieņemtajiem 
risinājumiem, vai šajā apsekošanas aktā minētajiem, objektā ir jāuzaicina projektēšanas organizācijas pārstāvis, 
situācijas izvērtēšanai.

1

demontēt savienojuma vietas segumu ar uzlocītu ruberoīdu un skārda 
noseglīsti, izlīdzināt ar PLANITOP FAST 330 javu, līmēt MAPEBANDF SA - 

pašlīmējošu stūra lentu starp sienu un balkona plātni

2

AQUFLEX ROOF hidroizolācijas sastāvs

margu stiprinājuma elements ∟40x3

slīpumu veidojošais slānis, b= 5÷30mm

virsmu izlīdzināt ar 
MONOFINISH javu

grunts MALECH krāsot divas reizes ar ELASTOCOLOR pārklājumu

attēls nr.93

attēls nr.94
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(8) Veikt ieejas jumtiņu iesegumu, pislēgumu un lietusūdens noteksistēmu atjaunošanu. 

Aiļu aizpildījumi: 

(9) Veikt veco koka logu bloku nomaiņu dzīvokļos un kāpņu telpās. 
(10)  Pārbaudīt atbilstību  

MK noteikumi Nr.340, LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” nosaka:  
• p.64 “Ja daudzdzīvokļu ēkas cokola stāvā neierīko gaisa nosūces vēdināšanu, ārsienās nepieciešamas vienmērīgi pa ēkas 
ārsienas perimetru izvietotas vēdināšanas atveres, kuru šķērsgriezumu kopējais laukums nav mazāks par 1/400 no grīdas 
laukuma. Vienas vēdināšanas atveres šķērsgriezuma laukums ir vismaz 0,05m2”. 
(11)  Ja tiek veikti fasādes atjaunošanas darbus, ieteicams veikt visu jau nomainīto un jauno logu un durvju 
pareizu hermetizāciju, atbilstoši būvnormatīviem un montāžas tehnoloģijām.  

[Par cik loga konstrukcijas montāžas šuvi ēkas ārsienā veido sintētiskie siltumizolācijas materiāli (silikona hermētiķi, 
izolējošās putupoliuretāna auklas, putu siltinātāji, minerālvates un kompresijas blīvlentas), tiek pakļauti apkārtējās vides 
temperatūru starpības iedarbībai un rezultātā iegūstam kondensāta mitrumu, no gaisa, kas kondensējas montāžas šuves 
materiālā, saārda šuvi, veido aukstuma tiltiņus un sekmē mitruma migrāciju uz telpas pusi. Lai maksimāli hermetizētu 
montāžas šuvi, izmanto specializētās (kompresijas) blīvlentas. Montāžas šuves tvaikizolācijai (blīvlentai) no telpas puses ir 
jābūt blīvākai nekā no ārpuses. Savukārt blīvlentai, kas nosedz montāžas šuvi no ārpuses, ir jābūt īpaši izturīgai pret saules 
ultravioleto starojumu. Spraugu aizpildījumam starp loga bloku un ailes malām ir jābūt blīvam un hermētiskam pa visu 
perimetru (attēli nr.95;96)]. 

1 - montāžas putas; 2 - Inside tvaika necaurlaidīga lente, (līpoša, elastīgi – plastiska izolējoša lenta, veidota uz butila-kaučuka 
bāzes, pārklāta ar alumīnija foliju; 3 - Folienband Outside Tvaika caurlaidīga lente; 4 - ārējā skārda palodze;  
5 - iekšējā palodze; 6 - ailes siltumizolācija ar apdari, 7- siltumizolācija 

Iekšējā un ārējā apdare: 
(12)  Ēkas kāpņu telpām veikt iekšējās apdares atjaunošanas darbus. 
(13)  Ēkas energoefektivitātes ietvaros veikt  visu fasāžu apdares  atjaunošanu. 

Vēdināšanas kanāli, vēdināšana: 
Kopumā ēkā netiek nodrošināta gaisa apmaiņa saskaņā ar Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku 
apkure un ventilācija”: 

(14)  Izstrādājot ēkas energoefektivitātes pasākumus, izskatīt iespēju gaisa apmaiņas nodrošināšanai dzīvokļos. 
(15)  Veikt visu vēdināšanas kanālu apsekošanu un tīrīšanu, izmantojot sertificēta skursteņslauķa pakalpojumus.

[ + ]

attēls 95

[ + ][ - ]

attēls 96

1 234 5 77

3

6

1

2
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Iekšējie inženiertīkli: 
Netiek izpildītas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” p.53.; p.54. prasības: 

(18)  Veikts visu konstrukciju, kuras šķērso inženierkomunikācijas, hermetizāciju un aizdari. 
•p.53. “Ugunsdrošo konstrukciju šķērojošos inženiertīklus izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju 

ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.”, 
• p.54. “Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aipilda ar 

būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. 
Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai 
sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina inženiertīklu 
hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēģšanu un kuru atbilstība apliecinātalikumā “Par atbilstības 
novērtēsanu” noteiktajā kārtībā.” 

(19)Veicot ēkas energeofektivitātes pasākumus, ieteicams izskatīt jautājumu par iekšējo inženiertīklu kompleksu 
atjaunošanu ar cauruļvadu, noslēgarmatūras un izolācijas nomaiņu. 
(20) Ieteicams veikt apkures stāvvadu aprīkošanu ar automātiskiem balansiervārstiem. 
(21) Nomainot esošos vecos radiatorus, veikt to aprīkošanu ar termoregulatoriem. 
(22) Ēkas apsaimniekotājam kopīgi ar iedzīvotājiem ir vēlams izskatīt jautājumu par siltumpatēriņa individuālās 
uzskaites variantiem un to ieviešanu.. 

Citi ieteikumi: 
(23)  Veikt elektroinstalācijas pārbaudi visā ēkā. 
(24) Ieteicams izskatīt jautājumu par zibensaizsardzības sistēmas ierīkošanu: 

Saskaņā ar LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” p.44. “Zibensaizsardzību obligāti paredz trešās grupas ēkās. 
Pārējos gadījumos zibensaizsardzības ierīkošanas nepieciešamību nosaka, ņemot vērā ēkas raksturlielumus un riska 
kritērijus, kas noteikti piemērojamā standartā LVS EN 62305-2:2012 “Zibensaizsardzība”. 

(25)  Visu paredzamo darbu veikšanai izstrādāt atjaunošanas projektu, kuru saskaņot Latvijas valsts būvniecības 
likumdošanā noteiktajā kārtībā. 

(26)  Pirms darbu uzsākšanas, ēkas elementu tehniskā stāvokļa precizēšanai, būvuzņēmējam jāveic papildus 
virspusējā apsekošana. Ja tiek konstatētas būtiskas atkāpes, salīdzinājumā ar tehniskā projektā pieņemtajiem 
risinājumiem, vai šajā apsekošanas aktā minētajiem, objektā ir jāuzaicina projektēšanas organizācijas pārstāvis, 
situācijas izvērtēšanai. 

Apsekošana veikta 2019.gada  01. martā  

Atzinums sagatavots 2019.gada 15.martā 

būvinženieris Ēvalds Pēteris Cirsis, LBS Būvprakses sertifikāts Nr.4-03672 
(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

SIA “Balts un Melns”  būvinženieris Andris Bardulis, LBS Būvprakses sertifikāts Nr.3-01463   
(atzinumu pārbaudīja - vārds, uzvārds un paraksts) 

SIA “Balts un Melns” valdes loceklis Gatis Deņisovs  
(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

Vispārīgā daļa 
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (zemes kadastra nr. 8009 004 1806, būves kadastra apzīmējums 

8009 004 1806 001), Zeiferta ielā 24, Olainē, būvprojekta  dokumentācija izstrādāta pēc AS „Olaines ūdens 

un siltums” Reģ. Nr. 50003182001, pasūtījuma un iesniegtās dokumentācijas:  

 Neatkarīgā eksperta Arņa Auermaņa (Reģ. Nr. EA2-0084) izstrādātais ēkas 

energosertifikāts; 

 SIA „Balts un melns” tehniskās apsekošanas atzinums. 

Tika veikts vienkāršotais un instrumentālais objekta uzmērījums dabā. Visi izejmateriāli sagatavoti 

atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem. 
 

Būves galvenie tehniskie rādītāji 
 

Esošā zemes gabala platība –   4432m2; 

Apbūves laukums –     1194,4 m2; 

Būvtilpums –                                                     16409 m3; 

Kopējā platība –     4947,08 m2; 

Stāvu skaits –      5 virszemes stāvi, pagrabs; 

Būves galvenais lietošanas veids –   1122 - Triju vai vairāku dzīvokļu mājas; 

Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas – Pamati veidoti no nesošiem dzelzsbetona sienu paneļiem uz 

dzelzsbetona pēdām, dzelzsbetona un keramzītbetona paneļu ārsienas, saliekamo dzelzsbetona dobo paneļu 

starpstāvu pārsegumi un dzelzsbetona plātņu jumts. 

 
                               Projektēšanas gaitā piemērotie būvnormatīvi                                             

 

1. 09.07.2013. Būvniecības likums 

2. 06.12.2012  Ēku energoefektivitātes likums 

3. 19.08.2014. MK not. Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi 

4. 22.12.2009. MK not. Nr.1620 Noteikumi par būvju klasifikāciju 

5. 02.09.2014. MK not. Nr.529 Ēku būvnoteikumi 

6. 30.06.2015. MK not. Nr.339 LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika 

7. 30.06.2015. MK not. Nr.333 LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība 

8. 09.06.2015. MK not. Nr.281 LBN 202-15 Būvprojekta saturs un noformēšana 

9. 23.12.2014. MK not. Nr.794 LBN 204-14 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana 

10. 03.06.2015. MK not. Nr.340 LBN 211-15 Dzīvojamās ēkas 

11. 30.06.2015. MK not. Nr.332 LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija 

12. 16.06.2015. MK not. Nr.310 LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija 
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Paskaidrojuma raksts par energoefektivitāti 

 

Lai ēkā nodrošinātu paaugstinātus komforta apstākļus un vienlaicīgi samazinātu ēkas enerģijas 

patēriņu, tiek veikta kompleksa ēkas atjaunošana veicot ēkas norobežojošo konstrukciju siltināšanu un ēkas 

inženiertehnisko sistēmu uzlabošana. Šajā projektā plānots sasniegt sekojošus energoefektivitātes 

rādītājus: 

 
Enerģijas ietaupījums pēc 

pasākumu īstenošanas 

% no esošā aprēķinātā ēkas 

energoefektivitātes 

novērtējuma 

Ēkas ārsienu siltināšana no ārpuses 150 mm biezu 

siltumizolācijas slāni. Ēkai paredzēts  izveidot 

apmesto fasādi. Aprēķina siltumvadītspējas 

koeficients siltumizolācijai λd≤0.036Wm/K.  

92,153 MWh gadā 13,5 

Esošo koka karkasu starp logiem, tvaika izolācijas un 

siltumizolācijas atjaunošana, to veicot no ēkas 

ārpuses. Koka karkasu aizpildīt ar siltumizolāciju 

λd≤0.036Wm/K. Siltumizolācijas aptuvenais biezums 

koka karkasā 250 mm. Pie izbūvētā koka karkasa tiek 

stiprināta fasādes vate 150mm biezumā, 

λd≤0.036Wm/K, uz kuras uzklāj apmetumu.  

27,245 MWh gadā 4,0 

Pagraba pārseguma siltināšana no apakšas ar putu 

polistirolu 100 mm biezumā(λd=0,038 W/m*K). 

Cokola siltināšana ar ekstrudēto putu polistirolu 

100mm (λd=0,038 W/m*K) to iedziļinot zemē 1metra 

dziļumā (arī ap izvirzīto dzelzsbetona plāksni). 

17,629 MWh gadā 2,6 

Jumta siltināšana ar lēzeniem jumtiem paredzētu 

siltumizolāciju 210mm (λd=0,036 W/m*K) + 40mm 

(λd=0,039 W/m*K).  

52,302 MWh gadā 7,7 

Ēkas veco logu nomaiņa uz jauniem stikla pakešu 

logiem PVC rāmjos U=1,25W/m2K. Visas logu ailes 

siltināt ar siltumizolāciju iestrādes iespējamā biezumā 

(λd=0,038 W/m*K). 

31,653 MWh gadā 4,6 

Ēkas vējtveru sakārtošana. Jaunu ārdurvju ar aizvērēj 

mehānismu uzstādīšana. Bēniņu lūku nomaiņa uz 

jaunām energoefektīvākām lūkām U=1,6 W/m2K. 

Kāpņutelpas veco logu nomaiņa uz jauniem stikla 

pakešu logiem PVC rāmjos U=1,3W/m2K. 

4,407 MWh gadā 0,6 

Apkures cauruļvadu nomaiņa vai labošana un jauna 

siltumizolācijas slāņa uzstādīšana 30-50mm biezumā 

(λd=0,045 W/m*K) atkarībā no iespējamā iestrādes 

biezuma. Paredzēta apkures sistēmas modernizācija 

– radiatoru (nomaiņa vai skalošana), stāvvadu 

nomaiņa, termoregulatoru un alokatoru uzstādīšana 

17,229 MWh gadā 2,5 
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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. Dzīvokļos nepārtrauktas dabīgas 

ventilācijas nodrošināšanai paredzēts iebūvēt svaiga 

gaisa vārstus, deflektorus. 

 

 

 

 

 

MWh gadā 

 

 

 

KOPĀ       242,618               35,5 
Precīzus norādījumus par veicamajiem darbiem un attiecīgajiem enerģijas ietaupījumiem, skatīt „ Pārskats par ēkas 

energosertifikāta aprēķinos izmantotajām ievadvērtībām” .  
 
 

 
 

Projekta ietvaros veicamie darbi 
 
ARHITEKTŪRAS DAĻA  
 

1.1. Cokola siltināšana ar ekstrudētu putu polistirolu (λ<=0,038 W/(mK)), b=100 mm, izveidojot dekoratīvo 

apmetuma apdari. 

1.2. Ēkas ārsienu siltināšana ar akmens vates siltumizolācijas plāksnēm (λ<=0,036 W/(mK)), b=150mm, 

izveidojot masā tonēta dekoratīva struktūrapmetuma apdari. Logu ailēm izmantojot minerālvates 

siltumizolācijas plāksnes (λ<=0,038 W/(mK)),  30 mm biezumā, izveidojot masā tonēta dekoratīva  

struktūrapmetuma apdari.  

1.3. Balkonu plātņu atjaunošana un jaunu  margu uzstādīšana. 

1.4.  Kāpņu telpas sienu siltinājums pagrabā ar akmens vati (λ<=0,036 W/(mK)),  b=50mm, izveidojot 

armējuma kārtas apdari ar grunts krāsas krāsojumu.  

1.5. Pagraba pārseguma siltināšana ar putu polistirola plāksnēm (λ<=0,038 W/(mK)),  b=100 mm, izveidojot 

armējuma kārtas apdari ar grunts krāsas krāsojumu. 

1.6. Ieejas mezglu jumtu atjaunošana. 

1.7. Ēkas jumta siltināšana ar lēzeniem jumtiem paredzētām akmens vates siltumizolācijas plāksnēm, 

(λ<=0,036 W/(mK)),  b=210mm + akmens vates siltumizolācijas plāksnes (λ<=0,039 W/(mK)), 

b=40mm. 

1.8. Dzīvokļu koka logu nomaiņa pret PVC stikla pakešu logiem. Logu uzstādīšanu veikt izmantojot 

hermetizējošas blīvējuma lentes. 

1.9.  Vējtvera durvju nomaiņa, uzstādot siltinātas durvis un izmantojot hermetizējošas blīvējuma lentes. 

1.10. Vējtvera / dzīvokļa sienas siltinājums ar akmens vati (λ<=0,036 W/(mK)),  b=50mm, izveidojot masā 

tonēta dekoratīva struktūrapmetuma apdari. 

1.11. Koka jumta lūkas nomaiņa pret siltinātu, ugunsdrošu (EI30) jumta lūku 

1.12. Kāpņu telpu kosmētiskais remonts. 

1.13. Gaisa pieplūdes kanālu ierīkošana maināmo un nomainīto logu rāmjos.  

1.14. Lietus ūdens novadīšanas sistēmas atjaunošana. 

Sīkākus norādījumus skatīt projekta AR sadaļā.  

 

 20 dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA „Baltcom" pārstāvi (e-pasts: network@baltcom.lv). 

Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības 

gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības zonas uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu 

būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom"). Būvniecības ierosinātājs apņemas PEST pārvietošanas 

mailto:network@baltcom.lv
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darbus saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku īpašniekiem/pārvaldniekiem. SIA "Baltcom"  PEST 

pārvietošanas gadījumā ne mazāk kā trīs (3) mēnešus pirms objekta būvprojekta realizācijas 

uzsākšanas noslēgt vienošanos par PEST pārvietošanu. Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas 

darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu 

pasts: network@baltcom.lv). 

 
 INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA  
 

Vienlaikus ar ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas projektu, izstrādātas sekojošas apliecinājumu kartes: 

- Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - 

apkures sistēmas pārbūve. 

- Energoefektivitātes  paaugstināšana  daudzdzīvokļu  dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - 

zibens aizsardzības sistēmas izbūve. 

  

 

 
Īpašās piezīmes 

 

1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. 

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie 

un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam. Izmaiņas 

saskaņot ar projekta autoriem un pasūtītāju. 

2. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu materiālu 

iestrādes noteikumos, piegādātājfirmu rekomendācijās un citos materiālos. 

3. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un projekta autoriem 

un pasūtītāju. 

4. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējumiem un situācijas 

objektā. Precizējot apjomus, izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas. Būvuzņēmējam 

pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus apsekošanu 

būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai. 

5. Inženiertīklu atjaunošanu veikt saskaņā ar inženierbūvju pārbūves projektā dotiem risinājumiem un 

norādījumiem. 

6. Visus izmērus pārbaudīt objektā uz vietas. Ja pārmērot rodas pretrunas, kas traucē mezglu realizāciju, 

kontaktēties ar projekta autoriem. 

 

                 Sastādīja:     Māris Alsiņš 

                                                                             Zigurds Jansons 

 

               Būvprojekta vadītājs:      Guntis Kārkliņš 

         Arhitekta prakses sertifikāta  

         Nr. 1-00790 

mailto:network@baltcom.lv
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Reģistrācijas nr. 50003182001,  
Juridiskā adrese: Kūdras iela 27, Olaine,  
LV-2114, Latvija 
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SIA ”BALTS UN MELNS” 
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Pasūtījuma numurs: 19/2/2-18 
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Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

Daudzdzīvokļu ēkas (zemes gabala kadastra apzīmējums 8009 004 1806, būves kadastra 

apzīmējums 8009 004 1806 001), Zeiferta ielā 24, Olainē, būvprojekta dokumentācija izstrādāta pēc AS 

„Olaines ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 pasūtījuma un iesniegtās dokumentācijas: 

 Neatkarīgā eksperta Arņa Auermaņa (Reģ., Nr. EA2-0084) izstrādātais ēkas energosertifikāts; 

 SIA „Balts un melns” tehniskās apsekošanas atzinums. 

Tika veikts vienkāršotais un instrumentālais objekta uzmērījums dabā. Visi izejmateriāli sagatavoti 

atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas būvnormatīviem. 

              Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu atjaunošanu, uzlabojot fasāžu siltumtehniskos rādītājus 

atbilstoši izstrādātajam energoauditam, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes 

siltināmas ar siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare saskaņā ar  ETAG 

004 „Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu”. 

Minēto pasākumu rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma 

zudumi caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas 

ekspluatācijas laiks. 

 
Projekta AR sadaļas ietvaros veicamo darbu saraksts: 

1. Visu ēkas fasāžu, logu aiļu, cokola remonts un siltināšana. Fasādēm izmantojot minerālvates 

siltumizolācijas plāksnes 150 mm biezumā (λ<=0,036 W/(mK)), izveidojot masā tonēta dekoratīvā  

struktūrapmetuma apdari. Logu ailēm izmantojot minerālvates siltumizolācijas plāksnes iespējamā 

biezumā, izveidojot masā tonēta dekoratīvā  struktūrapmetuma apdari.  

2. Cokola apdarei izmantot ekstrudēta putu polistirola siltumizolācijas plāksnes 100mm biezumā 

(λ<=0,038W/(mK)), izveidojot masā tonēta dekoratīva apmetuma apdari. 

3. Jumta siltināšanai izmantot akmens vates siltumizolācijas plāksnes lēzeniem jumtiem 210 mm 

(λ<=0,036W/(mK)) + 40 mm (λ<=0,039W/(mK)) biezumā, un jaunu nosegskārda detaļu izveide pa 

jumta perimetru. 

4. Ieejas mezglu jumtu atjaunošana un jumta segumu izbūve no kausējamiem bitumena ruļļu 

materiāliem divās kārtās . 

5. Veco koka logu nomaiņa pret jauniem stikla pakešu logiem PVC rāmjos. 

6. Balkona plātņu remonts un jaunu balkona margu uzstādīšana. 

7. Pagraba pārseguma siltināšana, izmantojot putu polistirola plāksnes (λ<=0,038W/(mK)) 100 mm 

biezumā, un armējošās javas kārtas ar stikla šķiedras sietu izveide.  

8. Drošības margu izbūve uz ēkas jumta. 

9. Jaunas siltinātas un ugunsdrošas jumta lūkas uzstādīšana. 

10. Citi risinājumi, saskaņā ar ēkas tehniskā apsekošanas atzinumā un ēkas energoaudita pārskatā 

norādītajiem. 

                                                                                
                                                                                  Fasādes 

Paredzēts veikt visu ēkas fasāžu vienkāršoto atjaunošanu uzlabojot fasāžu siltumtehniskos 

rādītājus atbilstoši izstrādātajam energoauditam, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visām 

fasādēm veicami paneļu hermetizācijas pasākumi. Ēkas visas fasādes siltināmas ar siltumizolējošiem 

materiāliem un pēc tam izveidojama fasāžu ārējā apdare saskaņā ar  ETAG 004 „Eiropas tehniskā 

apstiprinājuma pamatnostādne ārējās siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu”. Minēto pasākumu rezultātā 

tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma zudumi caur tās norobežojošām 

konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžība un ēkas ekspluatācijas laiks. 

Visās fasādēs par fasāžu siltumizolācijas materiālu izmantojamas minerālvates siltumizolācijas 

fasādes plāksnes PAROC Linio 10 vai ekvivalents, b=150mm (pēc energoaudita) (λ<=0,036 W/(mK)), kas 

pārklātas ar armējuma kārtu (ar stikla šķiedras sietu) un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu. 

Pirmajā stāvā, no cokola līdz 1.stāva loga augšējai līnijai, uz siltumizolācijas plātnēm izbūvēt apmetumu ar 

paaugstinātu stiprību. Kategoriju sadalījumu skatīt projekta grafiskās daļas  lapās AR-26, AR-27, AR-28. 
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Projektā izvēlēta Sakret siltināšanas sistēmas materiāli. Izvēloties citas firmas siltinājuma sistēmu, 

jāprecizē siltinājuma sistēmas sastāvs katrai kategorijai. 

            Pirms fasādes siltināšanas darbiem jāveic logu starpaiļu koka karkasa tvaika izolācijas un 

siltumizolācijas atjaunošana, to veicot no ēkas ārpuses. Papildus izbūvēt esošā koka karkasa 

paplatinājumu līdz esošo paneļu ārmalai. Koka karkasu aizpildīt ar siltumizolāciju λd≤0.036Wm/K. 

Siltumizolācijas aptuvenais biezums koka karkasā 250mm. Pie izbūvētā koka karkasa tiek stiprināta 

fasādes vate 150mm biezumā λd≤0.036Wm/K, uz kuras uzklāj apmetumu.  

            Novecojošo koka logu nomaiņu uz jauniem PVC logiem ar stiklojuma paketēm un Thermix 

starplikām stikla paketē. Nodrošināt jauno logu U vērtību U=1.25 W/(m2K)(kāpņu telpu logu U vērtību 

U=1.3 W/(m2K), krāsa balta. Uzstādīt kvalitatīvu logu furnitūru ROTO NT vai ekvivalentu. Logu montāžu 

veikt saskaņā ar “Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas” rekomendācijām. Pirms logu izgatavošanas 

veikt logu aiļu pārmērīšanu. Ievērot loga ailes samazināšanos siltumizolācijas slāņa dēļ. Logu vai durvju 

bloka izmēram ir jābūt tādam, lai pēc tā ievietošanas ailē, būtu iespējams pa visu bloka perimetru izveidot 

30 mm siltumizolācijas slāni, no ēkas ārpuses nebūtu aizsegts vairāk ka 1/3 no logu bloka rāmja profila 

platuma (arī ailes siltināšanas gadījumā). Maināmiem logiem pa loga perimetru no iekšpuses uzstādīt 

tvaika izolācijas lentes SWS - Soudal Folienband Inside vai ekvivalents. Visiem logiem ēkas fasādē no 

ārpuses uzstādīt vēja izolācijas barjeru SWS - Soudal Folienband Outside vai ekvivalents. Visas logu ailes 

siltināt ar minerālvates siltumizolācijas plāksnēm PAROC Linio 15 vai ekvivalents, iespējamā biezumā 

(λ<=0,038 W/(mK) pēc energoaudita), kas pārklātas ar armējuma kārtu (stikla šķiedras sietu) un masā 

tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu. Logu aiļu kvalitatīvu pieslēgumu izveidei izmantot fasādes 

siltināšanas profilus - zemapmetuma stūra leņķis ar lāseni (Albau  ALB-ED-C(01)-25 un/vai ALB-ED-C(02)-

25 vai ekvivalents), pielaiduma profils (Albau ALB-EN-06-24 un/vai ALB-EW-09-24 vai ekvivalents), 

palodzes sāna pieslēguma profils (Albau ALB-EW-CS(01)-20 vai ekvivalents), palodzes profils (Albau ALB-

EW-US(01)-20 vai ekvivalents) un stūra profili.   

 Visiem logiem, pārkarēm, apmalojumiem u.c. uzstādīt skārda palodzes, nosegus, lāseņus no 

karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu, RUUKKI vai 

ekvivalents 

Šuvi apmetuma kārtas sadurvietā aizpildīt ar puliuretāna hermētiķi. Nav pieļaujama apmetuma 

kārtas tieša "pieslēgšanās" pie cita tipa konstrukcijas. 

Pirms darbu uzsākšanas sazināties ar vājstrāvas kabeļu īpašniekiem par plānotajiem darbiem. 

Kopīgi ar ēkas apsaimniekotāju un kabeļu īpašniekiem veikt objekta apsekošanu un kabeļu marķēšanu. 

Veikt lieko vājstrāva kabeļu demontāžu. Ievērot kabeļu īpašnieku norādījumus būvdarbu veikšanas laikā. 

Saglabāt esošās stiprinājumu vietas, veikt stiprinājuma vietu atjaunošanu, ja tas nepieciešams. Siltinājuma 

zonā vājstrāva kabelim uzstādīt PVC caurules apvalku. Veikt savienojuma un pieslēguma vietu 

hermatizāciju.  

Lai nodrošinātu dzīvokļu ventilācijas sistēmas darbību, jāveic gaisa nosūču vietu/restu (virtuvē un 

sanitārā mezgla telpās) un ēkas ventilācijas šahtu darbības pārbaudi, tīrīšanu, atjaunošanu. Ja dzīvoklī 

pastāvīgi netiek nodrošinātas gaisa pieplūdes un nosūces vietas (vienlaicīgi), ventilācijas sistēma dzīvoklī 

nefunkcionēs. 

  

 
                                                                           Ieeju mezgli 

Ieejas daļai izveidot apmetuma apdari, kas atbilst I kategorijai. Ieejas durvju bloki saglabājami 

esošie. Demontēt vecās koka vējtvera durvis un uzstādīt jaunas, hermētiskas durvis, aprīkotas ar 

aizvērējmehānismiem un atdurēm. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi. Vējtvera / 

dzīvokļa sienu siltināt ar minerālvates siltumizolācijas materiālu 50 mm biezumā un dekoratīvo apmetumu. 

Veikt ieejas mezglu jumtiņu atjaunošanu. Attīrīt no rūsas un krāsot esošās metāla konstrukcijas, 

veidot jaunu impregnētu koka latojumu. Izbūvēt jaunu jumta segumu no šķiedrcementa viļņotām loksnēm 

Eternit Klasika vai ekvivalents. Izbūvēt ieejas mezglu jumtiņu apmalojumu no nosegskārda, uzstādīt lietus 

ūdens notekrenes un notekcaurules, b=0.5 mm RUUKKI vai ekvivalents. 
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Ēkas cokols 

Ēkas cokols siltināms pa visu ēkas perimetru. Pamatu sienām izveidojams siltinājums no 

ekstrudēta putupolistirola ar biezumu 100mm (λ<=0,038W/(mK)) vismaz 1000 mm dziļumā. Siltinājumam 

izveidojama armējuma kārta uz stikla šķiedras sieta ar paaugstinātu stiprību un gatavais dekoratīvais 

apmetums (piemēram, stiklu šķiedras siets 2 kārtās (skatīt lapu AR-5)), krāsas toni skatīt projekta grafiskās 

daļas lapās AR-11. Veikt pamatu lietus ūdens aizsargapmales izveidi. Pirms cokola siltināšanas, veikt 

dobo dzelzsbetona paneļu gar ēkas cokola daļu nolīdzināšanu ar apkārtējo reljefu, nozāģējot vienu paneļu 

dobumu (~250 mm). Grunti ar organikas piejaukumu vairāk par 5% norakt un aizstāt ar vidēji rupju smilti 

(filtrācijas koef.>2m/dnn), kas blietēta pa 200mm biezām kārtām. Pēc cokola siltināšanas izbūvēt betona 

bruģakmens segumu, kas balstīta uz blietēta šķembu pamatslāņa. Apmali veidot ar kritumu prom no ēkas 

(min 5%) ar minimālo platumu b=600mm, vēl 1400mm attālumā no apmales veidot kritumu (min 5%) no 

pievestas melnzemes slāņa. Pirms cokola siltināšanas attīrīt dzelzsbetona paneļu savienojuma vietas un 

veikt to aizdari un hermetizāciju. Veikt cokola vertikālās hidroizolācijas atjaunošanu, kā arī atslāņojušos 

daļu atkalšanu un virsmas izlīdzināšanu ar apmetuma kārtu. 

 

Rakšanas darbi  

Veicot cokola sienu siltināšanu, jāveic rakšanas darbi pa ēkas perimetru. Veicot rakšanas darbus 

jāievēro sekojošus nosacījumus: 

1. Jānodrošina esošo tīklu aizsardzība, nepārtrauktas sakaru tīkla elementu darbības 

nodrošināšanai. 

2. Būvdarbu veicējam jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas saskaņojošās institūcijās, tostarp no 

ēkas inženiertīklu turētājiem.  

3. Par darbu veikšanu atbildīgajai personai pirms darbu sākuma jāuzaicina darbu vietā 

inženierkomunikāciju dienestu pārstāvji, kopā ar tiem jānosaka inženiertīklu izvietojums un jāveic 

pasākumi, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu. 

4. Rakšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt 

rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), akceptētam būvprojektam, saskaņotai tehniskajai shēmai vai 

atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņotai labiekārtojuma izveidošanas (izvietošanas) vai urbumu 

izvietojuma dokumentācijai. 

5. Veicot darbus ievērot LR “Aizsargjoslu likumā”, 2014.gada.oktobra MK noteikumu Nr.500, 501, 

502 noteiktās prasības. Aizsargjoslās aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku un 

triecienmehānismiem, ierīkot mašīnu un mehānismu stāvvietas.  

6. Inženierkomunikāciju īpašnieku uzņēmuma darbiniekiem jānodrošina piekļuve attiecīgajām 

inženierkomunikācijām, ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku 

likvidācijas darbu veikšanai.  

 

Piezīmes. 

1.    20 dienas pirms būvdarbu sākuma izsaukt SIA "Baltcom" pārstāvi: network@baltcom.lv; 

2.  Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības    

gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības zonas uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu 

būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom"). 

3.  Būvniecības ierosinātājs apņemas PEST pārvietošanas darbus saskaņot ar tajos iesaistīto būvju/ēku 

īpašniekiem/pārvaldniekiem.  

4.   SIA "Baltcom"  PEST pārvietošanas gadījumā ne mazāk kā trīs (3) mēnešus pirms objekta būvprojekta 

realizācijas uzsākšanas noslēgt vienošanos par PEST pārvietošanu. 

5.  Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu (e-

pasts: network@baltcom.lv). 

6.  Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu  un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa 

temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C. 

7.  Uzstādot celtniecības sastatnes nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi esošajam elektrosadalnes skapim. 

Sadalnes aizsardzībai izveidot pagaidu koka rāmja konstrukciju (50x50mm), apšūt ar OSB saplāksni. 
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 8. Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVOCAB SPLIT D110 vai 

ekvivalents), l=1000mm, mehāniskā izturība 450N. 

 

 
Balkons 

 Esošās balkonu margas tiek demontētas. Pēc margu demontāžas veikt balkona plātņu remontu ar 

betona labošanas sistēmu. Veikt jaunu karsti cinkotu tērauda margu uzstādīšanu. Balkona margas apšūt 

ar T18 profila skārda loksnēm, saskaņā ar arhitektūras sadaļas lapu AR-16.  

Pēc margu un nerūsējošā tērauda skārda apmalojuma montāžas atjaunot balkona plātnes 

virsslāni. Virsslāni izbūvēt atbilstošā slīpumā no izlīdzinošās masas grīdām Sakret BAM (vai ekvivalents). 

Kā virssegumu uzklāt hidroizolācijas slāni Sakret TCM (vai ekvivalents). 
 

 
Pagraba pārseguma siltinājums 

       Pagrabstāva pārsegumam paredzēts izveidot siltinājumu, to izbūvējot pie pagraba griestiem. 

Siltinājums izveidojams no putu polistirola plāksnēm Tenapors EPS vai ekvivalents, b=100mm (λ<=0,038 

W/(mK)), kas pārklātas ar gruntētu armējuma kārtu (ar stikla šķiedras sietu). Esošajiem koka šķūnīšiem 

saīsināt augšējo daļu par siltumizolācijas tiesu, lai varētu veikt nepārtrauktu griestu siltināšanu.  

      Pirms darbu veikšanas kontaktēties ar vājstrāvas un inženierkomunikāciju tīklu turētājiem par plānoto 

darbu izpildi. 

       Pirms pagraba griestu siltināšanas darbu uzsākšanas veikt esošo SIA "TET" kabeļu atvienošanu no 

griestiem, sienām, ieguldot tos penāļos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepieciešams) un 

pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vieta, nodrošinot piekļuvi  pie stāvvadiem,  

kabeļu pagriezienu vietām, skapim, ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai. Sakarā ar 

plānotajiem "Tet" vara kabeļu tīkla pārslēgšanas un demontāžas darbiem, pirms ēkas fasādes un 

pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas nepieciešama sakaru tīkla esamības un izvietojuma 

apsekošana SIA "Tet" pārstāvja klātbūtnē. 

  Pirms pagraba pārseguma siltināšanas veicama plānotā apkures sistēmas pārbūve.  

Aukstuma tiltiņu novēršanai siltināt kāpņu telpas sānu sienu ar minerālvates siltumizolācijas 

plāksnēm PAROC Linio 10 vai ekvivalents, b=50mm, kas pārklātas ar gruntētu armējuma kārtu (ar stikla 

šķiedras sietu) (λ<=0,036 W/(mK)). Pagraba ventilācijas lūkām uzstādīt jaunas, rūpnieciski krāsotas metāla 

ventilācijas restes ar mehānisku regulācijas funkciju. Vienas restes vēdināšanas atveres laukums ir vismaz 

0,091 m2. Aprīkot ar pretinsektu sietu. 
 

Jumts 

Ēkai ir divslīpņu jumts ar iekšējo lietus ūdens noteci.  

Pirms jumta siltināšanas veicami visi nepieciešamie sagatavošanās darbi – ventilācijas kanālu 

izvadu atjaunošana, kabeļu ievadu izbūvi, kanalizācijas ventilācijas izvadu atjaunošanu un citus darbus. 

Veicama esošā jumta seguma attīrīšana un bojāto vietu remonts. Pēc esošā seguma sagatavošanas, 

jāveic atbilstošu slīpumu slāņu izveidošanu, lai nodrošinātu lietus ūdens satecēšanu no jumta plaknes uz 

attiecīgo gūliju. 

   Jumta siltināšanas sistēma sastāv no:  

 Siltumizolācijas pamatkārtas (λ<=0,036 W/(mK)) b=50mm, PAROC Ros 30, vai ekvivalents; 

 Siltumizolācijas pamatkārtas (λ<=0,036 W/(mK)) ar ventilācijas kanāliem b=160mm, PAROC 

Ros 30g vai ekvivalents; 

 Siltumizolācijas virskārtas (λ<=0,039 W/(mK)) lēzeniem jumtiem b=40mm, PAROC Ros 50 

vai ekvivalents; 

 Jumta seguma pamatkārtas, bitumena ruļļu materiāla TechnoNICOL Mida Tropik P3000 

cont EMP vai ekvivalents; 

 Jumta seguma virskārtas, bitumena ruļļu materiāla TechnoNICOL Prima Plast new P 5,5 

mineral black(EKP) vai ekvivalents. 
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            Siltumizolācijas loksnes savstarpēji nobīda. Loksnes ar ventilācijas rievām jānovieto ar tādu 

savstarpējo nobīdījumu, lai rievas nepārtraukti turpinātos starp savienojošajiem ventilācijas kanāliem - 

kolektoriem. Savienojošo kanālu (loksnēm ar ventilācijas rievām) platums b=120 mm, dziļums  d=20mm. 

Lai ventilācijas rievu darbību pie lūkām un citām konstrukcijām nepārtrauktu, vates plāksnēs iegriež  

šķērskanālus. Virsējās kārtas siltumizolācijas loksnes jānovieto ar nobīdījumu pret  jumta vidējā slāņa 

siltumizolāciju. Minimālā lokšņu pārsegšanās - 200 mm. Sīkākus norādījumus par siltumizolācijas lokšņu 

ieklāšanu skatīt ražotāju informatīvajos materiālos. Pa jumta perimetru izbūvējama cinkota tērauda jumta 

norobežojošā marga.  

                           Veicama jumta siltumizolācijas mehāniskā stiprināšana. Jumta siltumizolācijas loksnes stiprināt ar 

teleskopiskajiem dībeļiem plakanajiem jumtiem (Ejot H4 ECO vai ekvivalents). Darbu izpildītājiem 

jāpārliecinās par katra konkrētā enkura stabilitāti. 

     Siltumizolācija pie nesošās konstrukcijas tiek stiprināta atsevišķi no jumta seguma stiprinājuma. Uz 

vienu siltumizolācijas loksni vai tās daļu ir jāparedz vismaz divi stiprinājuma elementi. Tālāk siltumizolācijas 

mehānisko stiprināšanu veic bitumena ruļļu materiāla pirmās kārtas ieklāšanas laikā. Dibeļus iestrādā ruļļu 

materiāla šuvju vietās, pārklājot tos ar nākošo ruļļu materiāla sleju. 

     Teleskopisko stiprinājumu izvēles princips: atkarībā no izolācijas materiāla biezuma jāizvēlas pats 

garākais iespējamais dībelis, kura garums nepārsniedz izolācijas biezumu. Tad jāpiemeklē skrūve, 

ievērojot starpību starp dībeļa garumu un izolācijas biezumu, kā arī apstākli, ka skrūve 15 mm garumā 

paliek dībelī, bet 50 mm garumā tai jāieiet betonā. 

 

Ruberoīda jumta ieseguma ieklāšana. 

1. Kausējamā ruļļu materiāla ieseguma ieklāšana; 

 Jumta virsmu apstrādā ar grunti (mastiku uz bitumena bāzes) 

 Ruļļu materiālu klāj 2 kārtās. Pirmo kārtu veido no parastā kausējamā ruberoīda. Otro 

(noslēdzošo) veido no ruberoīda ar virsējo aizsargslāni (smilts apkaisījumu); 

 Starp blakus novietotām loksnēm veidot pārlaidumu 10cm; 

 2. kārtu (noslēdzošā ar smilšu aizsargkārtu) klāt jumta slīpuma virzienā , nodrošināt pārlaidumu 

~10cm; 

 Visiem asiem stūriem veikt pārlīmēšanu. 

 Skārda apmalojumu pa perimetru ēkai izveidot pēc pirmās ruberoīda kārtas uzkausēšanas; 

 Pēc abu kārtu uzkausēšanas nobeigumus pie visiem jumta izvadiem nobeigt ar skārda lāseni. 

 

        Veikt esošo ventilācijas kanālu tīrīšanu. Ventilācijas skursteņiem izveidot apmetuma apdari un 

atjaunot esošos skārda nosegjumtiņus. Nosegjumtiņiem korodējušās detaļas attīrīt no rūsas un krāsot ar 

tam paredzētām krāsām. 

         Pirms risinājumu izbūves situāciju precizēt uz vietas.  

 
Logi un durvis 

 Esošos koka logus nomainīt pret jauniem PVC logiem ar stiklojuma paketēm un Thermix 

starplikām stikla paketē. Nodrošināt jauno logu U vērtību U <=1.25 W/(m2K). Krāsa balta. Uzstādīt 

kvalitatīvu logu furnitūru ROTO NT vai ekvivalentu. Logus  papildus aprīkot ar Gealan GECCO-3 vai 

ekvivalentu ventilācijas sistēmu. 

Demontēt vecās vējtvera koka durvis un uzstādīt jaunas, hermētiskas durvis, aprīkotas ar 

aizvērējmehānismiem un atdurēm. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.   

Visiem logiem izbūvēt palodzes no rūpnieciski krāsota tērauda loksnes, b=0.5 mm, ar rūpnieciski 

krāsotu PURAL pārklājumu. 
 

Tērauda konstrukciju remonts 

Visas tērauda konstrukcijas apstrādāt ar rūsas noņēmēju, attīrot konstrukciju no atkorodējušām 

elementu daļiņām. Veikt konstrukciju antikorozijas krāsojumu, kas sastāv no grunts krāsas un alkīda 
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krāsas – tonis atbilstošs projekta norādījumiem. Stipri bojātos – korodējušos elementus - nomainīt pret 

ekvivalenta šķērsgriezuma elementiem. 

 

Sienas paneļu remonts 

Veikt sienas paneļu bojāto vietu remontu, atjaunojot izdrupušās paneļu vietas un hermetizēt 

paneļu saduršuves. Visas paneļu plaisas aizpildīt ar elastīgu šuvju mastiku. Šaurās plaisiņas ar dimanta 

ripu plaisas virspusē izveido ~3mm dziļu 2-3mm platu grāvīti, kuru aizpilda ar minēto sastāvu saskaņā ar 

ražotāja tehnisko instrukciju. Paneļu bojājumu vietas remontēt ar remontjavas sastāvu. Pirms remontjavas 

uzklāšanas bojājuma vietas attīrīt no visām abrazīvām daļiņām. Iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt 

izvēlētā materiāla izplatītājam.  

 

 

Dzelzsbetona virsmu remonts 

Veikt izdrupušo virsmu remontu saskaņā ar Sakret PCC I/II betona remonta  sistēmas 

norādījumiem vai ekvivalentu remonta sistēmu.  

 

 

Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija 

Svarīgi! Sienas adhēzijas nestspējai jābūt ne mazākai par 80 kN/m². Sienas adhēziju var 

pārbaudīt, veicot vienkāršu testu, kur ar līmēšanas javu pielīmētu 15x15cm lielu siltumizolācijas materiālu 

(līmēšanas javai ļauj žūt 7 dienas) mēģina atraut no sienas un novērtē bojājumus – ja to nav izdevies 

atraut no sienas un izolācijas materiāls tiek bojāts – adhēzija ir pietiekama. 

Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drupenas 

vai nobrūkošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai nogruntēt ar piesūcinošu grunti. 

Pirms termoizolācijas plākšņu pielīmēšanas nepieciešams pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu 

pielietojamo līdzekļu nožūšanas laikam, jo tā rezultāta var bojāties pielīmētās termoizolācijas plāksnes.  

Pamatnes virsmā ir pieļaujamas līdz 15mm dziļas nelīdzenas vietas un izliekumi. Ja virsmā ir 

nelielas (līdz 3cm) nelīdzenas vietas un izliekumi, nepieciešams veikt iepriekšēju nelīdzeno vietu 

izlīdzināšanu ar izlīdzinošo javu. Turklāt javu vienā kārtā iespējams uzklāt ne vairāk kā 15 mm biezā slānī. 

Nelīdzenākās vietas (vairāk nekā 3 cm) var likvidēt, tikai mainot siltumizolācijas slāņa biezumu.  

 

 

Termoizolācijas plātņu pielīmēšana 

Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes malām uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa visu perimetru) 

un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus, lai ar līmi būtu noklāti ne mazāk kā 50% no 

izstrādājuma laukuma. Līme nedrīkst nokļūt plākšņu savienojumu vietās, jo tad plāksnes nesavienosies 

blīvi un bez atstarpēm.  

 

Piestiprināšana ar dībeļiem 

Visas fasāžu plātnes piestiprina mehāniski – ar enkuriem (shēmu skatīt projekta AR sadaļas 

grafiskajā daļā). Siltumizolāciju stiprināt ar plastmasas dībeļiem, kuriem ir tērauda nagla. Minimālais 

diametrs plastmasas patronas galvai 60mm.  Mehāniskos stiprinājuma elementus enkurot ēkas esošajās 

nozrobežojošās konstrukcijās (skatīties attiecīgā stiprinājuma elementa ražotāja norādījumus). 

Siltumizolācijas stiprināšanas dībeļa  punktveida siltumvadītspēja ≤ 0.002W/m²K.  

Dībeļu izvietošanas shēma ir atkarīga no izmantoto siltumizolācijas lokšņu dimensijām, izvēlētas 

dībeļu markas, vēja slodzēm uz ēku. Projektā dotā shēma izstrādāta balstoties uz Ejot H4 ECO 

tehniskajiem datiem.  Veikt dībeļu izraušanas pārbaudes objektā un saskaņot rezultātus ar projekta 

autoriem.  

 



 

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai 

Zeiferta iela 24, Olaine - fasādes vienkāršotā atjaunošana 

                                                                                                                                                               Arhitektūras daļa (AR) 
 

Īpašās piezīmes 
 

1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. 

Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru 

tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam. 

Izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem un pasūtītāju. 

2. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu 

materiālu iestrādes noteikumos, piegādātāju firmu rekomendācijās un citos materiālos. 

3. Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju, projekta autoriem 

un pasūtītāju. 

4. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējumiem un situācijas 

objektā. Precizējot apjomus, izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas. 

Būvuzņēmējam pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties ar objektu un veikt papildus 

apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai. 

5. Logu enkurojuma (tai skaitā balkona un kāpņu telpu), remonta sastāva javu materiālu apjomi 

projektā nav norādīti.  

6. Par precīzu siltumizolācijas, fasādes apdares lokšņu izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas 

un apdares lokšņu ražotājiem. 

7. Visus konstrukciju stiprinājumus izvēlēties atbilstoši lietošanas veidam, stiprinājuma pamatnēm, 

nestspējas nosacījumiem. Stingri ievērot ražotāju norādījumus pie stiprinājumu izpildes. Ņemot 

vērā, ka būvdarbi tiek veikti esošā ēkā, kurā būvkonstukcijas ir nolietojušās, būvdarbu veikšanas 

laikā atbildīgi ievērot enkuru montāžas nosacījumus, pārliecināties par esošās pamatnes stiprību.   

 

 

 

Sastādīja:     Māris Alsiņš 

         

 

                                                                            Zigurds Jansons 

 

Daļas vadītājs:       

        Guntis Kārkliņš  

                                                                                                         Arhitekta prakses sertifikāts Nr. 1-00790 



Grafiskās daļas lapu saraksts
AR - Arhitektūras sadaļa
AR-1 Vispārīgie rādītāji
AR-2                 Demontāžas plāns asīs 1-19
AR-3                 Demontāžas plāns asīs 19-1
AR-4                 Demontāžas plāns asīs A-C
                         Demontāžas plāns asīs C-A
AR-5 Norobežojošo konstrukciju tipi
AR-6 Detaļu un elementu specifikācija
AR-7 Pagraba plāns
AR-8 1. stāva plāns
AR-9 2.-5. stāva plāns
AR-10 Jumta plāns
AR-11 Fasādes. Fasāžu krāsu pase
AR-12 Griezumi
AR-13 Mezgls 1. Cokola siltināšana
AR-14 Logu izbūves mezgli
AR-15 Mezgls 2. Ieejas mezgls.
                         Mezgls 3. Ieejas mezgla jumts
AR-16 Mezgls 4. Balkona siltināšana.
                         Balkona margas izbūve 
AR-17 Mezgls 5. Jumta lūkas izbūve
AR-18 Mezgls 6. Dzegas un jumta siltināšana
AR-19 Mezgls 7. Kāpņu telpas loga izbūve, siltināšana 
AR-20               Kabeļu ievades kanāls
AR-21               Antenas stiprinājuma risinājums
AR-22               Logu starpaiļu karkasa izlīdzināšanas risinājums
AR-23               Ēkas fasādes siltināšana pie gāzes ievada un sadales         

skapja
AR-24 Logu, durvju, ventilācijas restu specifikācija
AR-25 Kāpņu telpas apdare
AR-26 Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs 1-19
AR-27 Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs 19-1
AR-28 Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs A-C.
                         Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs C-A.
AR-29               Siltinājuma enkurojošo dībeļu izvietojuma shēma

Vispārīga informācija

 Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (zemes kadastra nr. 8009 004 
1806, būves kadastraapzīmējums 8009 004 1806 001), Zeiferta ielā 
24, Olainē, būvprojekta dokumentācija izstrādāta pēc AS „Olaines 
ūdens un siltums” Reģ. Nr. 50003182001 pasūtījuma un iesniegtās 
dokumentācijas. 

 Būvprojekta izstrādē izmantoti sekojoši izpētes materiāli:
     - Neatkarīgā eksperta Arņa Auermaņa izstrādātais ēkas 
energosertifikāts;
     - SIA „Balts un melns” izstrādāt ais tehniskā (vizuālā) apsekojuma 
atzinums;
Tika veikts vienkāršotais un instrumentālais objekta uzmērījums
dabā. Visi izejmateriāli sagatavoti atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas 
Republikas būvnormatīviem.

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

ēkas kadastra numurs: 8009 004 1806 001

Atjaunojamā ēka

Asfaltbetona piebraucamie ceļi

Gājēju celiņi

Auto stāvvietasZemes vienības robeža

Esošās ieejas ēkā

ZEMESGABALA EKSPLIKĀCIJA UN TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Zemesgabala kadastra numurs 8009 004 1806 
Kopējā platība, m² 4432
Piebraucamo ceļu platība (zemesgabalā), m² 492,0

Apbūves blīvums 22,7 %

Gājēju ceļu platība (zemesgabalā), m² 60,0

Apbūves intensitāte 92,8 %

2760,3Brīvā zaļā teritorija, m²

62,3 %Brīvās zaļās teritorijas rādītājs

Būves galvenais lietošanas veids (atbilstoši 
MK noteikumiem Nr.326  "Būvju klasifikācijas 
noteikumi")

1122
triju vai vairāku dzīvokļu mājas

Apbūves laukums, m² 1194,4

Būves lietošanas veids (Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība")

I

ĒKAS EKSPLIKĀCIJA UN TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

Ēkas grupa (atbilstoši MK noteikumiem Nr.500  
"Vispārīgie būvnoteikumi")

II

Kadastra apzīmējums 8009 004 1806 001
Nosaukums Dzīvojamā māja
Adrese Zeiferta iela 24, Olaine, 

Olaines  novads

Virszemes stāvu skaits 5

Pazemes stāvu skaits 1

Dzīvokļu skaits 90

Kopējā platība, m² 4947,08

Lietderīgā platība, m² 3920,44

Būvtilpums, m3 16409

1:500MĒROGS

LAPA/LAPAS 1/29

BŪVPROJEKTA VAD.:

Vispārīgie rādītāji 
Ģenerālplāns

ARHĪVA NR.

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

15.04.2019

Z24-FVA-2019

15.04.2019

PASŪTĪJUMA NR.

GP/ARMARKA

IZSTRĀDĀJA:

19/2/2-18

Z.JANSONS

OBJEKTS

G. KĀRKLIŅŠ

RASĒJUMS

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

15.04.2019
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Esošais zāliens

Auto stāvvietu platība (zemesgabalā), m² 173,0

Projektēšanas gaitā piemērotie būvnormatīvi
1. 09.07.2013.. Būvniecības likums
2. 06.12.2012 Ēku energoefektivitātes likums
3. 19.08.2014. MK not. Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi
4. 12.06.2018. MK not. Nr.326  Būvju klasifikācijas noteikumi
5. 02.09.2014. MK not. Nr.529 Ēku būvnoteikumi
6. 30.06.2015. MK not. Nr.339 LBN 002-15 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika
7. 30.06.2015. MK not. Nr.333 LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība
8. 28.08.2018.         MK not. Nr.545  LBN 202-18 Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana
9. 23.12.2014. MK not. Nr.794 LBN 204-14 Tērauda būvkonstrukciju projektēšana
10. 03.06.2015. MK not. Nr.340 LBN 211-15 Dzīvojamās ēkas
11. 30.06.2015. MK not. Nr.332 LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija
12.16.06.2015. MK not. Nr.310 LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

NORĀDĪJUMI PAR INŽENIERKOMUNIKĀCIJĀM:

Veicot cokola sienu siltināšanu, jāveic rakšanas darbi pa ēkas perimetru. Veicot rakšanas darbus jāievēro sekojošus nosacījumus:
1.    Jānodrošina esošo tīklu aizsardzība, nepārtrauktas sakaru tīkla elementu darbības nodrošināšanai.
2.    Būvdarbu veicējam jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas saskaņojošās institūcijās, tostarp no ēkas inženiertīklu                

turētājiem. 
3.    Par darbu veikšanu atbildīgajai personai pirms darbu sākuma jāuzaicina darbu vietā inženierkomunikāciju     dienestu  pārstāvji, kopā

ar tiem jānosaka inženiertīklu izvietojums un jāveic pasākumi, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu.
4.   Rakšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt rakšanas darbu atļaujai 

(būvatļaujai), akceptētam būvprojektam, saskaņotai tehniskajai shēmai vai atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņotai labiekārtojuma 
izveidošanas (izvietošanas) vai urbumu izvietojuma dokumentācijai .

5.    Veicot darbus ievērot LR “Aizsargjoslu likumā” , 2014.gada.oktobra MK noteikumu Nr.500, 501, 502 noteiktās prasības. Aizsargjoslās 
aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku un triecienmehānismiem, ierīkot mašīnu un mehānismu stāvvietas. 

6.    Inženierkomunikāciju īpašnieku uzņēmuma darbiniekiem jānodrošina piekļuve attiecīgajām inženierkomunikācijām, ekspluatācijas, 
remonta, rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbu veikšanai. 

7.     Būvdarbu laikā paredzēt esošo SIA "Baltcom" tīkla saglabāšanu un aizsardzību, nepieciešamības gadījumā paredzēt pārvietošanu ārpus būvniecības 
zonas uz būvdarbu veikšanas laiku (risinājumu būvdarbu laikā saskaņot ar SIA "Baltcom").

8.     SIA "Baltcom"  PEST (publiskā elektronisko sakaru tīkla) pārvietošanas gadījumā ne mazāk kā trīs (3) mēnešus pirms objekta būvprojekta realizācijas 
uzsākšanas noslēgt vienošanos par PEST pārvietošanu.

9.     Elektronisko sakaru tīkla līniju pārslēgšanas darbu veikšanai pieaicināt SIA "Baltcom" speciālistu (e-pasts: network@baltcom.lv).
10.   Kabeļus, kuri nepieder SIA "Baltcom", AIZLIEGTS stiprināt pie SIA "Baltcom"  jumta statņiem bez rakstveida vienošanās par jumta statņu izmantošanu 

noslēgšanas ar SIA "Baltcom".
11.   Ārējo optisko stikla šķiedru tīklu pārvietošanu  un to pārslēgšanu var veikt tikai ja ārējā gaisa temperatūra trīs dienu laikā nav zemāka par +4C.
12.  Sakarā ar plānotajiem "Tet" vara kabeļu tīkla pārslēgšanas un demontāžas darbiem, pirms ēkas fasādes un pagraba atjaunošanas 

darbu uzsākšanas nepieciešama sakaru tīkla esamības un izvietojuma apsekošana SIA "Tet" pārstāvja klātbūtnē.
13.  Pirms pagraba griestu atjaunošanas darbu uzsākšanas veikt esošo „Tet” kabeļu atvienošanu no griestiem un sienām, ieguldot tos 

penāļos vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepieciešams) un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu stiprināt virs siltumizolācijas 
slāņa, nodrošinot piekļuvi  pie stāvvadiem, kabeļu pagriezienu vietām, un sadales skapim, ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai. 
Vecos kabeļus demontēt, pirms tam sazināties ar SIA "TET" pārstāvi. Pēc darbu pabeigšanas nodot izpilddokumentāciju ar sakaru 
tīkla izvietojumu pagraba plānā.

14.  Uzstādot celtniecības sastatnes nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi esošajam elektrosadalnes skapim. Sadalnes aizsardzībai izveidot 
pagaidu koka rāmja konstrukciju (50x50mm), apšūt ar OSB saplāksni.

15.  Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVOCAB SPLIT D110 vai ekvivalents), l=1000mm, 
mehāniskā izturība 450N.

16. Pēc būvdarbu pabeigšanas atjaunot esošo segumu būvlaukuma teritorijā.

IZSTRĀDĀJA:

www.baltsunmelns.lv

Gaujas iela 5, Rīga, LV-1026
Reģ. Nr. 40003659614; būvk. reģ. Nr. 1482-R
SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

DAĻAS VADĪTĀJS:

Siltinot ēkas cokola daļu AS 
"Sadales tīkls" kabeļus ievietot 
aizsargcaurulēs (EVOCAB SPLIT 
D110 vai ekvivalents), l=1000mm, 
mehāniskā izturība 450N.

Uzstādot celtniecības sastatnes 
nodrošināt nepārtrauktu piekļuvi 
esošajam elektrosadalnes skapim. 
Sadalnes aizsardzībai izveidot 
pagaidu koka rāmja konstrukciju   
(50x50mm), apšūt ar OSB saplāksni.

M. ALSIŅŠ



Demontāžas plāns asīs 1-19

Lietotie apzīmējumi

-Esoši demontējami kabeļi fasādē

-Demontējams logs, kuru paredzēts nomainīt

   Nr. Nosaukums Mērvienības Apjoms Piezīmes

Demontējamo materiālu specifikācija asīs 1-19

1
2

m Nozāģēt vienu paneļa dobumu( ~250mm)Dobie dz/betona paneļi gar ēkas cokola daļu 77,6

3

Dzegas skārda nosegdetaļa m Demontējama97,1

4

Pagraba ventilācijas aiļu restes gab. Demontējamas12
95,6

5

Kabelis m Demontējams

7
8

Demontējams1Karoga turētājs gab.6

Demontējams3Apgaismes ķermenis gab.

DemontējamsIeejas mezglu jumtiņu segums9 m2 48

DemontējamiDemontējami logi11 gab. 69
gab.Koka jumta lūka Demontējama12 2

-Demontējams logu starpaiļu koka apšuvums un siltinājuma 
materiāls

-Demontējams logu ailes koka posms kāpņu telpās

m2 102,013 Logu koka starpaile Demontēt apšuvumu un siltumizolācijas pildījumu
m2 42,014 Kāpņu telpu logu aiļu koka posms Demontējams

342,6m Demontējamas15 Palodzes
240,0m Demontējamas16 Balkona margas(48 gab.)

-Saglabājams esošais kabelis

1,6Kabelis ar sensoru m Kabelis saglabājams zem siltumizolācijas, sensors 
pārceļams virs projektējamās siltumizolācijas

Balkona aizstiklojums

Ēkas Nr. zīme

17 Demontējams8,8m2

Demontējama1gab.

15.04.2019

15.04.2019

Z24-FVA-2019

15.04.2019

1:100

2

PASŪTĪJUMA NR.

AR

ARHĪVA NR.

LAPA

MĒROGS

MARKA

19/2/2-18

IZSTRĀDĀJA:

G. KĀRKLIŅŠDAĻAS VADĪTĀJS:

Z.JANSONS

OBJEKTS

RASĒJUMS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R
SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

www.baltsunmelns.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

Demontāžas plāns asīs 1-19

IZSTRĀDĀJA:

10 m DemontējamasIeejas mezglu jumtiņu skārda nosegdetaļas 68,4

Balkona jumtiņš18 Demontējams3gab.

1 2 3 5 6 8 9 11 12 134 7 10 14 17 18 1916151 2 3 5 6 8 9 11 12 134 7 10 14 17 18 191615

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3

4 4 4 3 4 4

5

5

5

7

6

89 9

9

9 9 910 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 1112 1213 13 13 13 13 13 1314 14 14 14 14 14

15

15 15

15

15

16

16

16

17

18 18 18

M. ALSIŅŠ



1:100

15.04.2019

15.04.2019

Z24-FVA-2019

15.04.2019

3

OBJEKTS

PASŪTĪJUMA NR.

AR

ARHĪVA NR.

LAPA

MĒROGS

MARKA

IZSTRĀDĀJA:

G. KĀRKLIŅŠDAĻAS VADĪTĀJS:

RASĒJUMS
Demontāžas plāns asīs 19-1

19/2/2-18

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

Z.JANSONS

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R
SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

www.baltsunmelns.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

Demontāžas plāns asīs 19-1

Demontējami logi
Logu koka starpaile

Nosaukums

Dobie dz/betona paneļi gar ēkas cokola daļu
Dzegas skārda nosegdetaļa

Pagraba ventilācijas aiļu restes

Demontējamo materiālu specifikācija asīs 19-1

Palodzes
Balkona margas(24 gab)

5
6

   Nr.
1
2
3
4

7

-Demontējams logu starpaiļu koka apšuvums un siltinājuma 
materiāls

-Demontējams logs, kuru paredzēts nomainīt

Lietotie apzīmējumi

ApjomsMērvienības Piezīmes

gab. Demontējami68
Demontēt apšuvumu un siltumizolācijas pildījumum2 75,0

m
m

gab.

Nozāģēt vienu paneļa dobumu( ~250mm)
Demontējama
Demontējamas

96,8
97,1
11

326,6m Demontējamas
120,0m Demontējamas

IZSTRĀDĀJA:

Balkona jumtiņš8 Demontējams3gab.

11919 18 17 16 15 14 13 12 11 10 23456780

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 45 5 5 5 5 5 5 5 5

6

6 6 6 6 67 7 7 7 7

88 8

Balkona skārda lāseņi9 Demontējams120,0m

9 9 9 9 99

M. ALSIŅŠ



Demontāžas plāns asīs A-C Demontāžas plāns asīs C-A

6,5m Demontējamas2 Palodzes

Lietotie apzīmējumi

-Demontējams  logs, kuru paredzēts nomainīt

   Nr. Nosaukums Mērvienības Apjoms Piezīmes

Demontējamo materiālu specifikācija asīs A-C

1 Dzegas skārda nosegdetaļa m Demontējama10,7

Mērvienības

Demontējamo materiālu specifikācija asīs C-A
Apjoms Piezīmes

Demontējamam 10,7

m Demontējamas6,5

   Nr. Nosaukums

Dzegas skārda nosegdetaļa1

Palodzes2

CBA ABC

15.04.2019

15.04.2019

Z24-FVA-2019

15.04.2019

Demontāžas plāns asīs A-C. Demontāžas plāns asīs C-A.

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

www.baltsunmelns.lv

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"
REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

RASĒJUMS

OBJEKTS

Z.JANSONS

DAĻAS VADĪTĀJS: G. KĀRKLIŅŠ

IZSTRĀDĀJA:

19/2/2-18

MARKA

MĒROGS

LAPA

ARHĪVA NR.

AR

PASŪTĪJUMA NR.

4

1:100

IZSTRĀDĀJA:

1 1

2 2

Demontējami logi3 gab. Demontējami1

Demontējami logi3 gab. Demontējami2

3

3

3

M. ALSIŅŠ



pagraba griestu 

siltinājums

1.st.grīda 1. Esošais pārsegums                                                  
2. Dziļas iedarbības grunts 
3. Virsmas saķeres grunts Sakret PG vai ekvivalents                                1 mm
4. Līmjava Sakret BK vai ekvivalents                                                         10-20 mm
5. Putu polistirola plāksnes ēku siltumizolācijai, λ≤0,038 W/(mK),
         Tenapors EPS vai ekvivalents                                                               100 mm
6.      Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents                                  3-4mm

ar stikla šķiedras sietu 160 g/m²     
7. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents 1 mm

P2
1

3
4
5

10
0

2

C1
Cokola siltinājums 

b=100mm un masā tonēta

apmetuma apdare uz 

stiklašķiedras sieta 

1
2
3

5
4

6
7
8

+

30

150

30

Ārsienas loga aiļu palodžu 

daļas siltinājums

1. Ārējā apdare - skārda palodze
2. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents 1 mm
3. Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² 3-4 mm
4. Akmens vate vai līdzvērtīgs siltumizolācijas materiāls plānajām 

apmetuma sistēmām λ≤0,038 W/(mK), Paroc Linio 15 vai ekvivalents    30 mm
5. Līmjava Sakret BK vai ekvivalents 10 mm
6. Virsmas saķeres grunts Sakret PG vai ekvivalents
7. Esošā logu ailas virsma (virsmu sagatavot darbiem - attīrīt, saremontēt, izlīdzināt)~100

Ārsienas loga aiļu siltinājums 

(augšā un sānos)

1. Gatavais masā tonētais  akrila apmetums Sakret AP vai ekvivalents 2 mm
2. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents 1 mm
3. Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents 

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²                                                               3-4 mm
4. Akmens vate vai līdzvērtīgs siltumizolācijas materiāls plānajām 
        apmetuma sistēmām λ≤0,038 W/(mK) Paroc Linio 15 vai ekvivalents    30 mm
5. Līmjava Sakret BK (vai ekvivalents) 10 mm
6. Virsmas saķeres grunts Sakret PG vai ekvivalents
7. Esošā logu ailes virsma (virsmu sagatavot darbiem - attīrīt, saremontēt, izlīdzināt)

30

~120

S3

S2

100 S6
Sienas apmetum apdare

1.     Gatavais masā tonētais  akrila apmetums Sakret AP vai ekvivalents        1 mm
2.     Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents                                      1 mm
3. Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents 

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²           3-4 mm
4. Grunts Sakret PG vai ekvivalents            1 mm
5. Esošā siena (virsmu sagatavot darbiem - attīrīt, saremontēt, izlīdzināt)

1
2
3

5
4

Ārsienas siltinājums ar fasādes 

akmens vati b=150mm

I kategorija pēc ETAG004

(fasāde)

S1I 150
1
2

6
7

4

3

Nodrošināt 

siltumizolācijas 

materiāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līmjavu uzklāt pa 

siltumizolācijas 

loksnes perimetru.

5

Ārsienas siltinājums ar fasādes 

akmens vati b=150mm

II un III kategorija pēc 

ETAG004 

(fasāde)

S1II, S1III 1. Gatavais masā tonētais  akrila apmetums Sakret AP vai ekvivalents 2 mm
2. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents 1 mm
3. Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² 3-4 mm
4. Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - 

λmin<=0,036 W/(mK) Paroc Linio 1 0 vai ekvivalents                               150 mm
5. Līmjava Sakret BK vai ekvivalents                                                         10-20 mm
6. Virsmas saķeres grunts Sakret PG vai ekvivalents 

(grunti precizēt atkar ībā no gruntējam ās virsmas)
7. Esošā siena (virsmu sagatavot darbiem - att ī r ī t, saremontēt, izlīdzināt)

150
1
2

6
7

4
3

5

Piezīmes
Apzīmējums,

nosaukums
AprakstsŠķēlums

Nodrošināt 

siltumizolācijas 

materiāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līmjavu uzklāt pa 

siltumizolācijas 

loksnes perimetru.

Nodrošināt 

siltumizolācijas 

materiāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līmjavu uzklāt pa 

siltumizolācijas 

loksnes perimetru.

Nodrošināt 

siltumizolācijas 

materiāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līmjavu uzklāt pa 

siltumizolācijas 

loksnes perimetru.

Sienas siltinājums ar fasādes 

akmens vati b=50mm

(sienas siltinājums  pagrabā)

S4 1. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents 1 mm
2. Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents 

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² 3-4 mm
3. Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - 

λmin<=0,036 W/(mK) Paroc Linio 10 vai ekvivalents 50 mm
4. Līmjava Sakret BK vai ekvivalents                                                        10-20 mm
5. Virsmas saķeres grunts Sakret PG vai ekvivalents
6. Esošā siena  (virsmu sagatavot darbiem - attīrīt, saremontēt, izlīdzināt)      

50

1

5
6

3
2

Nodrošināt 

siltumizolācijas 

materiāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līmjavu uzklāt pa 

siltumizolācijas 

loksnes perimetru.

4

Piezīmes
Apzīmējums,

nosaukums
AprakstsŠķēlums

Jumta siltinājums

P1

-

+ -

-

-

+

+

+

+

+

150

-

-

-

6

4

3

5

Sienas siltinājums ar fasādes 

akmens vati b=50mm

(sienas siltinājums vējtverī)

Nodrošināt 

siltumizolācijas 

materiāla blīvu 

piekļaušanos sienai. 

Līmjavu uzklāt pa 

siltumizolācijas 

loksnes perimetru.

+ -

1. Gatavais dekoratīvais silikona apmetums                                                2 mm
Sakret SIP vai ekvivalents

2. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents 1 mm
3. Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents 

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² 3-4 mm
4. Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma sistēmām - 

λmin<=0,036 W/(mK) Paroc Linio 10 vai ekvivalents 50 mm
5. Līmjava Sakret BK vai ekvivalents                                                        10-20 mm
6. Virsmas saķeres grunts Sakret PG vai ekvivalents
7. Esošā siena  (virsmu sagatavot darbiem - attīrīt, saremontēt, izlīdzināt)         

7

2

S5I 50
1

NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU TIPI

Norobežojošo konstrukciju tipi

PIEZĪMES:
1. Norobežojošo konstrukciju elementu numerācija nav savstarpēji saistīta. 

Numerācija spēkā tikai vienas norobežojošās  konstrukcijas robežās.  
2. Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir 

kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un  BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS 
būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un 
kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai  augstāki nekā projektā norādītam 
būvmateriālam. 

3. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo 
energoaudita fasādes koplaukums noteikts  vadoties no apkurināmo platību 
norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru. 

4. Izmantot sertificētus stiklu šķiedras sietus ar speciālu polimēru pārklājumu, 
kas iestrādājami apmetuma javas kārtā. 

5. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju 
pirms līguma slēgšanas.         

6. Logu montāžu veikt saskaņā ar  "Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas" 
rekomendācijām.  

7. Siltumizolācijas materiālu montēt un apmetuma apdari izveidot saskaņā ar 
ražotāja instrukcijām.  

8. Pārliecināties par visu izmantoto stiprinājumu atbilstību konstatētajai 
pamatnei. Stiprinājuma dībeļus montēt stabilā  pamatnē. Montētais dībelis 
nedrīkst būt izkustināms. 

9. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.  
10. Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju 

pasūtīšanas. 

3

16
0

40
25

0

5
6

4

7

50

2
-

1.       Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls 
          TechnoNICOL Prima Plast new P 5,5 mineral black(EKP) vai ekvivalents
2.       Jumta seguma pamatkārta - bitumena ruļļu materiāls
          TechnoNICOL Mida Tropik P3000 cont EMP vai ekvivalents 
3.      Nedegoša akmens vates siltumizolācija lēzeniem jumtiem, kas tiek lietota 
        arī kā virsējais slānis, λmin<=0,039 W/(mK) 

Paroc ROS 50 vai ekvivalents                                                                    40 mm
4. Nedegoša akmens vates siltumizolācija lēzeniem jumtiem ar ventilācijas
         kanāliem, λmin<=0,036 W/(mK) Paroc ROS 30g vai ekvivalents 160 mm
5. Nedegoša akmens vates siltumizolācija lēzeniem jumtiem, 

λmin<=0,036 W/(mK) Paroc ROS 30 vai ekvivalents 50 mm
6.     Esošais bitumena ruļļu materiāls
7.     Esošā pārseguma konstrukcija   

+

+

-

Ieejas mezgla jumta segums

P3

Ārsienas siltinājuma 

atjaunošana un fasādes 
līmeņa izlīdzināšana logu 
starpaiļu daļā ar  akmens 
vati PAROC EXTRA vai 
ekvivalents, 
b ~100mm+110mm

S7
1. Esošā koka karkasa siena
2. Tvaika izolācoja
3.      Mīkstās akmens vates siltumizolācija esošajā koka karkasā, 
          b=100mm, λmin<=0,036 W/(mK), Paroc Extra vai ekvivalents            100 mm*
4.      Mīkstās akmens vates siltumizolācija papildus izbūvētajā karkasā,
         b=100mm,  λmin<=0,036 W/(mK), Paroc Extra vai ekvivalents            100 mm*  
5.        OSB plāksne, b=18 mm                                                                                           18 mm

*Nepieciešamā 
siltumizolācijas slāņa 
biezumu precizēt 
būvobjektā uz vietas. 

100 100

2

5

3

1

18

4+ -

9

6
7

1. Gatavais masā tonētais  akrila apmetums Sakret AP vai ekvivalents 1 mm
2. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents            1 mm
3. Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents 

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²  3-4 mm
4. Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²  3-4 mm
5. Ekstrudētais polistirols λ<=0,038 W/(mK) - Technonicol XPS 

Carbon 35-300 vai ekvivalents        100 mm
6. Līmjava Sakret BK vai ekvivalents
7. Hidroizolācija Sakret TCM vai ekvivalents
8. Esošais cokola virsma (virsmu sagatavot darbiem - attīrīt, saremontēt, izlīdzināt)

1. Gatavais dekoratīvais silikona apmetums                                                2 mm
Sakret SIP vai ekvivalents, 2 mm grauds

2. Zemapmetuma grunts Sakret PG vai ekvivalents                                    1 mm
3. Armējošā javas kārta Sakret BAK vai ekvivalents 

ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²                                                              3-4 mm
4. Nedegoša akmens vates siltumizolācija plānajām apmetuma 
        sistēmām - λmin<=0,036 W/(mK) Paroc Linio 10 vai ekvivalents         150 mm
5. Līmjava Sakret BK vai ekvivalents                                                     10-20 mm
6. Virsmas saķeres grunts Sakret PG vai ekvivalents
7. Esošā siena  (virsmu sagatavot darbiem - attīrīt, saremontēt, izlīdzināt)         

1

ARHĪVA NR.ARHĪVA NR.

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R

5

1:20

15.04.2019

15.04.2019

Z24-FVA-2019

15.04.2019Z.JANSONS

G. KĀRKLIŅŠ

PASŪTĪJUMA NR.

ARMARKA

IZSTRĀDĀJA:

RASĒJUMS

LAPA

MĒROGS

PASŪTĪJUMA NR.

AR LAPA

MĒROGS

MARKA

IZSTRĀDĀJA:

G. KĀRKLIŅŠDAĻAS VADĪTĀJS:

RASĒJUMS

19/2/2-18

Z.JANSONS

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS

GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026

SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

www.baltsunmelns.lv

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

1

3

2

1.    Šķiedrcementa piecu viļņu loksnes Eternit  vai ekvivalents   
2.     Impregnētas koka latas 45(h)x70 mm, s=550mm 
3.    Attīrīta, krāsota esošā ieejas jumtiņa metāla konstrukcija  

IZSTRĀDĀJA:

M. ALSIŅŠ



Lietus ūdens 
novadjosla

1 Betona bruģakmens, Prizma 6, b=60 mm, SIA " Blikers" vai 
ekvivalents. 

Vidēji rupjas smilts slānis, frakcija 0/2

Blietētu šķembu kārta, frakcija 0/45, b=100mm

Smilts, blietēta vidēji rupja smilts

 Stūra profils ar 
sietu

Universāls stūra profils ar sietu Albau ALB-100/150-25 vai 
ekvivalents

Pastiprinātais stūra profils ar armatūras sietu Albau ALB-EC-S-20 
vai ekvivalents

Palodzes profils Albau ALB-EW-US(01)-20 vai ekvivalents

           Stūra 
pastiprinātais profils

AR-15

AR-14, 16, 
18 

AR-13, 14, 
16

min 600
5°

10
0

Ietvju apmale, bortakmens 1000x200x80 mm

Lietus ūdens 
novadjosla

1

Piezīmes
Apzīmējums,
nosaukums

AprakstsŠķēlums

AR-13

Detaļu un elementu specifikācija

Tvaika izolācija pa loga perimetru SWS - Soudal Folienband Inside 
vai ekvivalents

Iekšējā logu 
izolācijas lenta

6 AR-13, 14, 
15, 16

Loga 
pielaiduma 
profils

9

Ārējā logu 
izolācijas lenta

7
Profils ar 
lāseni

8

Deformācijas profils, paredzēts apmetuma un armējošās javas 
savienošanai ar loga vai durvju rāmi. Profils, izgatavots no augstas 
kvalitātes PVC. Izturīgs pret UV stariem, Albau ALB-EN-06-24 
un/vai ALB-EW-09-24 vai ekvivalents.

Ārējā difūzijas lente pa loga perimetru SWS - Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents
Zemapmetuma stūra leņķis ar lāseni. PVC profils ar armatūras 
sietu, kas paredzēts stūriem virs logu ailēm (fasādē), Albau 
ALB-ED-C(01)-25 un/vai ALB-ED-C(02)-25 vai ekvivalents.

AR-13, 14, 
15, 16

AR-13, 16, 
18

AR-13, 14, 
15, 16

AR-13, 14, 
15

Balta matēta PVC palodze, greenteQ vai ekvivalents

PVC cokola profils EJOT Praktika 100  vai ekvivalents

PVC deformācijas profils EJOT 120 plus vai ekvivalents

Karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu 
PURAL pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents

AR-13, 15, 
16

AR-13, 15, 
16

AR-13, 14, 
16

Logu iekšējās 
palodzes

Cokola profils

Logu ārējās 
palodzes

4

5

2

Karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu 
PURAL pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents

Nosegskārds
AR-15

AR-18

Notekrene, apaļa Ø125 mm, karsti cinkota tērauda loksne,b=0,6 
mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu, RUUKKI vai 
ekvivalents. 
Notekcaurule, apaļa Ø90 mm - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.6 
mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu no abām pusēm, 
RUUKKI vai ekvivalents  

Notekrene un 
notekcaurules

Dzegas 
siltināšana

Zemspiediena deflektors∅ 110 mm, Alipai-110 vai ekvivalents

Detaļu un elementu specifikācija

Deformācijas 
profils

3

10

 Tērauda 
pakāpieni

11

12

13

14 Krāsoti tērauda pakāpieni

Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm ar rūpnieciski 
krāsotu PURAL pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents 15

17

Lāsenis

16

Metāla leņķis18 Cinkots metāla leņķis 100x100x100x1.5mm

Nosegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm ar 
rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents

Nosegskārds19

Lāsenis - karsti cinkotas tērauda loksnes, b=0.5 mm ar rūpnieciski 
krāsotu PURAL pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalentsLāsenis

20

Apzīmējums,
nosaukums

AprakstsŠķēlums Piezīmes

21
Nobeiguma profils ar sietu Albau ALB-EST vai ekvivalentsNobeiguma 

profils

AR-17 

AR-15

AR-15 

AR-17

AR-15

Lāsenis pa balkona grīdas perimetru - karsti cinkota tērauda 
loksne, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu, 
RUUKKI vai ekvivalents

Lāsenis25

24

AR-13, 15, 
16

AR-21,
AR-17 

AR-18

AR-16 

23   Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm ar      
rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents

Cinkots metāla leņķis 260x100x100x3, s=600mm
Impregnēts koka dēlis 40(h)x120mm, s=600 mm 
Impregnēta koka brusa 160(h)x45mm, l=1000 mm, s=600 mm 
Leņķis 90x90x65x2.5. Izvietot pamīšus, s=600mm
Impregnēta koka brusa 50(h)x150mm, s=600 mm
Stiprinājuma dībeļi Sormat KAT N 10x135 mm vai ekvivalents

OSB plāksne, h=185 mm, b=22 mm

AR-21,
AR-17 

Elastīga lente hidroizolācijas stiprināšanai vertikālo un horizontālo 
virsmu savienojuma vietās Sakret D vai ekvivalents

AR-16
 Lente deformā-
 cijas šuvēm22
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Eternit vai ekvivalents
Jumta un 

vertikālās

 sienas 

savienojums

26 AR-15 

Albau ALB-EO-MC-20 vai ekvivalents AR-15 profils metāla 

lokšņu 

savienošanai ar 

apmetumu

27

Lāsenis  - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm ar rūpnieciski 
krāsotu PURAL pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents

Lāsenis28 AR-15 

IZSTRĀDĀJA:

M. ALSIŅŠ
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PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

Ārsienas logu aiļu sānu un augšamalas siltinājums ar fasādes plāksnēm  PAROC Linio 
15,  b=30 mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.

Ārsienas logu aiļu apakšmalas siltinājums ar fasādes plāksnēm  PAROC Linio 15,  
b=30mm un gruntētu armējuma kārtu.

Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC Linio 10, b=150mm un masā tonētu 
dekoratīvo struktūrapmetumu (I, II kategorija).

S2

S3

S1I

S1II

S7
Logu starpaiļu daļas siltumizolācijas nomaiņa un līmeņa izlīdzināšanas kārta ar 
siltumizolācijas loksnēm PAROC EXTRA, b=~100 mm +110 mm.

S6 Sienas apmetuma apdare

S4 Pagraba kāpņu telpas sienas siltinājums pirmā stāva līmenī ar fasādes akmens vati 
PAROC Linio 10 vai ekvivalents, b=50mm un gruntētu armējuma kārtu. 

S5I Vējtvera sienas siltinājums ar fasādes akmens vati PAROC Linio 10 vai ekvivalents, 
b=50mm un dekoratīvo struktūrapmetumu.

PIEZĪMES

1. Detalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR-5.
2. Griezumus skatīt lapā AR-12.
3. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-24.
4. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem. 
5. Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.

Logu, durvju apzīmējums, marķējums

Logu,durvju apzīmējums, maināmais logs
(iekļauts maināmo logu apjomos)

L-1    D-1

L-1

Apzīmējumi : 

D-1

Siltināt pagraba norobežojošo 
sienu 1.stāva līmenī. 

Siltināt pagraba norobežojošo 
sienu 1.stāva līmenī. 

Uzstādīt jaunas vējtvera durvis, aprīkot ar 
aizvērējmehānismu un atdurēm.Stiklojumu 
pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.

Siltināt pagraba norobežojošo 
sienu 1.stāva līmenī. 

Uzstādīt jaunas vējtvera durvis, aprīkot ar 
aizvērējmehānismu un atdurēm.Stiklojumu 
pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.

Siltināt pagraba norobežojošo 
sienu 1.stāva līmenī. 

Uzstādīt jaunas vējtvera durvis, aprīkot ar 
aizvērējmehānismu un atdurēm.Stiklojumu 
pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.

Siltināt pagraba norobežojošo 
sienu 1.stāva līmenī. 

Uzstādīt jaunas vējtvera durvis, aprīkot ar 
aizvērējmehānismu un atdurēm.Stiklojumu 
pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.

Siltināt pagraba norobežojošo 
sienu 1.stāva līmenī. 

Uzstādīt jaunas vējtvera durvis, aprīkot ar 
aizvērējmehānismu un atdurēm.Stiklojumu 
pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.

1 23

213

Mezgls 2. Ieejas mezgls
Skatīt lapa AR-15

Mezgls 2. Ieejas mezgls
Skatīt lapa AR-15

Mezgls 2. Ieejas mezgls
Skatīt lapa AR-15

Mezgls 2. Ieejas mezgls
Skatīt lapa AR-15

Mezgls 2. Ieejas mezgls
Skatīt lapa AR-15
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Cokola siltinājums ar ekstrudētā putupolistirola plāksnēm b=100mm un  dekoratīvo 
struktūrapmetumu ar paaugstinātu stiprību.

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

C1

10. Rakšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), 
akceptētam būvprojektam, saskaņotai tehniskajai shēmai vai atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņotai labiekārtojuma izveidošanas 
(izvietošanas) vai urbumu izvietojuma dokumentācijai

11. Veicot darbus ievērot “Aizsargjoslu likumā” noteiktās prasības. Aizsargjoslās aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku. 
12. Inženierkomunikāciju īpašnieku uzņēmuma darbiniekiem jānodrošina piekļuve attiecīgajām inženierkomunikācijām, ekspluatācijas, remonta, 

rekonstrukcijas, avāriju novēršanas vai to seku likvidācijas darbu veikšanai. 
13. Pirms pagraba pārseguma siltināšanas, gar griestiem izvietotās saglabājamās inženierkomunikācijas (AVK, ŪK cauruļvadus) atvirzīt no 

griestiem par plānotā siltumizolācijas slāņa biezumu. Nav pieļaujama saglabājamo kabeļu bojāšana. Pirms darbu uzsākšanas sazināties ar 
kabeļu un pārējo tīklu īpašniekiem par plānotajiem darbiem. Kopīgi ar ēkas apsaimniekotāju un tīklu īpašniekiem veikt objekta apsekošanu 
un tīklu marķēšanu. Veikt lieko tīklu  demontāžu. Ievērot kabeļu īpašnieku norādījumus būvdarbu veikšanas laikā - tīkliem, kuri tiks nosegti 
ar siltumizolācijas slāni, izveidot revīzijas lūkas pagriezienu un sadales kārbu vietās. Sagtavot pagraba plānu ar tīklu vietu atzīmēm.

14.     Pirms pagraba griestu siltināšanas darbu uzsākšanas veikt esošo SIA "Tet" kabeļu atvienošanu no griestiem, sienām,ieguldot tos penāļos 
vai izmantojot cita veida aizsargus (ja nepieciešams) un pēc siltināšanas darbu pabeigšanu atjaunot esošajā vieta, nodrošinot piekļuvi  pie 
stāvvadiem,  kabeļu pagriezienu vietām, skapim, ekspluatācijas un remonta darbu veikšanai. Sakarā ar plānotajiem "Tet" vara kabeļu tīkla 
pārslēgšanas un demontāžas darbiem, pirms ēkas fasādes un pagraba atjaunošanas darbu uzsākšanas nepieciešama sakaru tīkla 
esamības un izvietojuma apsekošana SIA "Tet" pārstāvja klātbūtnē.

15.     Siltinot ēkas cokola daļu AS "Sadales tīkls" kabeļus ievietot aizsargcaurulēs (EVOCAB SPLIT D110 vai ekvivalents), l=1000mm, mehāniskā 
izturība 450N.

16.     Pēc darbu pabeigšanas nodot izpilddokumentāciju ar sakaru tīkla izvietojumu pagraba plānā.
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      Jaunizbūvējama lietus ūdens novadjosla.
Apmali izbūvēt no betona bruģakmens (Prizma 6 vai 
ekvivalents) seguma, balstot to uz blietētu šķembu kārtas 
b=100mm un vidēji rupjas smilts slāņa. Apmali veidot 5% 
slīpumā
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b=100mm un vidēji rupjas smilts slāņa. Apmali veidot 5% 
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      Jaunizbūvējama lietus ūdens novadjosla.
Apmali izbūvēt no betona bruģakmens (Prizma 6 vai 
ekvivalents) seguma, balstot to uz blietētu šķembu kārtas 
b=100mm un vidēji rupjas smilts slāņa. Apmali veidot 5% 
slīpumā
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Rūpnieciski krāsotas metāla ventilācijas restes 
ar mehānisku regulācijas funkciju.Vēdināšanas 
atveres  laukums ir vismaz 0,091 m². Aprīkot ar 
pretinsektu sietu. 

Rūpnieciski krāsotas metāla ventilācijas restes 
ar mehānisku regulācijas funkciju.Vēdināšanas 
atveres  laukums ir vismaz 0,091 m². Aprīkot ar 
pretinsektu sietu. 

Rūpnieciski krāsotas metāla ventilācijas restes 
ar mehānisku regulācijas funkciju.Vēdināšanas 
atveres  laukums ir vismaz 0,091 m². Aprīkot ar 
pretinsektu sietu. 

Rūpnieciski krāsotas metāla ventilācijas restes 
ar mehānisku regulācijas funkciju.Vēdināšanas 
atveres  laukums ir vismaz 0,091 m². Aprīkot ar 
pretinsektu sietu. 

Rūpnieciski krāsotas metāla ventilācijas restes 
ar mehānisku regulācijas funkciju.Vēdināšanas 
atveres  laukums ir vismaz 0,091 m². Aprīkot ar 
pretinsektu sietu. 

Rūpnieciski krāsotas metāla ventilācijas restes 
ar mehānisku regulācijas funkciju.Vēdināšanas 
atveres  laukums ir vismaz 0,091 m². Aprīkot ar 
pretinsektu sietu. 
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S4
Pagraba kāpņu telpas sienas siltinājums pirmā stāva līmenī ar fasādes akmens vati 
PAROC Linio 10 vai ekvivalents, b=50mm un gruntētu armējuma kārtu. 

Ap esošo sadalnes skapi  (200 mm 
attālumā ) siltinājumā izveidot nišu.
Skatīt AR-23

Ap esošo sadalnes skapi  (200 mm 
attālumā ) siltinājumā izveidot nišu. 
Skatīt AR-23
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Ap esošo gāzes vadu 
siltinājumā veidot nišas.
Skatīt AR-23

Ap esošo gāzes vadu 
siltinājumā veidot nišas.
Skatīt AR-23
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Skatīt AR-23

Ap esošo gāzes vadu 
siltinājumā veidot nišas.
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siltinājumā veidot nišas.
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Ap esošo gāzes vadu 
siltinājumā veidot nišas.
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Ap esošo gāzes vadu 
siltinājumā veidot nišas.
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Ap esošo gāzes vadu 
siltinājumā veidot nišas.
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Ap esošo gāzes vadu 
siltinājumā veidot nišas.
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Esošs KK ievads 

"Lattelecom" optiskais 
sadales skapis 

Esošs stāvvads Esošs stāvvads Esošs stāvvads Esošs stāvvads Esošs stāvvads Esošs stāvvads 

"Lattelecom" optiskais 
kabelis 

"Lattelecom" optiskais 
kabelis 

"Lattelecom" optiskais 
kabelis 
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kabelis 

"Lattelecom" optiskais 
kabelis 

"Lattelecom" optiskais 
kabelis 

"Lattelecom" optiskais 
kabelis 

"Lattelecom" optiskais 
kabelis 

PIEZĪMES

1. Detalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR-5.
2. Griezumus skatīt lapā AR-12.
3. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-24.
4. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem. 
5. Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.
6. Vietās, kur pagraba telpu starpsienas izbūvētas līdz  pagraba pārsegumam, veicot pagraba griestu siltināšanu, jāveic starpsienu saīsināšana. 
7. Zemspiediena gāzes vadi ir ieguldīti zemē 0,5 m - 1,5 m dziļumā. Gāzes vadu izpilddokumentācija pieejama SIA "Gaso", 4. līnijā 35, Jelgavā 
8. Būvdarbu veicējam jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas saskaņojošās institūcijās, tostarp no ēkas inženiertīklu turētājiem. 
9. Lai īstenotu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu pazemes inženierkomunikāciju bojāšanu (arī avārijas seku novēršanas darbu 

gadījumā), par darbu veikšanu atbildīgajai personai pirms darbu sākuma jāuzaicina darbu vietā inženierkomunikāciju dienestu pārstāvji, kopā 
ar tiem jānosaka inženiertīklu izvietojums un jāveic pasākumi, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu. 

10. Rakšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja vai personas, kas viņu aizvieto, jābūt rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), 
akceptētam būvprojektam, saskaņotai tehniskajai shēmai vai atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņotai labiekārtojuma izveidošanas 
(izvietošanas) vai urbumu izvietojuma dokumentācijai

Baltcom sakari
kanalizācijas ievads. 

IZSTRĀDĀJA:IZSTRĀDĀJA:

IZSTRĀDĀJA:IZSTRĀDĀJA:
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Siltinot ēkas cokola daļu AS 
"Sadales tīkls" kabeļus ievietot 
aizsargcaurulēs (EVOCAB 
SPLIT D110 vai ekvivalents), 
l=1000mm, mehāniskā izturība 
450N.

M. ALSIŅŠ

M. ALSIŅŠ



PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMU APDARI:

Ārsienas logu aiļu sānu un augšamalas siltinājums ar fasādes plāksnēm  PAROC Linio 
15,  b=30 mm un masā tonētu dekoratīvo struktūrapmetumu.
Ārsienas logu aiļu apakšmalas siltinājums ar fasādes plāksnēm  PAROC Linio 15,  
b=30mm un gruntētu armējuma kārtu.

Ārsienas siltinājums ar fasādes plāksnēm PAROC Linio 10, b=150mm un masā tonētu 
dekoratīvo struktūrapmetumu (II un III kategorija). Logu starpaiļu daļas siltumizolācijas nomaiņa un līmeņa izlīdzināšanas kārta ar 

siltumizolācijas loksnēm PAROC EXTRA, b=~100 mm +110 mm.

Sienas apmetuma apdare

PIEZĪMES

1. Detalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR-5.
2. Griezumus skatīt lapā AR-12.
3. Logu un durvju specifikāciju skatīt lapā AR-24.
4. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem. 
5. Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju pasūtīšanas.

OBJEKTS

1:100

PASŪTĪJUMA NR.

AR

ARHĪVA NR.
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MĒROGS

MARKA 9

IZSTRĀDĀJA:

G. KĀRKLIŅŠDAĻAS VADĪT ĀJS:
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ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine
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Apzīmējumi : 
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 Izveidot jaunu loga aili. Esošo koka karsa sienas daļu 
aizstāt ar keramzītbetona bloku mūra sienu b=250mm.

5.st.
4.st.
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L-62.st.

Mezgls 7.
Kāpņu telpas loga izbūve, 
siltināšana. Skatīt lapa AR-19
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Kanalizācijas ventilācijas izvads 
virs jumta Ø110mm Vilpe Alipai 
vai ekvivalents

Kanalizācijas ventilācijas izvads virs jumta 
Ø110mm Vilpe Alipai vai ekvivalents 

Lietus ūdens savākšanas traps. 
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Apzīmējumi:

Siltumizolācijas loksnes Paroc ROS 30g vai ekvivalents ar ventilācijas rievām

Ventilācijas kanāls - kolektors 

Zemspiediena ventilātors  (deflektors) Ø110 mm

PIEZĪMES:

1. Detalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR-5.
2. Griezumus skatīt lapā AR-12.  
3. Siltumizolācijas materiālu montēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām. 
4. Pārliecināties par visu izmantoto stiprinājumu atbilstību konstatētajai 

pamatnei. Stiprinājuma dībeļus montēt stabilā pamatnē. Montētais 
dībelis nedrīkst būt izkustināms.

5. Jumta bitumena ruļļu materiālus izbūvēt saskaņā ar ražotāja 
instrukcijām.

6. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.
7. Veikt durvju, logu un citu elementu pārmērīšanu pirms konstrukciju 

pasūtīšanas.

PASKAIDROJUMI PAR FASĀŽU UN PĀRSEGUMA APDARI:

Jumta siltinājums ar nedegošām akmens vates siltumizolācijas plāksnēm lēzeniem 
jumtiem Paroc ROS vai ekvivalents (210mm+40mm).P1
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Mezgls 5.
Jumta lūkas izbūve. 
Skatīt lapu AR-17.
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Austrumu fasāde
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L-1

5

6

-notekcaurules,

-skārda detaļas

RR 22 PUR

pēc RUUKKI toņu kartes
rūpnieciski krāsots tērauds

-balkons

7 -durvis RAL 7037Esošas

RAL 7000

2

3

4

Ocker 3

pēc SAKRET toņu kartes

Turmalin 4

pēc SAKRET toņu kartes

-fasāde

Turmalin 4

pēc SAKRET toņu kartes
-cokols

-fasāde

masā tonēts apmetums

masā tonēts apmetums

masā tonēts apmetums

Jura 7

pēc SAKRET toņu kartes

Krāsas paraugs

1

Tonis

Fasādes apdares krāsu risinājumi

Nr. Ēkas daļa Apdares materiāls

-fasāde masā tonēts apmetums

Skārds

L-2

L-2
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S1III

CBACBA

Mezgls 3.
Ieejas mezgla jumts
Skatīt lapa AR-15

-1,018
P2

+1,400

P2

+4,200

S1III

+7,000

S1III

Mezgls 3.
Ieejas mezgla jumts
Skatīt lapa AR-15

P2

P2
P2

P2

-1,018

+1,400

-2,300

-1,115

-0,670

C1
P2

P2
P2P2

0,000

Mezgls 1. Cokola 
siltināšana
Skatīt lapa  AR-13

+2,800

+5,600

S1III

S1III

+4,200

S1III

+7,000

CBA

1:100
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G. KĀRKLIŅŠ

PASŪTĪJUMA NR.

ARMARKA

IZSTRĀDĀJA:

RASĒJUMS

ARHĪVA NR.

LAPA

MĒROGS

Griezumi

Z.JANSONS

ARHĪVA NR.

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

1:100

15.04.2019

15.04.2019

Z24-FVA-2019

15.04.2019

OBJEKTS
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MARKA
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Z.JANSONS

-2,300

0,000
Mezgls 1. Cokola 
siltināšana
Skatīt lapa  AR-13

-0,670

-1,115 C1

-2,300

C1
P2

S1II

0,000
S3

S1III

S2
Mezgls 1. Cokola 
siltināšana
Skatīt lapa  AR-13

+2,800
S3

S1III

S2

+5,600
S3

S2

+2,800

+5,600

-0,670

-1,115

Mezgls 1. Cokola 
siltināšana
Skatīt lapa  AR-13

S3

S1II

C1

S2
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S1II

S1II

S3

S2

S3

S2

S1III

Mezgls 4. Balkona daļas 
siltināšana Skatīt lapu 
AR-16.

S1II

S1II

S3

S2

S3

S2

+15,879

+14,666

+13,760

+15,429

Mezgls 6. Dzegas 
un jumta siltināšana
Skatīt lapa  AR-18

S1IIIS1III

+8,400

+11,200

S1III

+8,400
S3

S2

+11,200
S3

S2

Mezgls 6. Dzegas
 un jumta siltināšana
Skatīt lapa  AR-18

Mezgls 6. Dzegas 
un jumta siltināšana
Skatīt lapa  AR-18

P1

GRIEZUMS 3-3

P1 P1

S1III

S1III

+9,800

S1III

+8,400

+11,200

Mezgls 6. Dzegas 
un jumta siltināšana
Skatīt lapa  AR-18

P1

Mezgls 5.
Jumta lūkas izbūve. 
Skatīt lapu AR-17

GRIEZUMS 1-1

P1

Mezgls 6. Dzegas 
un jumta siltināšana
Skatīt lapa  AR-18

GRIEZUMS 2-2

S1III

+9,800

S1III

S1III

Mezgls 6. Dzegas
 un jumta siltināšana
Skatīt lapa  AR-18

P1
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S1III

S1II

S3

S1III

S2

S3

S1III

S2

S3

S2

S1III

S3

S2

S3

S2

S1III
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Atjaunojot lietus ūdens aizsargapmali 
nepieciešams novākt zem tās laika gaitā 
izveidojušos organikas grunts slāni, kuru 
aizstāt un plānoto apmales vietu uzpildīt līdz 
nepieciešamajam līmenim ar vidēji rupju 
smilti, kuru nepieciešams blietēt pa 200mm 
biezām kārtām.

10
00

10
00

Atjaunojot lietus ūdens aizsargapmali 
nepieciešams novākt zem tās laika gaitā 
izveidojušos organikas grunts slāni, kuru 
aizstāt un plānoto apmales vietu uzpildīt līdz 
nepieciešamajam līmenim ar vidēji rupju 
smilti, kuru nepieciešams blietēt pa 200mm 
biezām kārtām.

Iekšējā apdare - 
• Ģipškartona plāksne Knauf GREEN vai 
ekvivalents
• Rūpnieciski sagatavotas špaktele 
Sakret FIN plus vai ekvivalents 
(sagatavojot virsmu)
• Krāsojums Flugger Flutex 10 vai 
ekvivalents (iepriekš sagatavojot virsmu). 

Tvaika izolācijas lente pa loga perimetru 
SWS Soudal Folienband Inside vai 
ekvivalents

Palodzes profils Albau 
ALB-EW-US(01)-20 vai ekvivalents
Montāžas putu blīvējums

 Iekšējā PVC palodze, balta, matēta

Tvaika izolācijas lente pa loga perimetru 
SWS Soudal Folienband Inside vai 
ekvivalents Palodzes profils Albau 

ALB-EW-US(01)-20 vai ekvivalents
Montāžas putu blīvējums

Blietētu šķembu kārta 
b=100mm

Ekstrudētais polistirols λ<=0,038 W/(mK)  - 
Technonicol XPS Carbon 35-300  vai ekvivalents

PVC cokola profils EJOT Praktika 
100  vai ekvivalents

2

1 Jaunizbūvējama lietus ūdens novadjosla. 
Apmali izbūvēt no betona bruģakmens 
seguma, balstot to uz blietētu šķembu 
kārtas b=100mm un vidēji rupjas smilts 
slāņa. Apmali veidot 5% slīpumā. 

PVC deformācijas profils EJOT 120 plus 
vai ekvivalents

3

Hidroizolācija Sakret TCM vai 
ekvivalents

Dobo dz/betona paneļu nolīdzināšana ar 
apkārtējo reljefu, nozāģējot vienu paneļa 
dobumu (~250mm)

10
0

min 600

C1

P2

S1II150 S1II150

P2

1 Jaunizbūvējama lietus ūdens novadjosla. 
Apmali izbūvēt no betona bruģakmens 
seguma, balstot to uz blietētu šķembu 
kārtas b=100mm un vidēji rupjas smilts 
slāņa. Apmali veidot 5% slīpumā. min 600

C1

10
0

100

Ekstrudētais polistirols λ<=0,038 W/(mK)  - 
Technonicol XPS Carbon 35-300  vai ekvivalents

Hidroizolācija Sakret TCM vai 
ekvivalents

Blietētu šķembu kārta 
b=100mm

Līmjava Sakret BK vai ekvivalents

6

5

6

Piezīmes:

1. .Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus un detaļas 
skatīties lapā AR-5 un AR-6

2. Griezumu skatīt lapā AR-12.
3. Logu profili rasējumos attēloti shematiski. 
4. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.
5. Pirms skārda palodzes montāžas, visas akmensvates 

saskares virsmas armēt ar sietu un līmjavu.
6. Skārda palodzes saskares virsmu ar loga rāmi pirms montāžas 

kvalitatīvi apstrādāt ar silikona hermētiķi.
7. Skārda palodzes montējamas pirms siltumizolācijas 

dekoratīvās apdares.
8. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma 

lapās. Materiālu apjomi precizējami pēc projektā dotajiem 
rasējumiem un situācijas dabā.

Ārējā difūzijas lente pa loga 
perimetru SWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

 Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-25 un/vai ALB-EW-09-24 vai  
vai ekvivalents

Ārējā difūzijas lente pa loga 
perimetru SWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

 Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-25 un/vai ALB-EW-09-24 vai  
vai ekvivalents

Loga konstrukcija
Ārējā difūzijas lente pa loga 
perimetruSWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

Iekšējā apdare - 
• Ģipškartona plāksne Knauf GREEN vai 
ekvivalents
• Rūpnieciski sagatavotas špaktele 
Sakret FIN plus vai ekvivalents 
(sagatavojot virsmu)
• Krāsojums Flugger Flutex 10 vai 
ekvivalents (iepriekš sagatavojot virsmu). 

Dienvidu u ziemeļu 
fasādes cokola mezgls

Palodze - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0.5mm, ar rūpnieciski krāsotu  PURAL 

pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents. 

S3

S2 7

10

7

4

11

Loga konstrukcija
Ārējā difūzijas lente pa loga 
perimetruSWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

Palodze - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0.5mm, ar rūpnieciski krāsotu  PURAL 

pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents. 

S3

10

4

11

Cietā akmens vate

Tvaika izolācijas lente pa loga perimetru 
SWS Soudal Folienband Inside vai 
ekvivalents

5  Iekšējā PVC palodze, balta, matēta

6

Cietā akmens vate

S2

7

7

9

8 Zemapmetuma stūra leņķis ar
 lāseni Albau ALB-ED-C(01)-25 un/vai 
ALB-ED-C(02)-25 vai ekvivalents

Tvaika izolācijas lente pa loga perimetru 
SWS Soudal Folienband Inside vai 
ekvivalents

Mezgls 1
Cokola siltināšana

Austrumu un rietumu 
fasādes cokola mezgls

6  Zemapmetuma stūra leņķis ar
 lāseni Albau ALB-ED-C(01)-25 un/vai 
ALB-ED-C(02)-25 vai ekvivalents

9

8

Līmjava Sakret BK vai ekvivalents

20
0

20
0

Hidroizolācija Sakret TCM vai ekvivalents

2

3

PVC cokola profils EJOT Praktika 
100  vai ekvivalents

PVC deformācijas profils EJOT 120 plus 
vai ekvivalents

Hidroizolācija Sakret TCM vai ekvivalents

5°5°

100

100

130

130

130

130
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Palodzes shēma

Armējums Universāls stūra profils ar 
sietu Albau ALB-100/150-25 
vai ekvivalents

4

20

25

30

35

5°

Piezīmes:

1. Sienu apzīmējumus skatīt lapā AR-5.
2. Pirms skārda palodzes montāžas, visas akmensvates saskares virsmas armēt ar sietu 
un līmjavu.
3. Skārda palodzes saskares virsmu ar loga rāmi pirms montāžas kvalitatīvi apstrādāt ar 
silikona hermētiķi.
4. Skārda palodzes montējamas pirms siltumizolācijas dekoratīvās apdares.
5. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās. Materiālu 
apjomi precizējami pēc projektā dotajiem rasējumiem un situācijas dabā.

Z.JANSONS 15.04.2019

S1III

Akmens vate vai līdzvērtīgs siltumizolācijas 
materiāls plānajām apmetuma sistēmām 
λmin<=0,038 W/(mK)  - PAROC Linio 15 vai 

Mezgls B
M 1:2

30
-5

0
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15
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Palodzes malu fiksēt loga 
profilā

Loga pielaiduma profils 
Albau ALB-EN-06-24 
un/vai ALB-EW-09-24 vai 
ekvivalents

Montāžas putu 
blīvējums

Esoša ārsiena

Ārējā difūzijas lente pa loga 
perimetru - SWS - Soudal 

Folienband Outside vai 

Loga konstrukcija

Loga pielaiduma profils 
Albau ALB-EN-06-24 
un/vai ALB-EW-09-24 vai 
ekvivalents

5

30-50 10
10

Palodzi pieskrūvēt pie 
loga konstrukcijas

13
0S2

11

6

 Palodzes profils Albau 
ALB-EW-US(01)-20 vai 

ekvivalents

Tvaika izolācija pa loga 
perimetru - SWS - Soudal 
Folienband Inside vai 

Iekšējā apdare

a-a
1:10

Esošā siena

Līmjava

Mezgls C

Loga pielaiduma profils 
Albau ALB-EN-06-24 
un/vai ALB-EW-09-24 vai 
ekvivalentsLoga konstrukcija

b-b
M 1:10

30-50

Palodzes sāna pieslēguma 
profils 

9

10

S2

S3

Palodzes sāna mezgls
                              M 1:10

min 60

Mezgls A

130

S3

35

Atmosfēru noturīgs 
hermētiķis Soudaflex 
40 fc vai Dekoratīvais apmetums

Zemapmetuma grunts

Armējošā java un armējošais 
stikla šķiedras siets

Mezgls C
M 1:2

30-50

Palodzes sāna pieslēguma 
profils 

aa

10

S1III

150

40 30-40

m
in

.3
0

150

35
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Piezīmes:

1. Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus un 
detaļas skatīties lapā AR-5 un AR-6

2. Griezumu skatīt lapā AR-12.
3. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta 

autoriem.
4. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu 

kopsavilkuma lapās. Materiālu apjomi precizējami 
pēc projektā dotajiem rasējumiem un situācijas 
dabā.

PASŪTĪJUMA NR. ARHĪVA NR.

G. KĀRKLIŅŠ

Mezgls 2. Ieejas mezgls. Mezgls 3. Ieejas mezgla jumts

ARMARKA

IZSTRĀDĀJA:

RASĒJUMS

DAĻAS VADĪTĀJS:
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MĒROGS
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        Tekne, apaļa Ø125 mm - karsti cinkots 
tērauds ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu 
no abām pusēm. Skārds un sistēma RUUKKI vai 
ekvivalents.

16

15

Mezgls 2
Ieejas mezgls

1:10

1-1

D-2

Pastiprinātais stūra profilsar sietu 
Albau ALB-EC-S-20 vai ekvivalents

12
12 Pastiprinātais stūra profilsar sietu 

Albau ALB-EC-S-20 vai ekvivalents

     Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-24 un/vai ALB-EW-09-24
 vai ekvivalents

9

    Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-24 un/vai ALB-EW-09-24 
vai ekvivalents

9

D-1

    Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-24 un/vai ALB-EW-09-24 
vai ekvivalents

9

S1IS1I

S4 S5

    Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-24 un/vai ALB-EW-09-24 
vai ekvivalents

9

    Ārējā difūzijas lente pa durvju
perimetruSWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

7

1

1

Mezgls 3
Ieejas mezga jumts

D-2

Ārējā difūzijas lente pa durvju
perimetruSWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

7

Ārējā difūzijas lente pa durvju
perimetruSWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

7

 Iekšējā PVC palodze, balta, matēta5
12

00

Z.JANSONS

    Jumta un vertikālās sienas 
savienojums Eternit vai ekvivalents

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

15.04.2019

15.04.2019

15.04.2019

19/2/2-18 Z24-FVA-2019

Poliuretāna Mitrumizturīgs, āra 
darbiem piemērots hermētiķis 
Soudaflex 40 fc vai ekvivalents

Šķiedrcementa piecu viļņu loksnes 
Eternit  vai ekvivalents

 Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL 
pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents

Attīrīta, krāsota esošā ieejas jumtiņa 
metāla konstrukcija

IZSTRĀDĀJA:

Attīrīta, krāsota esošā ieejas jumtiņa 
konstrukcija

Šķiedrcementa piecu viļņu loksnes 
Eternit  vai ekvivalents

Impregnētas koka latas
45(h)x70 mm, s=550mm

550

550

550

Impregnētas koka latas
45(h)x70 mm, s=550mm

Montāžas stiprinājumi Quick 
Fix vai ekvivalents

 Nosegskārds - karsti cinkota tērauda 
loksne, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu 
PURAL pārklājumu, RUUKKI vai 
ekvivalents

 Karsti cinkots leņķis 100x100x100x1.5mm,  
s=300mm. Leņķi pie koka latas stiprināt ar 
divām 4X60 mm kokskrūvēm. Lāseni pie 
leņķa stiprināt ar  kniedēm. 

Impregnēta koka lata
45(h)x45mm

15
0

300

20

18

17

26

P3

P3

    Jumta un vertikālās sienas 
savienojums Eternit vai ekvivalents

  Profils metāla lokšņu savienošanai ar 
fasādi Albau ALB-EO-MC-20 vai 
ekvivalents

27

  Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL 
pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents

28

26

Poliuretāna Mitrumizturīgs, āra darbiem 
piemērots hermētiķis Soudaflex 40 fc vai 
ekvivalents

Attīrīta, krāsota esošā ieejas jumtiņa 
metāla konstrukcija

Ieejas mezga jumta pieslēgums sienai

M. ALSIŅŠ
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Skats b-b

Balkona margu stiprinājuma detaļas
skats a-a

Tērauda leņķis 45x70mm, pa 
visu balkona plātnes perimetru

45

70

30

Tērauda stats 
30x30x3mm

Tērauda kvadrātprofils  
80x20x3mm, pa margu perimetru

8020

Tērauda leņķis 
50x50x4 mm, l=140 mm, S275
Tērauda kārbveida profils
25x25x3 mm, l=211 mm
S275

Tērauda leņķis 
50x50x4 mm, l=90 mm, S275

a a

b b

Balkona šķērsgriezums

45

82
5

85
0

3300

45

45

58
0

90

Tērauda leņķis L 45x70mm, 
pa visu balkona plātnes 
perimetru

70

45

5

Tērauda stats 
30x30x3mm, S275 

30

30

Tērauda leņķis 
50x50x4 mm, l=140 mm, S275

Enkuri Hilti HUS-H M10 vai 
ekvivalents
Enkuram jānodrošina izraušanas un 
cirpes noturība 1.3 kN .

Tērauda leņķis 
50x50x4 mm, l=140 mm, S275

Enkuri Hilti HUS-H M10 vai 
ekvivalents
Enkuram jānodrošina izraušanas un 
cirpes noturība 1.3 kN .

640 640 640 650 650

10801080108035 35

Tērauda loksne 50x5mm, 
l=500mm, S275

50

50
0

90
0

50

50

4

30

30

3

5

50

Tērauda leņķis 
50x50x4 mm, l=140 mm, S275

Enkuri Hilti HUS-H M10 vai 
ekvivalents
Enkuram jānodrošina izraušanas un 
cirpes noturība 1.3 kN .

50

Tērauda kārbveida profils
25x25x3 mm, l=211 mm
S275

21
0

3286

61
5

61
5

3300

65
5

65
5

8020

3

3

Margu apšuvums - T18 
profila skārda loksnes

Margu apšuvums - T18 
profila skārda loksnes

    Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL 
pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents pa 
balkona perimetru

Veikt paneļu izdrupušo virsmu remontu pēc nepieciešamības
- Kontaktslānis un pretkorozijas apstrādei SAKRET  Mineralischer 
Korrosionsschutz und Haftbrücke K&H vai ekvivalents;
- Virsmas izlīdzināšana SAKRET  Grobmörtel PCC 2  vai 
ekvivalents;

S6

Izlīdzinošā masa grīdām
Sakret BAM vai ekvivalents

Hidroizolācijas slānis
Sakret TCM vai ekvivalents

150

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114
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 Mezgls 4. Balkona siltināšana.
 Balkona margas izbūve 

1:10
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25

 Zemapmetuma stūra leņķis ar
 lāseni Albau ALB-ED-C(01)-25 
un/vai ALB-ED-C(02)-25 vai 
ekvivalents

 Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-25 un/vai ALB-EW-09-24 
vai ekvivalents

8

9

S1II

S1II

S2

S3

Ekstrudēts putu polistirols
Technonicol XPS 
Carbon 35-300  vai ekvivalents  PVC deformācijas profils 

EJOT 120 plus vai ekvivalents

   PVC cokola profils 
EJOT Praktika 100  vai ekvivalents

2

3

14
0

130

130

Z.JANSONS

Elastīga lente 
hidroizolācijas 
stiprināšanai vertikālo un 
horizontālo virsmu 
savienojuma vietās Sakret 
D vai ekvivalents

22
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PIEZĪMES:

1. Siltumizolācijas loksnes savstarpēji nobīda pēc šaha principa.  
2. Loksnes ar ventilācijas rievām jānovieto ar tādu savstarpējo nobīdījumu, lai rievas nepārtraukti 

turpinātos starp savienojošajiem ventilācijas kanāliem - kolektoriem. 
3. Savienojošo kanālu (loksnēm ar ventilācijas rievām) izvieto jumta korēs un gar sateces līnijām. 

Kanālu platums b=120 mm, dziļums d=20mm.  
4. Zemspiediena ventilatoru (deflektoru) izvietojums skatīt lapā AR-7.  
5.  Lai ventilācijas rievu darbību pie lūkām un citām konstrukcijām nepārtrauktu, vates plāksnēs iegriež 

šķērskanālus.  
6.  Virsējās kārtas siltumizolācijas loksnes (PAROC ROS 50 vai ekvivalents materiāls) jānovieto ar  

nobīdījumu pret jumta vidējā slāņa siltumizolāciju. Minimālā lokšņu pārsegšanās - 200 mm.  
7.   Norādījumus par lokšņu ieklāšanu un ventilācijas kanālu - kolektoru  izvietojumu skatīt lapā AR-7.
8.  Sīkākus norādījumus par siltumizolācijas lokšņu ieklāšanu skatīt ražotāju ("Paroc", u.c.)    

informatīvajos materiālos. 
9.   Veikt jumta lūku ailu uzmērīšanu un lūkas prasību atbilsības pārbaudi pirms elementu pasūtīšanas.
10.  Detalizētus norobežojošo konstrukciju tipus skatīties lapā AR-5.
11.  Griezumus skatīt lapā AR-12.
12.  Jumta bitumena ruļļu materiālus izbūvēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.
13.  Siltumizolācijas materiālu montēt saskaņā ar ražotāja instrukcijām.  
14.  Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem. 

Veikt esošo kāpņu pārkrāsošanu. Uzstādīt papildus 
rokturus pie jumta lūkas. Saskaņot roktura izvietojumus 
saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem.

Papildus metāla pakāpieni. 
Izvietojuma vieta precizējama 
būvdarbu laikā 

Jumta seguma pamatkārta -
bitumena ruļļu materiāls

Jumta seguma virskārta -
bitumena ruļļu materiāls

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, kas tiek lietota arī kā 
virsējais slānis, λmin<=0,039 W/(mK), 
Paroc ROS 50 vai ekvivalents

Esošais bitumena ruļļu
materiāla jumta segums

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem ar ventilācijas kanāliem, 
λmin<=0,036 W/(mK) Paroc ROS 30g vai 
ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, λmin<=0,036 
W/(mK) Paroc ROS 30 vai ekvivalents

Ventilācijas kanāls - kolektors. 
Platums- 120mm. Skatīt lapu AR-7.

Stūris Paroc ROS 30 
vai ekvivalents

Cietā fasādes vate Paroc LINIO 
10 vai ekvivalents

Jumta lūka, U≤1.6 W/(Kxm²), 
ugunsdrošības prasības EI-30.

PASŪTĪJUMA NR. ARHĪVA NR.

ARMARKA

1:20

LAPA

MĒROGS

17

G. KĀRKLIŅŠ

Mezgls 5. Jumta lūkas izbūve
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Mezgls 5
Jumta lūkas izbūve

Jumta seguma virskārta -
bitumena ruļļu materiāls 

Cietā fasādes vate Paroc LINIO 
10 vai ekvivalents

Stūris Paroc ROS 30 
vai ekvivalents

Ventilācijas kanāls - kolektors. 
Platums- 120mm. Skatīt lapu AR-10.

Esošais bitumena ruļļu
materiāla jumta segums

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, λmin<=0,036 
W/(mK) Paroc ROS 30 vai ekvivalents

Veikt esošo kāpņu pārkrāsošanu. 

700

820
Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem ar ventilācijas kanāliem, 
λmin<=0,036 W/(mK) Paroc ROS 30g vai 
ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, kas tiek lietota arī kā 
virsējais slānis, λmin<=0,039 W/(mK), 
Paroc ROS 50 vai ekvivalents

Papildus metāla 
pakāpieni. Izvietojuma 
vieta precizējama 
būvdarbu laikā 

Jumta seguma pamatkārta -
bitumena ruļļu materiāls 

P1
P1

40
0

Kabeļu stiprinājuma detaļa. Skatīt AR-21

Nobeiguma profils ar sietu Albau ALB-EST vai 
ekvivalents

Poliuretāna mitrumizturīgs, āra darbiem piemērots 
hermētiķis Soudaflex 40 fc vai ekvivalents
Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm 
ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu, RUUKKI 
vai ekvivalents

Ventilācijas skursteņiem izveidot 
apmetumu un nokrāsot

Esošos ventilācijas skursteņu jumtiņus 
atjaunot, veikt pretkorozijas apstrādi un 
krāsot 

3-3

30
0P1

    Nosegskārds - karsti cinkota tērauda 
loksne, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu 
PURAL pārklājumu, RUUKKI vai 
ekvivalents

19

    Nosegskārds - karsti cinkota tērauda 
loksne, b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu 
PURAL pārklājumu, RUUKKI vai 
ekvivalents
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Mezgls 6. Dzegas un jumta siltināšana

ARMARKA
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Esošais jumta segums,
tvaika izolācija

Leņķis 90x90x65x2.5
Izvietot pamīšus, s=600mm

  Leņķis 90x90x65x2.5
Izvietot pamīšus, s=600mm

P1

P1

Esošais bitumena ruļļu
materiāla jumta segums

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, λmin<=0,036 
W/(mK) Paroc ROS 30 vai ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem ar ventilācijas kanāliem, 
λmin<=0,036 W/(mK) Paroc ROS 30g vai 
ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, kas tiek lietota arī kā 
virsējais slānis, λmin<=0,039 W/(mK), 
Paroc ROS 50 vai ekvivalents

Jumta seguma pamatkārta -
bitumena ruļļu materiāls

Jumta seguma virskārta -
bitumena ruļļu materiāls

Jumta seguma pamatkārta -
bitumena ruļļu materiāls

Jumta seguma virskārta -
bitumena ruļļu materiāls

Ø25

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, kas tiek lietota arī kā 
virsējais slānis, Paroc ROS 50 vai 
ekvivalents, b=40mm

Savienojošais kanāls
100x20(h)mm

Savienojošo kanālu shēma satecē

Savienojošo kanālu shēma korē

 Projektētais jumta norobežojošās konstrukcijas pīrāgs sastāv no (sākot no apakškārtas): 
 - siltumizolācijas vidējais slānis - cieta, nedegoša, mitrumizturīga akmens vates plāksne   

(PAROC ROS 30 vai ekvivalents materiāls) b=50 mm; 
 - siltumizolācijas vidējais slānis - cieta nedegoša mitrumizturīga akmens vates plāksne ar   

vēdināšanas kanāliem  (PAROC ROS 30g vai ekvivalents materiāls), b=160mm, kas 
nodrošina jumta siltumizolācijas slāņa vēdināšanos;  

 - siltumizolācijas virsslānis - cieta nedegoša mitrumizturīga akmens vates plāksnes 
(PAROC ROS 50 vai ekvivalents  materiāls), b=40 mm; 

 - jumta segums - bitumena ruļļu materiāls (2 kārtās):  
  · Jumta seguma pamatkārta - bitumena ruļļu materiāls ar poliestera armejumu, virspuse 

pārklāta ar aizsargplēvi, apakšpuse profilēta un pārklāta ar viegli kūstošu plēvi
(TechnoNICOL Mida Tropik P3000 cont EMP vai ekvivalents) .  

  · Jumta seguma virskārta - bitumena ruļļu materiāls ar poliestera armejumu, virspuse  
pārklāta ar akmens smalci, apakšpuse profilēta un pārklāta ar plēvi (TechnoNICOL 
Prima Plast new P 5,5 mineral black(EKP) vai ekvivalents) .  

Jumta siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma 
teleskopiskais dībelis 
Ejot EcoTek  Ø50x225 mm ar skrūvi FBS 
-R-6.3x80mm vekvivalentsogs
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Esošais bitumena ruļļu
materiāla jumta segums
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Vēdināšanas kanāls izolācijas materiālā.

110

Deflektoru uzstādīšana 
jumta vidus da ļā

Mezgls 6
Dzegas un jumta siltināšana

Ventilācijas kanāls - kolektors.
Savienojošo kanālu izgriež ar rokām un tam ir 
jābūt 120 mm platam un 20 mm dziļam. Šim 
kanālam jāsavieno visas rievas. 

Siltumizolācijas virsējā slānī izveidot caurumu 
zemspiediena ventilātora pievienojuma vietās. 
Cauruma diametrs ekvivalents zemspiediena 
ventilātora diametram.

Poliuretāna hermētiķis
Soudaflex 40 FC vai 
ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, kas tiek lietota arī kā 
virsējais slānis, λmin<=0,039 W/(mK), 
Paroc ROS 50 vai ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem ar ventilācijas kanāliem, 
λmin<=0,036 W/(mK) Paroc ROS 30g vai 
ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, λmin<=0,036 
W/(mK) Paroc ROS 30 vai ekvivalents
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Esošā jumta nesošā
konstrukcija 

Esošais bitumena ruļļu
materiāla jumta segums

Ventilācijas kanāls - kolektors. 
Platums - 120 mm. Kanāls 
izveidojams visas kores garumā.

250

Vieglbetona slīpumu 
veidojošais slānis  Betona izlīdzinošais 

slānis b=50 

Jumta siltumizolācijas lokšņu 
stiprinājuma teleskopiskais dībelis 
Ejot EcoTek  Ø50x225 mm ar skrūvi 
FBS -R-6.3x80mm vai ekvivalents

Siltumizolācijas virsējā slānī izveidot caurumu 
zemspiediena ventilātora pievienojuma vietās. 
Cauruma diametrs ekvivalents zemspiediena 
ventilātora diametram.

Poliuretāna hermētiķis
Soudaflex 40 FC vai ekvivalents

Vēdināšanas kanāls 
izolācijas materiālā. 

Deflektoru uzstādīšana 
jumta korē
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40

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, λmin<=0,036 
W/(mK) Paroc ROS 30 vai ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem ar ventilācijas kanāliem, 
λmin<=0,036 W/(mK) Paroc ROS 30g vai 
ekvivalents

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, kas tiek lietota arī kā 
virsējais slānis, λmin<=0,039 W/(mK), 
Paroc ROS 50 vai ekvivalents

  Impregnēta koka brusa
160(h)x45mm, l=1000 mm, 
s=600 mm

Impregnēta koka brusa
160(h)x45mm, l=1000 mm, 
s=600 mm

    Cinkots metāla leņķis 
260x100x100x3, s=600mm
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 Impregnēta koka brusa
160(h)x45mm, l=1000 mm, 
s=600 mm
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Leņķis 90x90x65x2.5
Izvietot pamīšus, s=600mm

    Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0.5 mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL 
pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents
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    OSB plāksne, h=185 mm, b=22 mm

Impregnēta koka brusa
50(h)x150mm, s=600 mm

    Skrūves stiprinājums siltumizolācijas  
montāžai uz koka virsmas ejotherm 
STR H vai ekvivalents

Jumta drošības barjera, SIA 
"Metalmaster" vai ekvivalents
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Jumta siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma 
teleskopiskais dībelis Ejot EcoTek vai 
ekvivalents. 

Impregnēta koka brusa
50(h)x150 mm, s=600 mm

600

Ventilācijas kanāls, b=30mm 

4

4

4-4

 Zemspiediena ventilātors/jumta 
deflektors Ø110 mm Vilpe ALIPAI-110 
vai ekvivalents.

24  Zemspiediena ventilātors/jumta 
deflektors Ø110 mm Vilpe ALIPAI-110 
vai ekvivalents.

P1

P1

Impregnēts koka dēlis 
40(h)x120mm, s=600 mm 

Stiprinājuma dībeļi Sormat KAT N 
10x135 mm vai ekvivalents. Dībeļa 
izraušanas noturība 1.2 kN.
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Nedegoša akmens vates 
siltumizolācija lēzeniem jumtiem ar 
ventilācijas kanāliem Paroc ROS 30g vai 
ekvivalents, b=160mm

Savienojošais kanāls
100x20(h)mm

Nedegoša akmens vates 
siltumizolācija lēzeniem jumtiem ar 
ventilācijas kanāliem Paroc ROS 30g vai 
ekvivalents, b=160mm

Nedegoša akmens vates siltumizolācija 
lēzeniem jumtiem, kas tiek lietota arī kā 
virsējais slānis, Paroc ROS 50 vai 
ekvivalents, b=40mm
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    Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-25 un/vai ALB-EW-09-24 
vai ekvivalents

9    Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-25 un/vai ALB-EW-09-24 
vai ekvivalents

9 Ārējā difūzijas lente pa durvju
perimetruSWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

7

Ārējā difūzijas lente pa durvju
perimetruSWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

7

Enkurstiegras Ø6 Bst500B katrā otrajā 
mūra šuvē. Esošajā mūra sienā 
stiegrojumu enkurot ar ķīmisko
 divkomponenta masu Hilti HIT-HY 270 

Enkurstiegras Ø6 Bst500B katrā otrajā 
mūra šuvē. Esošajā mūra sienā 
stiegrojumu enkurot ar ķīmisko
 divkomponenta masu Hilti HIT-HY 270 
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      Tvaika izolācijas lente pa durvju 
perimetru SWS Soudal Folienband Inside 
vai ekvivalents

6

      Tvaika izolācijas lente pa durvju 
perimetru SWS Soudal Folienband Inside 
vai ekvivalents

6

Stūra šinas ģipškartonam
31x31x0.4mm

    Iekšējā apdare - 
• Ģipškartona plāksne Knauf GREEN vai ekvivalents
• Rūpnieciski sagatavotas špaktele Sakret FIN plus 
vai ekvivalents (sagatavojot virsmu)
• Krāsojums (iepriekš sagatavojot virsmu). 

Keramzītbetona bloki,  b=250mm, FIBO 
vai ekvivalents

Keramzītbetona bloki,  b=250mm, FIBO 
vai ekvivalents
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Stūra šinas ģipškartonam
31x31x0.4mm

Palodze - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0.5mm, ar rūpnieciski krāsotu  PURAL 

pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents. 

4

 Iekšējā PVC palodze, balta, matēta5

S1IIIS1III

 Zemapmetuma stūra leņķis ar
 lāseni Albau ALB-ED-C(01)-25 un/vai 
ALB-ED-C(02)-25 vai ekvivalents

8

 Loga pielaiduma profils Albau 
ALB-EW-06-25 un/vai ALB-EW-09-24 vai  
vai ekvivalents

9

  Ārējā difūzijas lente pa loga 
perimetru SWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

7

Loga konstrukcija
  Ārējā difūzijas lente pa loga 
perimetruSWS Soudal Folienband 
Outside vai ekvivalents

7

10

Palodze - karsti cinkota tērauda loksne, 
b=0.5mm, ar rūpnieciski krāsotu  PURAL 

pārklājumu, RUUKKI vai ekvivalents. 

4

  Palodzes profils Albau 
ALB-EW-US(01)-20 vai ekvivalents

11

Montāžas putu blīvējums

    Iekšējā apdare - 
• Ģipškartona plāksne Knauf GREEN vai ekvivalents
• Rūpnieciski sagatavotas špaktele Sakret FIN plus 
vai ekvivalents (sagatavojot virsmu)
• Krāsojums (iepriekš sagatavojot virsmu). 

Stūra šinas ģipškartonam
31x31x0.4mm

Tvaika izolācijas lente pa loga perimetru 
SWS Soudal Folienband Inside vai 
ekvivalents

6

 Iekšējā PVC palodze, balta, matēta5

Cietā akmens vate

Tvaika izolācijas lente pa loga perimetru 
SWS Soudal Folienband Inside vai 
ekvivalents

6

150

S1III

S1III

Mezgls 7
Kāpņu telpas loga izbūve, siltināšana
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Piezīmes:

1. .Detalizētus norobežojošās konstrukcijas tipus un detaļas 
skatīties lapā AR-5 un AR-6

2. Griezumu skatīt lapā AR-12.
3. Logu profili rasējumos attēloti shematiski. 
4. Nepieciešamos papildizmērus precizēt ar projekta autoriem.
5. Pirms skārda palodzes montāžas, visas akmensvates 

saskares virsmas armēt ar sietu un līmjavu.
6. Skārda palodzes saskares virsmu ar loga rāmi pirms montāžas 

kvalitatīvi apstrādāt ar silikona hermētiķi.
7. Skārda palodzes montējamas pirms siltumizolācijas 

dekoratīvās apdares.
8. Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma 

lapās. Materiālu apjomi precizējami pēc projektā dotajiem 
rasējumiem un situācijas dabā.
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Kabeļu aizsargčaula. 
Nohermetizēt.

Plāksne PL1 
-250x250x6mm,  S235 ar 
caurumu Ø90mm pa vidu
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250
20 210 20

Ø90

Tērauda caurule 
Ø88.9x3.2mm, S235

Pie caurules 101.6x5mm piemetināti 
uzgriezņi 3 M12. Un 3 M12x20mm 
bultskrūve augšējās daļas 
nofiksēšanai.

2 5
7 5

Tērauda caurule Ø101.6x5mm 
L=100mm, S235, piemetināta pie 
augšējās liektās caurules.

Liekta tērauda caurule 
Ø88.9x3.2mm, S235.
Detaļas pagrieziena virziens 
maināms un nofiksējams.

bb

cc

4 M10x80mm enkuri 
dobajām plātnēm

4 M10x80mm enkuri 
dobajām plātnēm

Plāksne PL1 
-250x250x6mm,  S235 ar 
caurumu Ø90mm pa vidu. 
Piemetināta pie tērauda 
caurules.

25
0

Plāksne PL1 
-250x250x6mm,  S235 ar 
caurumu Ø90mm pa vidu. 
Piemetināta pie tērauda 
caurules.

Tērauda caurule 
Ø88.9x3.2mm, S235

4 M10x80mm enkuri 
dobajām plātnēm
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Kabeļu ievades kanāls
(bez atsaites funkcijas)

Tērauda caurule 
Ø88.9x3.2mm, S235

Pie caurules 101.6x5mm piemetināti 
uzgriezņi 3 M12. Un 3 M12x20mm 
bultskrūve augšējās daļas 
nofiksēšanai.

Tērauda caurule Ø101.6x5mm 
L=100mm, S235, piemetināta pie 
augšējās liektās caurules.

Jauns jumta siltinājums un jumta 
hidroizolācija. 

b-b
c-c

Plāksne PL1

Piezīmes:

1. Izmēri doti milimetros un augstuma atzīmes metros.
2. Visas tērauda detaļas rūpnieciski izgatavotas un karsti cinkotas.
3. Konstrukciju metināšana rūpnīcā veicama ar pusautomātisko metināšanu 

aizsarggāzes MISON8 vidē, stieple SG2 R>500N/mm². Visas metinātās 
šuves metināmas pa visu elementu, sadurvirsmu perimetru. Šuves augstumu 
pieņemt:  - a=0.84*tmin. bet ne lielākas par 10mm. Saduršuvēm nodrošināt 
100% caurmetinājumu;

4. Pret kabeļu ievades caurulēm, neveikt kabeļu stiprināšanu, iespriegošanu.

ARHĪVA NR.

MĒROGS

GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R
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 Kabeļu ievades kanāls

SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

P1
Rollita blīvslēgs 
FELT-ROOFSEAL  vai 
ekvivalents

Z.JANSONS
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Antenas stiprinājums

Satelīta antenas 
stiprinājuma kronšteins Esošā ventilācijas skursteņa 

konstrukcija

Ventilācijas kanāls

ARHĪVA NR.

MĒROGS

REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R
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PASŪTĪJUMA NR.

ARMARKA

STADIJA

LAPA
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BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

Antenas stiprinājuma risinājums

Esošos ventilācijas skursteņu jumtiņus 
atjaunot, veikt pretkorozijas apstrādi un  
krāsot 

Z.JANSONS
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Mainīgs izmērs ~1300  
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Starpaiļu koka karkasa izlīdzināšanas risinājums d-d e-e

Koka stats 
50x100mm

Koka stats 
50x100mm

Hidroizolācija. Bitumena 
ruļļu materiāls.

Koka lata 
50(h)x100mm

Koka lata 
50(h)x100mm

Hidroizolācija. 
Bitumena ruļļu 
materiāls.

Universālās kokskrūves ar 
gremdgalvu WURTH Assy 3.0 
5x80, 2 gab.

Koka skrūve WURTH Assy 3.0 
5x45mm kokskrūves. 4+4 gab. uz 
vienu savienotāju.

Koka skrūve WURTH Assy 3.0 
5x45mm kokskrūves. 4+4 gab. uz 
vienu savienotāju.

Universālās kokskrūves ar 
gremdgalvu WURTH Assy 3.0 
5x80mm. 2gab. 

Plakanais savienotājs. 
Vormann 140x55mm (Art. 
Nr. 70902) vai ekvivalents

Plakanais savienotājs. 
Vormann 140x55mm (Art. 
Nr. 70902) vai ekvivalents

Leņķa savienotājs. Vormann 
90x90x65mm (Art. Nr. 
70925) vai ekvivalents

Koka skrūve WURTH Assy 
3.0 5x45mm kokskrūves. 
4+4 gab. uz vienu leņķi.

Ķīmiskais enkurs M10x180mm. 
Ķīmiskā divkomponentu masa 
HILTI HIT-HY 170. 4 gab.

Universālās kokskrūves ar 
gremdgalvu WURTH Assy 3.0 
5x80mm. 2gab. 

Plakanais savienotājs. 
Vormann 140x55mm (Art. 
Nr. 70902) vai ekvivalents

Plakanais savienotājs. 
Vormann 140x55mm (Art. 
Nr. 70902) vai ekvivalents

Universālās kokskrūves ar 
gremdgalvu WURTH Assy 3.0 
5x80mm. 2gab. 

Leņķa savienotājs. Vormann 
90x90x65mm (Art. Nr. 
70925) vai ekvivalents

Leņķa savienotājs. Vormann 
90x90x65mm (Art. Nr. 
70925) vai ekvivalents

Leņķa savienotājs. Vormann 
90x90x65mm (Art. Nr. 
70925) vai ekvivalents

Koka skrūve WURTH Assy 
3.0 5x45mm kokskrūves. 
4+4 gab. uz vienu leņķi.

Koka lata 
50(h)x100mm

Koka stats 
50x100mm

Universālās kokskrūves ar 
gremdgalvu WURTH Assy 3.0 
4.5x60mm. s=290mm. 

Mitrumizturīga 
kokskaidu plātne 
OSB-3 b=18mm

Leņķa savienotājs. Vormann 
90x90x65mm (Art. Nr. 
70925) vai ekvivalents

Koka skrūve WURTH Assy 
3.0 5x45mm kokskrūves. 
4+4 gab. uz vienu leņķi.

Ķīmiskais enkurs M10x180mm. 
Ķīmiskā divkomponentu masa 
HILTI HIT-HY 170.

Ķīmiskais enkurs M10x180mm. 
Ķīmiskā divkomponentu masa 
HILTI HIT-HY 170. 

Hidroizolācija. Bitumena 
ruļļu materiāls.

Koka lata 
50(h)x100mm

Hidroizolācija. Bitumena 
ruļļu materiāls.

Koka skrūve WURTH Assy 
3.0 5x45mm kokskrūves. 
4+4 gab. uz vienu leņķi.

Leņķa savienotājs. Vormann 
90x90x65mm (Art. Nr. 
70925) vai ekvivalents

Ķīmiskais enkurs M10x180mm. 
Ķīmiskā divkomponentu masa 
HILTI HIT-HY 170. 

Esošais koka konstrukcijas sienas 
bloks. 

Esošo siltumizolāciju aizstāt ar 
mīksto akmens vati Paroc Extra 
vai ekvivalents b=100mm.

Difūzā membrāna 

Jutadach 115 vai 

ekvivalents

Mīkstā akmens vate Paroc Extra 
vai ekvivalents b=100mm.

Esošais koka konstrukcijas sienas 
bloks. 

Koka lata 
50(h)x100mm

Koka stats 
50x100mm

Universālās kokskrūves ar 
gremdgalvu WURTH Assy 3.0 
4.5x60mm, s=290mm. 

Koka lata 
50(h)x100mm

Mitrumizturīga 
kokskaidu plātne 
OSB-3, b=18mm

Plakanais savienotājs. 
Vormann 140x55mm (Art. 
Nr. 70902) vai ekvivalents

Plakanais savienotājs. 
Vormann 140x55mm (Art. 
Nr. 70902) vai ekvivalents

42
0

58
0

25
0

25
0

Tvaika izolācijas slānis

Hidroizolācija. 
Bitumena ruļļu 
materiāls.

Hidroizolācija. 
Bitumena ruļļu 
materiāls.

100

10
0

Esošās starplogu daļas 
aizpildījuma konstrukcijas

~2
50

10
0

Koka skrūve WURTH Assy 3.0 
5x45mm kokskrūves. 4+4 gab. uz 
vienu savienotāju.

Koka skrūve WURTH Assy 3.0 
5x45mm kokskrūves. 4+4 gab. uz 
vienu savienotāju.

18

ARHĪVA NR.

MĒROGS

REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R

1:10

22

PASŪTĪJUMA NR.

ARMARKA LAPA

G. KĀRKLIŅŠ

IZSTRĀDĀJA:

RASĒJUMS

DAĻAS VADĪTĀJS:

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS

www.baltsunmelns.lv
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026

SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

Logu starpaiļu karkasa izlīdzināšanas risinājums

1.  Visi izmēri doti milimetros.
2.  Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas.
3. Izmantojamai ēkas siltināšanas sistēmai un to materiāliem jāatbilst ETAG 004 prasībām

Piezīmes:

Z.JANSONS

15.04.2019

15.04.2019

15.04.2019

IZSTRĀDĀJA:

19/2/2-18 Z24-FVA-2019

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA DAUDZDZĪVOKĻU 
DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

IZSTRĀDĀJA:

M. ALSIŅŠ



Ēkas fasādes siltināšana pie 
gāzes vada ievadmezgla

PIEZĪMES

1. Zemspeidienas gāzes vadi ir ieguldīti zemē 0,5 m - 1,5 m dziļumā. Gāzes vadu 
izpilddokumentācija pieejama SIA "Gaso", 4. līnijā 35, Jelgavā. 

2. Būvdarbu veicējam jāsaņem visas nepieciešamās atļaujas saskaņojošās institūcijās, 
tostarp no ēkas inženiertīklu turētājiem. 

3. Lai īstenotu nepieciešamos drošības pasākumus un novērstu pazemes 
inženierkomunikāciju bojāšanu (arī avārijas seku novēršanas darbu gadījumā), par 
darbu veikšanu atbildīgajai personai pirms darbu sākuma jāuzaicina darbu vietā 
inženierkomunikāciju dienestu pārstāvji, kopā ar tiem jānosaka inženiertīklu 
izvietojums un jāveic pasākumi, kas nodrošina to pilnīgu saglabāšanu. 

4. Rakšanas darbu veikšanas vietā, pie atbildīgā darbu vadītāja vai personas, kas viņu 
aizvieto, jābūt rakšanas darbu atļaujai (būvatļaujai), akceptētam būvprojektam, 
saskaņotai tehniskajai shēmai vai atbilstoši normatīvajiem aktiem saskaņotai 
labiekārtojuma izveidošanas (izvietošanas) vai urbumu izvietojuma dokumentācijai

5. Veicot darbus ievērto “Aizsargjoslu likumā” noteiktās prasības. Aizsargjoslās 
aizliegts veikt zemes rakšanas darbus ar tehniku. 

6. Inženierkomunikāciju īpašnieku uzņēmuma darbiniekiem jānodrošina piekļuve 
attiecīgajām inženierkomunikācijām, ekspluatācijas, remonta, rekonstrukcijas, avāriju 
novēršanas vai to seku likvidācijas darbu veikšanai. 

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-1026
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IZSTRĀDĀJA:

AR

ARHĪVA NR.PASŪTĪJUMA NR.

LAPA

MĒROGS

MARKA

STADIJA

RASĒJUMS

OBJEKTS

DAĻAS VADĪTĀJS: G. KĀRKLIŅŠ

Ēkas fasādes siltināšana pie gāzes ievada

www.baltsunmelns.lv
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026

SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

   Līmjava

   Projektētais siltinājums

    Armējošā kārta un dekoratīvais 
apmetums

15

300
60

15
0

17
0

    Minimālais attālums 15 mm

    Gāzes vads (diametrs mainīgs)

    Zemapmetuma stūra leņķis ar
 lāseni Albau ALB-ED-C(01)-25 un/vai 
ALB-ED-C(02)-25 vai ekvivalents

   Pēc iespējas izvietot siltinājuma kārtu 

Savienojuma vieta

    Noslēgkrāns

    Padziļinājums visa gāzes vada garumā

    Lietus ūdens novadjosla

300

10
0

Griezums

Pretskats

Z.JANSONS

Griezums

Ēkas fasādes siltināšana pie 
Sadales skapja

   Pēc iespējas izvietot siltinājuma kārtu 

200 200

15
0

17
0

    Lietus ūdens novadjosla

    Zemapmetuma stūra leņķis ar
 lāseni Albau ALB-ED-C(01)-25 un/vai 
ALB-ED-C(02)-25 vai ekvivalents

200 200

20
0

30 30 30 30

Pretskats

IZSTRĀDĀJA:

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine
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15.04.2019
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SKICE
(skats no fasādes puses) MARKA

 LOGU
SKAITS
KOPĀ
(gab.)

 AILE*

platums
(mm)

augstums
(mm)

RĀMJU KRĀSA

ārpuse: 
balta RAL9016

iekšpuse: 
balta RAL9016

Logu specifikācija

B H

L - 1 1350 1450

PIEZĪMES

Loga siltumcaurlaidības koeficients Uw  ≤ 1.25 W(m²xK)

Rāmis: PVC 6 kameru profils
Stikls: 3 stiklu pakete ar 2 selektī-
                                                  vajiem stikliem, Thermix 
                                                  starplikām
Furnitūra: ROTO NT
Vēja slodzes izturības klase: C3
Gaisa caurlaidības klase: 4
Ūdens necaurlaidības klase: 9A

70

MAINĀMO 
LOGU

SKAITS
(gab.)

29

MARKA

SKAITS
KOPĀ
(gab.)

 AILE*

platums
(mm)

augstums
(mm)

RĀMJU KRĀSA

Durvju specifikācija

B H

PIEZĪMES

MAINĀMO 
DURVJU
SKAITS
(gab.)

Kāpņu telpas 
logs

ārpuse: 
balta RAL9016

iekšpuse: 
balta RAL9016

145024 1950L -6 24

Ārdurvju bloks D - 1 6 0 3200 2300

55D - 2 1780 2100Vējtvera durvis

Pagraba 
ventilācijas 

restes

500

20
0

Rūpnieciski krāsotas metāla 
ventilācijas restes ar mehānisku 
regulācijas funkciju.Vēdināšanas 
atveres  laukums ir vismaz 0,091 m². 
Aprīkot ar pretinsektu sietu. 

Dzīvokļa logs 
fasādē

1950

Logu, durvju, ventilācijas restu specifikācija

Esošās durvis

Blīvas  PVC durvis, aprīkotas ar aizvērējmehānismu 
un atduri. Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu 
polimēra aizsargplēvi.

Ventilācijas restu specifikācija

14
00

L - 2 1350 145040 15

ārpuse: 
balta RAL9016

iekšpuse: 
balta RAL9016

Dzīvokļa logs 
fasādē

L - 3 2000 145098 44

ārpuse: 
balta RAL9016

iekšpuse: 
balta RAL9016

Dzīvokļa logs 
fasādē

L - 4 2000 215048 20

ārpuse: 
balta RAL9016

iekšpuse: 
balta RAL9016

1950

14
00

21
00

1250

700

ārpuse: 
balta RAL9016

iekšpuse: 
balta RAL9016

2000 215024 8L - 5
1950

14
00

21
00

1250

700

Dzīvokļa logs 
fasādē

Dzīvokļa logs 
fasādē

Loga siltumcaurlaidības koeficients Uw  ≤ 1.3 W(m²xK)
Rāmis: PVC 6 kameru profils
Stikls: 3 stiklu pakete ar 2 selektī-
                                                  vajiem stikliem, Thermix 
                                                  starplikām
Furnitūra: ROTO NT
Vēja slodzes izturības klase: C3
Gaisa caurlaidības klase: 4
Ūdens necaurlaidības klase: 9A

14
00

1900

23
00

3200

1730

20
75

MARKA
SKAITS
KOPĀ
(gab.)

 AILE*

platums
(mm)

augstums
(mm)

RĀMJU KRĀSA

B H

PIEZĪMES

MAINĀMO
RESTU 
SKAITS
(gab.)

23

2

23 500 200

820 820

R - 1

2
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A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS

www.baltsunmelns.lv
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

Jumta lūka Siltināta (U≤ 1.6 W(m²xK) , ugunsdroša (EI30) jumta 
lūka. Lūku aprīkot ar pneimatiskām lūkas virām un 
slēdzeni, nodrošnāt aizsardzību pret vēju – divkāršs 
blīvējums pa perimetru.Nokļūšanai līdz jumta lūkai 
uzstādīt papildus kāpšļus. Pirms pasūtīšanas jāveic 
elementu pārmērīšana.

JL-1
1000

10
00

SKICE
(skats no fasādes puses)

R - 2 9090 120 120

Rūpnieciski krāsotas metāla 
ventilācijas reste. Aprīkot ar pretinsektu 
sietu. 

Ventilācijas 
restes fasādē 12012

0

Z.JANSONS

1300

14
00

14
00

1300

IZSTRĀDĀJA:

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

19/2/2-18 Z24-FVA-2019

15.04.2019

15.04.2019

15.04.2019

PIEZĪMES: 
1. Visus logus (saglabājamos un maināmos) aprīkot ar  ventilācijas iekārtu logiem ar pretvēja ieliktni ( Gealan 

GECCO-3 vai ekvivalents ). 
2. Atsauces uz konkrētiem izgatavotājiem kalpo kā kvalitātes standarts, sakaņojot ar pasūtītāju un projekta 

autoriem drīkst lietot kvalitātē ekvivalentus vai labākus izstrādājumus.
3. Skicē doti aiļu izmēri milimetros, pirms logu izgatavošanas precizēt izbūvēto ailu atbilstību projektam.
4. Furnitūra, ja nav norādīts savādāk, atbilstoši eirostandartiem.
5.  Esošajiem PVC logiem nepieciešams atjaunot esošo montāžas blīvējumu.
6. Logu un durvju uzstādīšanu veikt saskaņā ar „Latvijas Logu un durvju asociācijas” norādījumiem. Pa logu 

perimetru uzstādīt tvaiku necaurlaidīgo un difūzijas lentu, nodrošinot to ciešu pielīmēšanos un pārklāšanos. 
7. Veicot logu uzmērīšanu, ņemt vērā projektēto siltumizolācijas slāni logu ailēm. Pirms logu pasūtīšanas 

precizēt logu aiļu izmērus un logu vēršanas virzienus, un izbūvējamo logu skaitu. 
8. Durvju furnitūru, apdari un atslēgas veidu saskaņot ar pasūtītāju.

M. ALSIŅŠ



111

A

3

2

3

B B2 3 A 3 2

4
2

4
4 5

2

3

1

3
43

4

3

1

5

5

3

5

3 5 3

3

2
2

3

4 4
4

1

2

3 3

55 2

353

5

2

3

4
4

2
4

4
1

4
2

4
4

35

4

3

1

5

1 1

3 5 3

3 5 3

11

3

2

3

5

5

35

5

4
2

4
4

3

5 5

4
1

2

35
3 3

2
2

1 1

2

3

5

3

2

5

1

3

3

3

1

5

3

2

35

Griezums 1-1

5555

3

1
4

Griezums 3-3Griezums 2-2 Griezums 4-4

MARKA

MĒROGS

LAPA

1:100

25

PASŪTĪJUMA NR. ARHĪVA NR.

AR

Mantteli TVT M499
pēc Tikkurila toņu 
kartes iekšdarbiem

RASĒJUMS

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

SIA "BALTS UN MELNS"
REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 11, RĪGA, LV-1026
www.baltsunmelns.lv

OBJEKTS

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

DAĻAS VADĪTĀJS:

IZSTRĀDĀJA:

G. KĀRKLIŅŠ

Kāpņu telpas apdare. 

Chai TVT H459
pēc Tikkurila toņu kartes 
iekšdarbiem

2 Siena Ūdensizturīgs krāsojums

Mantteli TVT M499
pēc Tikkurila toņu 
kartes iekšdarbiem

Shittake TVT N484
pēc Tikkurila toņu 
kartes iekšdarbiem

Cella TVT G503
pēc Tikkurila toņu 
kartes iekšdarbiem

Elektrosadales skapji7

Griesti un kāpņu 
laidu apakšas

Balts 
NCS S 0502 Y

Vējtvera durvis,
esošās koka durvis

RAL 80255

6

3 Ūdensizturīgs krāsojumsSiena

Grīdlīste un kāpņu 
sāni

Nodilumizturīga grīdas krāsa4

Fasādes apdares krāsu un materiālu risinājumi

Nr.
apzīm.

Telpas daļa

1 Siena

Apdares materiāls Tonis 

Ūdensizturīgs krāsojums

31

Krāsas paraugs

4

2

4

2

1 3

15.04.2019

15.04.2019

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

Z24-FVA-201919/2/2-18

Elektroskaitītāji

15.04.2019

15.04.2019Z.JANSONSIZSTRĀDĀJA:

M. ALSIŅŠ
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ARHĪVA NR.
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MĒROGS

Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs 1-19
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A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS

REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R

www.baltsunmelns.lv
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026

SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

Z.JANSONS

Materiālu specifikācija

*  Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievēroti.
*  Nosakot fasādes izturības kategorijas ņemtas vērā ETAG 004 prasības. I kategorijas zonā jāizvēlas atbilstošs 

apmetums, ko nosaka izvēlētās siltināšanas sistēmas ražotājs.

Mērvienības Apjoms Piezīmes
64,5m2

m2 391,3
m2 685,3

   Nr. Nosaukums

1 I kategorija 

3 II kategorija

4 III kategorija

1.  Visi izmēri doti milimetros.
2.  Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas.
3.  Izmantojamai ēkas siltināšanas sistēmai un to materiāliem jāatbilst ETAG 004 prasībām

Piezīmes:

Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs 1-19
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ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine
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IZSTRĀDĀJA:

M. ALSIŅŠ



G. KĀRKLIŅŠ

A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R
GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026

SIA "BALTS UN MELNS"

1:200

ARHĪVA NR.

LAPA

MĒROGS

27

PASŪTĪJUMA NR.

ARMARKA

IZSTRĀDĀJA:

RASĒJUMS

DAĻAS VADĪTĀJS:

OBJEKTS

www.baltsunmelns.lv

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs 19-1

Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs 13-1

   Nr. Nosaukums Mērvienības Apjoms Piezīmes

Materiālu specifikācija

1 m2II kategorija 335,5

2 III kategorija m2 822,1

*  Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievēroti.
*  Nosakot fasādes izturības kategorijas ņemtas vērā ETAG 004 prasības. I kategorijas zonā jāizvēlas atbilstošs 

apmetums, ko nosaka izvēlētās siltināšanas sistēmas ražotājs.

27
50

1.  Visi izmēri doti milimetros.
2.  Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas.
3. Izmantojamai ēkas siltināšanas sistēmai un to materiāliem jāatbilst ETAG 004 prasībām

Piezīmes:

Z.JANSONS
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Austrumu fasāde

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine
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GAUJAS IELA 5, RĪGA, LV-1026
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A/S "Olaines ūdens un siltums"
Reģ.Nr. 50003182001
Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

OBJEKTS

www.baltsunmelns.lv

BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJS

REĢ. NR. 40003659614; BŪVK. REĢ. NR. 1482-R
SIA "BALTS UN MELNS"

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs A-C

Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs A-C.
Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs C-A.

Ēkas fasādes sadalījums izturības kategorijās asīs C-A

   Nr. Nosaukums Mērvienības Apjoms Piezīmes

Materiālu specifikācija asīs A-C

1 m2II kategorija 27,9

2 III kategorija m2 130,4

*  Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievēroti.
*  Nosakot fasādes izturības kategorijas ņemtas vērā ETAG 004 prasības. I kategorijas zonā jāizvēlas atbilstošs 

apmetums, ko nosaka izvēlētās siltināšanas sistēmas ražotājs.

   Nr. Nosaukums Mērvienības Apjoms Piezīmes

Materiālu specifikācija asīs C-A

1 m2II kategorija 27,9

2 III kategorija m2 130,4

*  Materiālu zudumi būvniecības tehnoloģisko procesu rezultātā apjomos nav ievēroti.
*  Nosakot fasādes izturības kategorijas ņemtas vērā ETAG 004 prasības. I kategorijas zonā  jāizvēlas atbilstošs 

apmetums, ko nosaka izvēlētās siltināšanas sistēmas ražotājs.

 II Kategorija                                           II Kategorija                                          

 III Kategorija                                           III Kategorija                                          
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Piezīmes:
1.  Visi izmēri doti milimetros.
2.  Visi izmēri precizējami būvniecības laikā objektā uz vietas.
3. Izmantojamai ēkas siltināšanas sistēmai un to materiāliem jāatbilst ETAG 004 prasībām

Z.JANSONS

ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMAI ĒKAI
Zeiferta iela 24, Olaine

19/2/2-18 Z24-FVA-2019

15.04.2019

15.04.2019

15.04.2019

A CB

Dienvidu fasāde
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L-1

ABC

L-2

L-2

L-2

L-2

L-2

Ziemeļu fasāde

IZSTRĀDĀJA:

M. ALSIŅŠ



Cokola profila montāža
 Cokola profils tiek piestiprināts 100 mm zemāk par esošo cokola līniju un kalpo arī kā beigu 
elements konstrukcijai tuvumā esošajām daļām. Piestiprinājumi tiek izpildīti taisnā līnijā pēc 
katriem 30 cm ar speciāli šim nolūkam paredzētiem piestiprināšanas dībeļiem. Piestiprinot 
nelielus profilus pie sienas pamatnes zem cokola profila, tiek likts armatūras siets apmēram 
60 cm platumā, kas vienmērīgi sadalās virs un zem cokola profila. Cokola profila salaidums 
tiek savienots ar blakus esošajiem elementiem, bet ēkas stūros tiek piestiprināts ar ielaidumu 
vai nogriežot šķērsām.

Termoizolācijas plātņu pielīmēšana
  Līmēšanai paredzētajā pusē uz plātnes malām uzklāj 5-8 cm platu līmes joslu (pa visu 
perimetru) un plātnes iekšpusē liek 4-6 līmes masas punktus, lai ar līmi būtu noklāti ne 
mazāk kā 50% no izstrādājuma laukuma. Līme nedrīkst nokļūt plākšņu savienojumu vietās, 
jo tad plāksnes nesavienosies blīvi un bez atstarpēm. 

Piestiprināšana ar dībeļiem
  Visas fasāžu plātnes piestiprina mehāniski - ar enkuriem (skatīt shēmas). Siltumizolāciju 
stiprināt ar plastmasas dībeļiem, kuriem ir tērauda nagla. Minimālais diametrs plastmasas 
patronas galvai jāievēro atbilstoši atbilstošā dībeļa norādījumiem. Dībeļus izvēlēties atbilstoši 
stiprinājuma pamatnei (A - betons; B - pilns ķieģeļis (keramikas, māla smilšu); C caurumots 
ķieģelis/ bloks ( keramiskais, māla smilšu); D - vieglbetona pilnie un caurumotie bloki; E - 
gāzbetons; koks). 
Dībeļu skaitu uz m² var koriģēt atkarībā no konkrētā izvēlētā dībeļa tehniskajiem datiem. 
Veikt izvēlēto dībeļu izraušanas testus. 
Par precīzu siltumizolācijas izbūves tehnoloģiju konsultēties ar izolācijas plātņu ražotājiem. 
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C zona B zonaA zona ( gala siena, stūri)

Siltinājuma enkurojošo dībeļu izvietojuma shēma

1 gab/plāksnē*
6 gab/plāksnes šuvēs*

Aprēķina 
vēja 
slodze

0.37 kN/m²0.98 gab/m²1.02 kN/m²

1.3 gab/m²4.0 gab/m²5.1 gab/m²

2 gab/plāksnē*
8 gab/plāksnes šuvēs*

Dībeļu 
izkārtojums 
plāksnē

2 gab/plāksnē*
6 gab/plāksnes šuvēs*

Ēkas plāna shēma ar zonu sadalījumu

Sieta stūra 
leņķis

Loga ailsānes armējums

1.  Pārsedžu iekšējiem stūriem/ailām nepieciešama   
papildus armējums ar sieta loksni. 

2.  Papildus pa diogonāli no visiem atveru stūriem  
nepieciešami stūra balsti vai apmēram 300x500 
mm lielas armējošās sieta loksnes.

Siltumizolācijas izbūves tehnoloģija.

Sienas pamatnes sagatavošana
Svarīgi! Sienas adhēzijas nestspējai jābūt ne mazākai par 80 kN/m². Sienas adhēziju var pārbaudīt, veicot vienkaršu tekstu, kur ar līmēšanas javu pielīmētu 15x15 cm lielu 
siltumizolācijas materiālu (līmēšanas javai ļauj žūt 7 dienas) mēģina atraut no sienas un novērtē bojājumus - ja to nav izdevies atraut no sienas un izolācijas materiāls tiek 
bojāts - adhēzija ir pietiekama.
Siltināmo ēku sienu virsmai jābūt rūpīgi mehāniski attīrītai. Spēcīgi mitrumu uzsūcošas, drupainas vai nobrūkošas virsmas nepieciešams kārtīgi mehāniskā veidā notīrīt vai 
nogruntēt ar piesūcinošu grunti. Pirms termoizolācijas plākšņu pielīmēšanas nepieciešams pievērst uzmanību pilnīgas gruntējuma un citu pielietojamo līdzekļu nožūšanas 
laikam, jo tā rezultāta var bojāties pielīmētās termoizolācijas plāksnes. 
 Pamatnes virsmā ir pieļaujamas līdz 15 mm dziļas nelīdzenas vietas un izliekumi. Ja virsmā ir nelielas (līdz 3 cm) nelīdzenas vietas un izliekumi, nepieciešams veikt 
iepriekšēju nelīdzeno vietu izlīdzināšanu ar izlīdzinošo javu. Turklāt javu vienā kārtā iespējams uzklāt ne vairāk kā 15 mm biezā slānī. Nelīdzenākas vietas (vairāk nekā 3 
cm) var likvidēt, tikai mainot siltumizolācijas slāņa biezumu, bet tas nedrīkst būt mazāks 
par projektā norādīto biezumu.
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Objekta atrašanās vieta : Olaine.
Nekoriģēta vēja ātruma pamatvērtība, sakskaņā ar LVS EN 1991-1-4 - 21 m/s .

Siltinājuma enkurojošo dībeļu
izvietojumu shēma

Loga ailsānes armējums
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Nr.p.k

.

Apz. 

rasēj.
Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

1.1 Pagaidu žogs, h=2 m m 275,0

1.2 Pagaidu žoga montāža, noma, demontāža objekts 1

1.3 Ieeju aizsargjumtiņi - 3 gab m
2 27

1.4 [1] Būvtāfeles montaža gab 1

1.5 Brīdinājuma zīmes kompl. 1

1.6 [4] Ugunsdzēsības stends kompl. 1

1.7 Ugunsdzēšamie aparāti gab. 28

1.8 [2] Strādājošo sadzīves telpa 1gab. objekts 1

1.9 [3] Slēgta inventāra noliktava - 1gab. objekts 1

1.10 [7] Būvmateriālu pagaidu novietnes ierīkošana kompl 1

1.11 [5] Biotualete ar apkopi 4 reizes mēnesī objekts 1

1.12 [8] Materiālu nokrautnes laukumi gab 6

1.13
Pagaidu elektropieslēguma  ierīkošana būvniecības 

vajadzībām
objekts 1

1.14
Pagaidu ūdensvada pieslēguma ierīkošana 

būvniecības vajadzībām
objekts 1

1.15 Būvgružu izvešana un utilizācija objekts 1

1.16 Zālāja atjaunošana m
2 460

1.17 Pievedamā melnzeme m
3 69

Objekts:
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, 

Olainē - fasādes vienkāršotā atjaunošana

Pasūtītājs:
A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

1. Buvlaukuma darbu specifikācija



Nr.
Apz. 

rasēj.
Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

2.1

2.2 Ventilācijas restu demontāža un utilizācija gab 23

2.3

Dobo dzelzsbetona paneļu gar ēkas cokola daļu 

nolīdzināšana ar apkārtējo reljefu, nozāģējot vienu 

paneļa dobumu (~250mm), un utilizācija
m

3 10,0

2.4 Betons C8/10 nozāģētā paneļa virsmas izlīdzināšanai m
3 2,0

2.5 Grunts izņemšana, cokola atrakšana, grunts izvešana m
3 160,0

2.6

2.7 Betona bruģakmens m
2 120,0

2.8 Blietētas šķembas, frakcija 0/45, b=100mm m
3 13,4

2.9 Vidēji rupja smilts, frakcija 0/2 m
3 135,5

2.10 Ietvju apmale,  1000x200x50 mm m 200,8

2.11 Betons C8/10 , apmales nostiprināšanai m
3 3,1

2.12

2.13 Pamatu virsmas attīrīšana m
2 313,0

2.14

Pamatu šuvju, virsmas remonts (izlīdzināšana, 

atslāņojošo virsmu nokalšana), virsmas 

sagatavošana (pieņemti 30% no cokola virsmas)

m
2 93,9

2.15
Sienas virsmas attīrīšana no  aļģēm ~50% no kopējās 

sienas plaknes 
m

2 156,5 Sakret FR  vai ekvivalents

2.16 Hidroizolācija m
2 313,0  Sakret TCM vai ekvivalents

2.17 Līmjava m
2 313,0 Sakret BK vai ekvivalents 

2.18
Ekstrudētais putu polistirols,  λ<=0,038 W/(mK)), 

b=100mm
m

2 313,0
Technonicol XPS 

Carbon 35-300  vai ekvivalents

2.19 Armējošā javas kārta m
2 107,6 Sakret BAK vai ekvivalents

2.20 Stikla šķiedras siets 160 g/m2 m
2 107,6 Valmiera glass vai ekvivalents

2.21 Armējošā javas kārta m
2 107,6 Sakret BAK vai ekvivalents

2.22 Stikla šķiedras siets 160 g/m2 m
2 107,6 Valmiera glass vai ekvivalents

2.23 Zemapmetuma grunts m
2 107,6 Sakret PG vai ekvivalents

2.24 Gatavais masā tonētais  akrila apmetums m
2 107,6 Sakret AP vai ekvivalents

2.25
Hidroizolācija ( lietus ūdens novadjoslas pieslēguma 

vieta (~200mm platumā)
m

2 39,2  Sakret TCM vai ekvivalents

Lietus ūdens novadjosla

C1

Objekts:
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - 

fasādes vienkāršotā atjaunošana

Pasūtītājs:
A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

[1]

2. Cokola darbu specifikācija

Cokola siltināšana un apdares izveide, b=100mm 

Sagatavošanas darbi



Nr. Apz. rasēj. Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

3.1

3.2 Apgaismes ķermeņu demontāža un utilizācija gab 3

3.3 Apgaismes ķermeņu kabeļu demontāža un utilizācija m 95,6

3.4 Karogkāta turētāja demontāža un utilizācija gab 1

3.5 Ēkas Nr. zīmes demontāža un utilizācija gab 1

3.6
Sienas remonts ~20% no kopējās sienas plaknes ar 

smalkgraudainu cementa javu un cinkotu armēšanas sietu
m

2 321,3

3.7
Logu koka starpaiļu apšuvuma un esošās siltumizolācijas 

demontāža un utilizācija
m

2 177,0

3.8 Kāpņu telpu logu aiļu koka posmu demontāža un utilizācija m
2 42,0

3.9
Izveidot jaunas kāpņu telpas logu ailes no keramzītbetona 

blokiem, b=250mm.
m

3 10,5

3.10 Enkurstiegras Ø6 Bst500B kg 44,7

3.11 Ķīmiskā divkomponenta masu Hilti HIT-HY 270 kompl. 24,0 Hilti HIT-HY 270

3.12 Sastatnes, b=1.1m, montāža un demontāža m
2 3490

3.13 Sastatņu noma objekts 1

3.14

3.15 Sienas virsmas attīrīšana m
2 64,5

3.16 Virsmas saķeres grunts m
2 64,5 Sakret BG vai ekvivalents

3.17 Līmjava m
2 64,5 Sakret BK vai ekvivalents 

3.18
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.036 W/(Kxm²), 

b=150 mm
m

2 64,5 PAROC Linio 10  vai ekvivalents

3.19 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² m
2 64,5

Sakret BAK  un Valmieras glass vai 

ekvivalents

3.20 Zemapmetuma grunts m
2 64,5 Sakret PG vai ekvivalents

3.21 Gatavais dekoratīvais silikona apmetums, 2 mm grauds m
2 64,5 Sakret SIP vai ekvivalents

3.22 Fasādes siltumizolācijas stiprinājumi - dībeļi gab 452

3.23

3.24 Sienas virsmas attīrīšana m
2 2550,8

3.25 Virsmas saķeres grunts m
2 2550,8 Sakret BG vai ekvivalents

3.26 Līmjava m
2 2550,8 Sakret BK vai ekvivalents 

3.27
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.036 W/(Kxm²), 

b=150 mm
m

2 2550,8 PAROC Linio 10 vai ekvivalents

3.28 Armējošā javas kārta ar stikla šķiedras sietu 160 g/m² m
2 2550,8

Sakret BAK  un Valmieras glass vai 

ekvivalents

3.29 Zemapmetuma grunts m
2 2550,8 Sakret PG vai ekvivalents

3.30 Gatavais masā tonētais  akrila apmetums m
2 2550,8 Sakret AP vai ekvivalents

3.31 Fasādes siltumizolācijas stiprinājumi - dībeļi gab 17856

Siltummezgla sensora pārcelšana virs siltumizolācijas 

slāņa
gab 1

3.32

3.33 Koka stati 50x100 mm m
3 3,8

3.34 Leņķa savienotājs 90x90x65 mm gab 660

3.35 Plakanais savienotājs 140x55 mm gab 660

3.36 Ķīmiskais enkurs M10x180 mm gab 660

3.37 Tvaika izolācija m
2 281,6

3.38
Mīkstās akmens vates siltumizolācija  koka karkasā, b=100 

mm
m

2 408,8 Paroc Extra vai ekvivalents

3.39 OSB plāksne, b=18 mm m
2 177,0

3.40

3.41 [13] Universāls stūra profils ar sietu m 301,1
 Albau ALB-100/150-25 vai 

ekvivalents

3.42 [2] PVC cokola profils m 200,0 EJOT Praktika 100  vai ekvivalents 

3.43 [3] PVC deformācijas profils m 200,0  EJOT 120 plus vai ekvivalents

3.44 [8] Zemapmetuma stūra leņķis ar lāseni m 152,3
Albau ALB-ED-C(01)-25 un/vai ALB-

ED-C(02)-25 vai ekvivalents

3.45 [12] Pastiprinātais stūra profils ar armatūras sietu m 45,6 Albau ALB-EC-S-20 vai ekvivalents

Objekts:

S1,I

Fasādes sienu siltināšana un apdare, S1,II, S1,III

Pasūtītājs:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - 

fasādes vienkāršotā atjaunošana

3. Fasādes darbu specifikācija

Logu koka starpaiļu karkasa izlīdzināšana un siltumizolācijas atjaunošana, S7

Papildus elementi

S1,II      

S1,III

Sagatavošanas darbi

A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Fasādes sienu siltināšana un apdare, S1,I

S7



3.46 Karogkāta turētājs gab 1

3.47 Ēkas Nr. zīme gab 1



Nr. Apz. rasēj. Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

4.1

4.2 Sienas virsmas attīrīšana m
2 186,2

4.3 Virsmas saķeres grunts m
2 186,2 Sakret BG vai ekvivalents

4.4 Līmjava m
2 186,2 Sakret BK vai ekvivalents 

4.5
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤ 0.038 W/(Kxm²), 

b=30 mm
m

2 186,2 PAROC Linio 15  vai ekvivalents

4.6 Armējošā javas kārta ar stikla šķiedras sietu 160 g/m² m
2 434,5

Sakret BAK  un Valmieras glass vai 

ekvivalents

4.7 Zemapmetuma grunts m
2 434,5 Sakret PG vai ekvivalents

4.8 Gatavais masā tonētais  akrila apmetums m
2 434,5 Sakret AP vai ekvivalents

4.9

4.10 Sienas virsmas attīrīšana m
2 57,0

4.11 Virsmas saķeres grunts m
2 57,0 Sakret BG vai ekvivalents

4.12 Līmjava m
2 57,0 Sakret BK vai ekvivalents 

4.13
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤ 0.038 W/(Kxm²), 

b=30 mm
m

2 57,0 PAROC Linio 15  vai ekvivalents

4.14 Armējošā javas kārta ar stikla šķiedras sietu 160 g/m² m
2 135,0

Sakret BAK  un Valmieras glass vai 

ekvivalents

4.15 Zemapmetuma grunts m
2 135,0 Sakret PG vai ekvivalents

4.16 [4]

Ārējās skārda palodzes - karsti cinkotas tērauda loksne, 

b=0.5 mm, ar rūpnieciski krāsotu  PURAL pārklājumu, 

l=0.35 m (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5; 280logi)

m 424,1 RUUKKI vai ekvivalents

4.17 [4]

Ārējās skārda palodzes - Karsti cinkotas tērauda loksne, 

b=0.5 mm, ar rūpnieciski krāsotu  PURAL pārklājumu, 

l=0.21 m (L-6; 24 logi)

m 45,6 RUUKKI vai ekvivalents

4.18 [5]
Iekšējās palodzes - balta matēta PVC palodze, b=100 mm 

(L-1, L-2, L-3, L-4, L-5; 116 logi)
m 178,0 GreenteQ vai ekvivalents

4.19 [5]
Iekšējās palodzes - balta matēta PVC palodze, b=200 mm 

(L-6; 24 logi)
m 45,6 GreenteQ vai ekvivalents

4.20 [8]

Zemapmetuma stūra leņķis ar lāseni. PVC profils ar 

armatūras sietu, kas paredzēts stūriem virs logu ailēm (L-

1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6, ; 304 logi)

m 469,7
Albau ALB-ED-C(01)-25 un/vai ALB-ED-

C(02)-25 vai ekvivalents

4.21 [13] Universāls stūra profils ar sietu ailes sānos m 950,4 Albau ALB-100/150-25 vai ekvivalents

4.22 [9]
Loga pielaiduma profils ( L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6; 304 

logi)
m 1460,2

Albau ALB-EW-06-24 un/vai ALB-EW-

09-24 vai ekvivalents

4.23 [10]
Palodzes sāna pieslēguma profils (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, 

L-6; 304 logi.)
m 187,4

Albau ALB-EW-CS(01)-20 vai 

ekvivalents

4.24 [11] Palodzes profils ( L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6; 304 logi) m 469,7

Palodzes profils Albau ALB-EW-US(01)-

20 vai ekvivalents

 vai ekvivalents

4.25

4.26 Ģipškartona apdare m
2 110,3 Knauf GREEN vai ekvivalents

4.27 Universālā iekšdarbu špakteļtepe m
2 110,3 Sakret LH vai ekvivalents

4.28 Virsmas sagatavošana, krāsojums m
2 110,3 Flugger Flutex 10 vai ekvivalents

Objekts:

Pasūtītājs:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - 

fasādes vienkāršotā atjaunošana

A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

4. Logu aiļu apdares darbu specifikācija

Kāpņu telpas un dzīvokļu fasādes  logu aiļu iekšējā apdare 

Kāpņu telpas un dzīvokļu fasādes logu aiļu apakšas siltināšana, b=30 mm

Kāpņu telpas un dzīvokļu fasādes logu aiļu siltināšana un apdare, b=30 mm

S3

S4



Nr. Apz. rasēj. Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

5.1 Balkona margu demontāža (72 gab.) un utilizācija m 360

5.2
Balkona betona virskārtas un skārda  lāseņu demontāža un 

utilizācija (72 gab.)
m

2 202,0

5.3

5.4
Balkona plātnes apakšējās un sānu virsmas attīrīšana (72 

gab.)
m

2 250,3

5.5
Antikorozijas aizsargslānis stiegrojumam un virsmas saķerei ( 

pieņemti 50% no plātnes apakšējās un sānu virsmas)
m

2 125,2

SAKRET  Mineralischer 

Korrosionsschutz und Haftbrücke K&H 

vai ekvivalents

5.6 Stiegru aizsargslānis m
2 125,2

SAKRET  Grobmörtel PCC 2  vai 

ekvivalents

5.7 Grunts virsmas saķerei m
2 250,3 Sakret PG vai ekvivalents

5.8 Stiklšķiedras siets 160 g/m
2

m
2 250,3 Valmiera glass vai ekvivalents

5.9 Virsmas armējuma slānis m
2 250,3 Sakret BAK vai ekvivalents

5.10 Zemapmetuma grunts m
2 250,3 Sakret PG vai ekvivalents

5.11 Gatavais masā tonētais  akrila apmetums m
2 250,3 Sakret AP vai ekvivalents

5.12

5.13
Krāsots tērauda leņķis L 45x70x5mm, S275 (pa balkonu 

perimetru, 360 m)
kg 1544,4

5.14
Krāsots tērauda leņķis L 50x50x4 mm, l=90 mm, S275 (144 

gab)
kg 38,9

5.15 Tērauda loksnes 50x5mm, l=500mm, S275 (144 gab) kg 141,3

5.16 Enkuri gab 144

5.17 Tērauda stati  30x30x3 mm, L=950mm, S275 (576 gab) kg 1391,7

5.18 Tērauda kvadrātprofils  80x20x3mm, S275 (72 gab.) kg 1593,9

5.19 Krāsots tērauda leņķis L 50x50x4 mm, l=140 mm, S275 (96 

gab)

kg 60,4

5.20 Tērauda kārbveida profil, 25x25x3 mm, l=211 mm, S275 (96 

gab)

kg 63,0

5.21 Enkuri Hilti HUS-H M10 vai ekvivalents gab 432

5.22 Margu apšuvums - T18 profila skārda loksnes m
2 280,8

5.23

5.24 Grunts m
2 202,0 Sakret UG vai ekvivalents

5.25 Izlīdzinošā masa grīdām m
3 10,1 Sakret BAM vai ekvivalents

5.26 [22] Elastīga lente deformācijas šuvēm m 282,4 Sakret D vai ekvivalents

5.27 Hidroizolācijas slānis m
2 202,0 Sakret TCM vai ekvivalents

5.28 [25] Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm ar 

rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu pa balkona perimetru
m 340,0 RUUKKI vai ekvivalents

5.29 [2] PVC cokola profils m 234,4 EJOT Praktika 100  vai ekvivalents 

5.30 [3] PVC deformācijas profils m 234,4  EJOT 120 plus vai ekvivalents

5.31
Ekstrudēta  putu polistirola plāksnes, b=120mm , λ≤0.036 

W/(Kxm²)
m

2 38,2
Technonicol XPS 

Carbon 35-300  vai ekvivalents

Balkona margu uzstādīšana

S6

Balkona grīdas virskārtas atjaunošana

PCC

Balkonu plātņu remonts un apdare, S6

Objekts:

Pasūtītājs:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - fasādes 

vienkāršotā atjaunošana

5. Balkonu grīdu, margu atjaunošanas darbu specifikācija

Sagatavošanas darbi

A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114



Nr. Apz. rasēj. Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

6.1

6.2 Dzegas skārda detaļas demontāža m 215,6

6.3

6.4
Esošās jumta seguma virsmas attīrīšana, remonts, 

hidroizolēšana
m

2 1002,4

6.5
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, λ≤0.036 

W/(Kxm²), b=50 mm
m

2 1002,4 Paroc ROS 30 vai ekvivalents

6.6
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, λ≤0.036 

W/(Kxm²), b=160 mm
m

2 1002,4 Paroc ROS 30g vai ekvivalents

6.7
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, λ≤0.039 

W/(Kxm²), b= 40 mm
m

2 1002,4 Paroc ROS 50 vai ekvivalents

6.8 Bitumena ruļļu materiāls- apakšklājs m
2 1108,5

TechnoNICOL Mida Tropik P3000 cont 

EMP vai ekvivalents

6.9 Bitumena ruļļu materiāls-virsklājs m
2 1108,5 TechnoNICOL Prima Plast new P 5,5 

mineral black(EKP) vai ekvivalents

6.10 Jumta siltumizolācijas stiprinājumi - teleskopiskie dībeļi gab 5012

6.11 [24] Zemspiediena deflektors 

∅

110 mm gab 29 ALIPAI-110 vai ekvivalents

6.12

6.13
Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, l=0,46m, b=0.5 

mm ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu
m 217,2 RUUKI vai ekvivalents

6.14 Cinkots metāla leņķis 260x100x100x3, s=600mm gab 362

6.15 Impregnēts koka dēlis 40(h)x120mm, s=600 mm m
3 2,1

6.16
Impregnēta koka brusa 160(h)x45mm, l=1000 mm, s=600 

mm
m

3 2,6

6.17 Leņķis 90x90x65x2.5. Izvietot pamīšus, s=600mm gab 724

6.18 Impregnēta koka brusa 50(h)x150mm, s=600 mm m
3 3,3

6.19 Stiprinājuma dībeļi  10x135 mm vai ekvivalents gab 724 Sormat KAT N vai ekvivalents

6.20 OSB plāksne, h=185 mm, b=22 mm m
2 40,2

6.21

6.22 Grunts virsmas saķerei m
2 33,9 Sakret PG vai ekvivalents

6.23 Stiklšķiedras siets 160 g/m
2

m
2 33,9 Valmiera glass vai ekvivalents

6.24 Virsmas armējuma slānis m
2 33,9 Sakret BAK vai ekvivalents

6.25 Zemapmetuma grunts m
2 33,9 Sakret PG vai ekvivalents

6.26 Gatavais masā tonētais  akrila apmetums m
2 33,9 Sakret AP vai ekvivalents

6.27 [20]
Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5mm, ar 

rūpnieciski krāsotas  PURAL pārklājumu
m 169,2 RUUKKI vai aekvivalents

6.28 [21] Nobeiguma profils ar sietu m 169,2 ALB-EST vai ekvivalents

6.29 Esošo jumtiņu atjaunošana gab 18,0

6.30

6.31 Jumta drošības barjera, L=3,0 m, h=0,6 m kompl. 74 Metalmaster vai ekvivalents

6.32

6.33 Liekta tērauda caurule 

∅

88.9x3.2mm m 14,4

6.34
Plāksne 250x250x6mm,  S235 ar caurumu 

∅

90mm pa 

vidu
gab 12

6.35 Rollita blīvslēgs gab 6

6.36

6.37
Satelīta antenu stiprinājuma kronšteini ( Pie katra 

ventilācijas skursteņa pa vienam)
gab 18

Sagatavošanas darbi

Jumta drošības barjera

Papildus elementi

P1

Ventilācijas skursteņu Atjaunošana un pieslēguma vietu izbūve

[23]

Dzegas siltināšana. Mezgls 6 (AR-18) 

Kabeļu ievades kanāls

Jumta siltināšana un seguma izbūve P1 

S6

6. Jumta siltināšanas, apdares darbu specifikācija

Objekts:

Būvniecības 

ierosinātājs:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - 

fasādes vienkāršotā atjaunošana

A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114



Nr.
Apz. 

rasēj.
Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

7.1

7.2 Esošā viļņotā jumta seguma demontāža m
2 48,0

7.3

7.4
Jumtiņu esošo  metāla konstrukciju attīrīšana, pretkorozijas 

apstrāde un krāsošana
gab. 6,0

7.5 Impregnētas koka latas 45(h)x70 mm, s=550mm m
3 0,3

7.6 Impregnētas koka latas 45(h)x45mm m
3 0,05

7.7 Šķiedrcementa piecu viļņu loksnes m
2 42,0 Eternit  vai ekvivalents

7.8 [26] Jumta un vertikālās sienas savienojums m 20,4 Eternit vai ekvivalents

7.9 [27] Profils metāla lokšņu savienošanai ar fasādi m
2 9,6

Albau ALB-EO-MC-20 vai 

ekvivalents

7.10 [28]
Lāsenis - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm ar 

rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu
m

2 9,6 RUUKKI vai ekvivalents

7.11

7.12 [18] Karsti cinkots leņķis 100x100x100x1.5mm,  s=300mm gab. 72

7.13 [17]
Nosegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, (b=0.5 mm), 

l=0,5m ar rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu
m 22,8 RUUKKI vai ekvivalents

7.14 [15]
lāsenis- karsti cinkotas tērauda loksne,  b=0.5mm, ar 

rūpnieciski krāsotas  PURAL pārklājumu
m 20,1 RUUKKI vai ekvivalents

7.15
Tekne, apaļa 

∅

125 mm - karsti cinkots tērauds ar 

rūpnieciski krāsotu PURAL pārklājumu no abām pusēm.
m 32,4

Ruukki lietus ūdensnoteku sistēma vai 

ekvivalents

7.16
Notekcaurule, apaļa 

∅

 90 mm, karsti cinkotas tērauda 

loksne, b=0.5mm, ar rūpnieciski krāsotas  PURAL 
m 13,8

Ruukki lietus ūdensnoteku sistēma vai 

ekvivalents

7.17

7.18 Sienas virsmas attīrīšana m
2 13,8

7.19 Virsmas saķeres grunts m
2 13,8 Sakret PG vai ekvivalents

7.20 Līmjava m
2 13,8 Sakret BK vai ekvivalents 

7.21
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.036 W/(Kxm²), 

b=50 mm
m

2 13,8 PAROC Linio 10  vai ekvivalents

7.22 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m² m
2 13,8

Sakret BAK  un Valmieras glass vai 

ekvivalents

7.23 Zemapmetuma grunts m
2 13,8 Sakret PG vai ekvivalents

7.24 Gatavais dekoratīvais silikona apmetums, 2 mm grauds m
2 13,8 Sakret SIP vai ekvivalents

7.25 Fasādes siltumizolācijas stiprinājumi - dībeļi gab 55

Ieejas mezglu jumta malu izbūve 

Vējtvera  sienas siltināšana un apdare, S5I

S5,I

Objekts:

Būvniecības ierosinātājs:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - 

fasādes vienkāršotā atjaunošana

[16]

A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Ieejas mezglu jumta atjaunošana  un seguma izbūve P3

7.  Ieejas jumta siltināšanas un apdares darbu specifikācija

Sagatavošanas darbi



Nr. Apz. rasēj. Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

8.1

8.2
Esošo koka starpsienu konstrukciju saīsināšana un 

utilizācija
objekts 1,0

8.3
Pagraba griestu izdrupumu, šuvju remonts (pieņemts 

10% no visas virmsas)
m

2 88,5

8.4
Esošo „Lattelecom” kabeļu atvienošana no griestiem un 

sienām, ieguldot tos penāļos 
m 108,0

8.5

8.6 Griestu virsmas attīrīšana m
2 885,0

8.7 Virsmas saķeres grunts m
2 885,0 Sakret BG vai ekvivalents

8.8 Līmjava m
2 885,0 Sakret BK vai ekvivalents 

8.9
Siltumizolācijas slānis - putu polistirola plāksnes  100 

mm, (λ<=0,038W/(mK))
m

2 885,0 Tenapors EPS vai ekvivalents

8.10 Armējošā javas kārta ar stikla šķiedras sietu 160 g/m² m
2 885,0

Sakret BAK  un Valmieras glass vai 

ekvivalents

8.11 Zemapmetuma grunts m
2 885 Sakret PG vai ekvivalents

8.12 Fasādes siltumizolācijas stiprinājumi - dībeļi gab 3540

8.13
 „Lattelecom” kabeļu stiprināšana virs siltumizolācijas 

slāņa
m 108,0

8.14

8.15 Sienas virsmas attīrīšana m
2 29,4

8.16 Virsmas saķeres grunts m
2 29,4 Sakret BG vai ekvivalents

8.17 Līmjava m
2 29,4 Sakret BK vai ekvivalents 

8.18
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.036 W/(Kxm²), 

b=50 mm
m

2 29,4 PAROC Linio 10  vai ekvivalents

8.19 Armējošā javas kārta ar stikla šķiedras sietu 160 g/m² m
2 29,4

Sakret BAK  un Valmieras glass vai 

ekvivalents

8.20 Zemapmetuma grunts m
2 29,4 Sakret PG vai ekvivalents

8.21 Fasādes siltumizolācijas stiprinājumi - dībeļi gab 118

Objekts:

Būvniecības ierosinātājs:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - 

fasādes vienkāršotā atjaunošana

A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

P2

S4

Pagraba griestu siltinājums b=100 mm

Kāpņu telpas / dzīvokļa sienas siltināšana pagrabā 

8. Pagraba siltināšanas darbu specifikācija

Sagatavošanas darbi



Nr.
Apz. 

rasēj.
Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

9.1

9.2 Esošo  logu L-1, L-2, L-3, L-4, L-5, L-6 demontāža un utilizācija gab. 140

9.10 Esošo vējtvera durvju D-2 2075(h)x1730 mm demontāža un utilizācija gab. 5

9.11 Balkona jumtiņu demontāža gab. 6

9.12 Koka jumta lūkas demontāža gab. 2

9.13 Esošo skārda palodžu demontāža m 682,2

9.14

9.15 L-1

Dzīvokļa logs  1400(h)x1300mm (U≤1.25 W/(m
2

xK), Rādītāji: krāsa - 

RAL9016; PVC profils; 3 stiklu pakete ar 2 selektīvajiem stikliem; Thermix 

starplikas; furnitūra - ROTO NT; 

vēja slodzes izturības klase - C5; 

gaisa caurlaidības klase - 4;

ūdens necaurlaidības klase - 9A

gab. 29

9.16 L-2
Dzīvokļa logs  1400(h)x1300mm (U≤1.25 W/(m

2
xK), krāsa  RAL9016 

Rādītāji: Tas pats, kas augstāk
gab. 15

9.17 L-3
Dzīvokļa logs  1400(h)x1950mm (U≤1.25 W/(m

2
xK), krāsa  RAL9016

Rādītāji: Tas pats, kas augstāk
gab. 44

9.18 L-4

Dzīvokļa  logs 1400(h)x1300mm, balkona durvis 2100(h)x700mm   

(U≤1.25W/(m
2

xK), krāsa  RAL9016

Rādītāji: Tas pats, kas augstāk

gab. 20

9.19 L-5

Dzīvokļa  logs 1400(h)x1300mm, balkona durvis 2100(h)x700mm   

(U≤1.25W/(m
2

xK), krāsa  RAL9016

Rādītāji: Tas pats, kas augstāk

gab. 8

9.20 L-6
Kāpņu telpas logs  1400(h)x1900mm (U≤1.25 W/(m

2
xK), krāsa  RAL9016

Rādītāji: Tas pats, kas augstāk
gab. 24

9.21 [6]
Iekšējā loga (tvaika) izolācija pa loga aiļu perimetru (L-1, L-2, L-3, L-4, L-5,  L-

6; 140 logi)
m 956,1

SWS - Soudal Folienband 

Inside vai ekvivalents

9.22 [7]
Ārējā logu (difūzijas) izolācijas lente pa loga ailu perimetru (L-1, L-2, L-3, L-4, L-

5, L-6; 304logi)
m 2080,0

SWS - Soudal Folienband 

Outside vai ekvivalents

9.23 Automātiskās ventilācijas sistēma saglabājamiem un maināmiem logiem gab. 304
Gealan GECCO-3 vai 

ekvivalents

9.24

9.25 D-2
Vējtvera durvis. Blīvas  PVC durvis, aprīkotas ar aizvērējmehānismu un atduri. 

Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra aizsargplēvi.
gab. 5

6. kāpņu telpā durvis nav 

paredzētas, jo izbūvēts 

pacēlājs cilvēkiem ar 

īpašām vajdzībām

9.26 [7] Ārējā (difūzijas) izolācijas lente pa ailes perimetru  (D-1; 6 durvis) m 46,8
SWS - Soudal Folienband 

Outside vai ekvivalents

9.27

9.28 R-1

 Rūpnieciski krāsotas metāla ventilācijas restes ar mehānisku regulācijas 

funkciju 500x200 mm. Vēdināšanas atveres  laukums ir vismaz 0,091 m². 

Aprīkot ar pretinsektu sietu. 

gab. 23

9.29 R-2
Rūpnieciski krāsotas metāla ventilācijas restes 120x120 mm. Aprīkot ar 

pretinsektu sietu. 
gab. 90

9.30 Celtniecības māla pilnķieģeļi lūkas paaugstināšanai m
3 0,24

9.31 JL-1

Siltināta (U≤ 1.6 W(m²xK), ugunsdroša (EI30) jumta lūka 1000x1000 mm. Lūku 

aprīkot ar pneimatiskām lūkas virām, slēdzeni, nodrošnāt aizsardzību pret vēju 

– divkāršs blīvējums pa perimetru.Nokļūšanai līdz jumta lūkai uzstādīt papildus 

kāpšļus. 

gab. 2

Citi elementi 

Sagatavošanās darbi

Fasādes logi dzīvokļos, kāpņu telpas logi 

Objekts:

Būvniecības 

ierosinātājs:

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - fasādes 

vienkāršotā atjaunošana

A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

9. Logu, durvju, lūku specifikācija

Durvis 



Nr.
Apz. 

rasēj.
Nosaukums Mērvien. Skaits Piezīmes

10.1

10.2
Apmetuma nokalšana remonta zonās (pieņemts ~5 % 

no kopējās plaknes)
m

2 48,1

10.3

Sienas apmetums ar smalkgraudainu cementa javu un 

cinkotu armēšanas sietu, tai skaitā pie jaunizbūvētajām 

logu ailēm
m

2 91,1 Ceresit ZKP vai ekvivalents

10.4

10.5 Sienas virsmu sagatavošana m
2 962,6

Apmetuma atjaunošana, attīrīšana, 

gruntēšana, nobeiguma špaktelēšana 

un slīpēšana

10.6 Sienas virsmu dziļumgrunts m
2 962,6 Colorex Micro vai ekvivalents

10.7 Sienas virsmu krāsošana 2 kārtās: m
2 962,6

10.8

10.9 Griestu virsmas sagatavošana m
2 422,2

Attīrīšana, gruntēšana, nobeiguma 

špaktelēšana un slīpēšana

10.10 Griestu virsmu dziļumgrunts m
2 422,2 Colorex Micro vai ekvivalents

10.11 Griestu virsmu krāsošana 2 kārtās: m
2 422,2

10.12

10.13
Antikorozijas aizsargslānis stiegrojumam un virsmas 

saķerei 
m

2 19,8

10.14 Stiegru aizsargslānis m
2 19,8

Attīrīšana, izdrupušo virsmu remonts un 

izlīdzināšana, 

10.15 Virsmas izlīdzināšana m
2 19,8

10.16

10.17
Kāpņu margu metāla elementu sagatavošana 

krāsošanai
m

2 54,0 Tikurilla Temaprime EUR vai ekvivalents

10.18 Kāpņu margu metāla elementu pārkrāsošana m
2 54,0 Tikurilla Temalac FD vai ekvivalents

10.19 Kāpņu margu uzlika m 207,0 REHAU vai ekvivalents

10.20 Elektrības skapju sagatavošana krāsošanai m
2 30,0 Tikurilla Temaprime EUR vai ekvivalents

10.21 Elektrības skapju pārkrāsošana m
2 30,0 Tikurilla Temalac FD vai ekvivalents

10.22
Vājstrāvas kabeļu organizēšana, nostiprināšanas pie 

virsmas
m 90 Tehalit LFF

1

2

3

4

5

Sastādīja: Māris Alsiņš

Zigurds Jansons

Atbildīgais projektētājs:       Guntis Kārkliņš

Arhitekta prakses sertifikāts 

Nr. 1-00790

PCC

Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos, 

piegādātājfirmu rekomendācijās un citos materiālos.

Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar ražotāju un projekta autoriem un pasūtītāju.

Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt, vadoties pēc projekta rasējumiem un situācijas objektā. Precizējot apjomus, 

izmaiņas saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas. Būvuzņēmējam pirms galējās būvniecības tāmes izstrādes iepazīties 

ar objektu un veikt papildus apsekošanu būvniecības darbu un materiālu apjomu precizēšanai.

Visus konstrukciju stiprinājumus izvēlēties atbilstoši lietošanas veidam, stiprinājuma pamatnēm, nestspējas nosacījumiem. 

Stingri ievērot ražotāju norādījumus pie stiprinājumu izpildes

Dažādi darbi kāpņu telpās

Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un pasūtītājs 

būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir ekvivalenti, vai augstāki nekā 

projektā norādītam būvmateriālam. Izmaiņas saskaņot ar projekta autoriem un pasūtītāju.

Grīdu virsmu izdrupušo vietu remonts un izlīdzināšana, (pieņemts ~5 % no kopējās plaknes)

1. Kāpņu telpas kosmētiskā remonta darbu specifikācija

Kāpņu telpas sienu pastiprinājuma elementi

Sienas virsmu kosmētiskais remonts

A/S "Olaines ūdens un siltums", Reģ.Nr. 50003182001,

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114

Objekts:
Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai Zeiferta ielā 24, Olainē - 

fasādes vienkāršotā atjaunošana

Būvniecības 

ierosinātājs:

Griestu virsmu kosmētiskais remonts
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