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6. pielikums 

Ministru kabineta 

2014. gada 2. septembra  

noteikumiem Nr. 529 
(Pielikums grozīts ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50) 

 

_____ Olaines novada pašvaldības_____ būvvaldei 

 

Ēkas fasādes apliecinājuma karte 

 

Būvniecības ierosinātājs  

(pasūtītājs) ______ AS “Olaines ūdens un siltums”___________ ___ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

___________Reģ. Nr. 50003182001_______________ 
 (fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.) 
Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV - 2114 

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

info@ous.lv, 67963102                      ____________ 
 (elektroniskā pasta adrese) 

Lūdzu izskatīt iesniegumu _____ daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas__________ 
 (ēkas nosaukums) 

_____________________________________ vienkāršotai fasādes atjaunošanai. 

Nekustamā īpašuma kadastra numurs __80090042106____________________ 

 

I. Ieceres dokumentācija 

 

1. Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt): 

 fasādes apdares atjaunošana    fasādes siltināšana 

 jumta seguma maiņa     jumta siltināšana 

 pagraba siltināšana     logu nomaiņa  

 lodžiju aizstiklošana 

 

2. Ziņas par ēku: 

1) ēkas grupa _____2. grupa _______________________________________ 
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 

2) ēkas kadastra apzīmējums _____80090042106001____________________ 

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt): 

 dzīvojama ēka    nedzīvojama ēka 

4) ēkas galvenais lietošanas veids ___1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas__ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai) 

5) ēkas adrese __ Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines novads,  LV - 2114___ 

6) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50) 

 

3. Ziņas par zemes gabalu: 

1) zemes vienības kadastra apzīmējums ____ 80090042106_______________ 

2) zemes vienības adrese __ Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines novads,  LV - 2114_ 

mailto:info@ous.lv
https://www.kadastrs.lv/properties/3500001957?options%5Bnew_tab%5D=true&options%5Borigin%5D=property&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Bid%5D=3500003305&options%5Bsource%5D%5B%5D%5Btype%5D=parcel
https://www.kadastrs.lv/buildings/3500020003?options%5Binline%5D=true&options%5Bnew_tab%5D=false&options%5Borigin%5D=parcel
https://www.kadastrs.lv/parcels/3500003305?options%5Borigin%5D=parcel
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3) (svītrots ar MK 24.01.2017. noteikumiem Nr. 50) 

 

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: 

 privātie līdzekļi 

 publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi 

 Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi 

 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 
 

5. Pilnvarotā persona  AS “Olaines ūdens un siltums ” valdes priekšsēdētājs 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

Mārcis Mazurs, marcis.mazurs@ous.lv, tālr. 67963102____________ 
dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai  

Reģ. Nr. 50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114 

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs) 
 

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona 

________________________________________________________________ 
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

6. Ieceres izstrādātājs __________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. 

_____ SIA “Arhitektūra un Vide”, Reģ. Nr. 43603016278_________________ 
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,  

____ BKR – 2040 RA, Lāču iela 42 – 1, Jelgava, LV 3001, mob. 29269076___ 
reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese un tālruņa numurs) 

 

7. Būvspeciālists(-i)1 ____ Iveta Lāčauniece, sert. Nr. 1 - 00220_____________ 
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)    

 

8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājums 
 

Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un 

vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem. 

Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un 

funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus). 

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību. 
 

Ieceres izstrādātājs ________________________          __________________ 
(paraksts2)     (datums)  

Būvspeciālists(-i) ________________________  __________________ 
(paraksts2)     (datums)  

 

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājums 
 

Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir 

autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, 

aizliegumu vai strīdu. 

mailto:marcis.mazurs@ous.lv
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Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, 

jumta siltināšanu, jumta seguma maiņu, pagraba siltināšanu, logu nomaiņu, 

lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres 

dokumentācijai. 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _ Mārcis Mazurs______ _____________ 
                             (vārds, uzvārds, paraksts2)     (datums)    

 

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt): 

 īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz __4___ lp. 

 būvniecības ierosinātāja pilnvara uz ____________ lp. 

 skaidrojošs apraksts uz ______5____ lp. 

 grafiskie dokumenti uz _____29_____ lp.  

________________________________________________________________ 

 darba organizēšanas projekts uz ________....______ lp. 

 saskaņojumi ar personām uz _________________ lp.  

________________________________________________________________ 

 saskaņojumi ar institūcijām uz __________ lp.  

________________________________________________________________ 

 atļaujas uz ______________ lp.  

________________________________________________________________ 

 citi dokumenti uz ____________ lp. Balsošanas rezultātu protokols 2 lp., Būves 

tehniskās inventarizācijas lieta 30 lp., Vēstule par fasādes krāsojuma toni 2 lp., Tehniskais 

apsekošanas atzinums 12 lp., Ēkas energoefektivitātes aprēķins ___ lp., Būvpeciālista 

apdrošināšana 2 lp.,  

 

Aizpilda būvvalde 
 

11. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona __________________________________ 
(amats,     

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts2)     (datums) 

 

12. Ieceres realizācijas termiņš _______________________________________ 
(datums)     

 

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi 
 

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt): 

 būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polises kopija 

 atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās 

apdrošināšanas polišu kopijas 

 atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts 

 atbildīgā būvuzrauga saistību raksts 
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 būvuzraudzības plāns 

 būvdarbu žurnāls 

 informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju 

 citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ______________________ 

________________________________________________________________ 

 

14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ___________________ 
(datums)   

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

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

________________________________________________________________ 
reģistrācijas Nr. būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ___________________________________ 
(amats,     

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts2)     (datums) 

 

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ___________________________________ 
(amats,    

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts2)     (datums) 

 

II. Būvdarbu pabeigšana 

 

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un iesniedzu: 

 būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus 

 iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus 

 darbu izpildes aktu kopijas 

 ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu 
 

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

 

17. Būvdarbu garantijas termiņš 

Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā ________ gadu laikā atklājušos 

būvdarbu defektus būvdarbu veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem. 

 

18. Būvdarbu pārbaude 

Objekts apsekots _________________  
(datums) 
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un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši 

vienkāršotas fasādes atjaunošanas izstrādātajai ieceres dokumentācijai. 
 

19. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību 

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem 

Lēmuma numurs ____________________ datums ____________________ 

Lēmuma izpildes termiņš _________________________________________ 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona __________________________________ 
(amats,    

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts2)     (datums) 

 

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona __________________________________ 
(amats,     

__________________________________________ __________________ 
vārds, uzvārds, paraksts2)         (datums) 

 
Piezīmes. 

1. 1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku 

būvnoteikumi" 43. punktu papildus piesaistītie būvspeciālisti. 

2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

3. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres 

dokumentāciju, uzsākot būvdarbus un tos pabeidzot. 

4. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams 

atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai zemes gabala 

īpašnieku, par zemes vienībām. 

5. Ja vienlaikus ar ēkas vienkāršotu fasādes atjaunošanu tiek realizēta inženiertīkla 

pievada un/vai iekšējā inženiertīkla būvniecība, atjaunošana, pārbūve vai ierīkošana, 

apliecinājuma karte papildināma ar informāciju par būvējamo inženiertīklu un dokumentiem 

atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju 

būvnoteikumiem. 

6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas 

Republikas Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta 

Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, paskaidrojuma rakstā informāciju 

par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda 

fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas dibināšanas datumu, fiziskās 

personas dzimšanas vietas nosaukumu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās 

personas valstisko piederību. 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
PIELIKUMI 
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

Fasādes vienkāršotās atjaunošanas karte Jelgavasielā 20, Olainē izstrādāta 

saskaņā ar AS “Olaines ūdens un siltums” pasūtījuma un pēc spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem.  

Pēc MK noteikumiem Nr. 326 „Būvju klasifikācijas noteikumi”, 

daudzdzīvokļu dzīvojamā māja klasificējas kā “Triju vai vairāku dzīvokļa māja” 

1122, un pēc MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ēka atbilst II 

grupas būvei. 

 

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 

 
 Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja atrodas Jelgavas ielā 20, Olainē, Olaines 

novadā. Ēka novietota perpendikulāri ieslīpi pret asfalta seguma iebraucamo ceļu. Gar 

ēkas ieeju fasādi arī izveidots asfalta seguma piebraucamais ceļš visā fasādes garumā, 

kur iedzīvotāji novieto automašīnas. Apkārtnes teritorija ir ar lielu apbūves blīvumu. 

Ēkai piekļūšana ar autotransportu iespējama tikai pie ieeju fasādes. Apkārt ēkai iekopts 

zālājs un apstādījumi. Ēkai ir pieci virszemes stāvi un viens pagraba stāvs.  

Ēkas pamati veidoti no saliekamiem dzelzsbetona elementiem - paneļiem. 

Nesošās sienas 250mm biezi dzelzsbetona paneļi, bet ēkas norobežojošā konstrukcija 

300mm biezi keramzīta paneļi. Kā starpstāvu pārseguma nesošā konstrukcija izmantoti 

dobumotie pārseguma paneļi.  

Ēkas kopējā dzīvokļu platība ir 2676,56 m2. 

 Ēkas apkures patērētā enerģija gada laikā pirms ēkas siltināšanas darbiem ir 

109,2 kWh/m2, bet pēc ēkas fasādes, piektā stāva griestu pārseguma un pagraba 

pārseguma siltumizolēšanas enerģijas patēriņš apkurei aprēķināts 49,32 kWh/ m2. 

 Būvdarbu gaitā radušos atkritumus utilizēt sertificētā atkritumu poligonā slēdzot 

līgumu ar uzņēmumu par atkritumu izvešanu. 

 
TERITORIJAS RISNĀJUMI 
 

 Piekļūšana objektam organizējama no asfalta seguma piebraucamā ceļa, kurš 

savienots ar Jelgavas ielu. Ēkai var piekļūt ieejas fasāde pusei, kur arī iespējams 

novietot automašīnas. Gar pārējām ēkas fasādēm iekopts zālājs un apstādījumi. 

 Ap ēku ir esoša (vietām nav vispār) saplaisājusi asfalta seguma apmale, kuru 

paredzēts demontēt un pēc būvdarbu beigām izveidot jaunu betona bruģakmens seguma 

apmali. Esošais zāliens atjaunojams pēc būvdarbu pabeigšanas. Ap ēku nepieciešams 

nedaudz pacelt zemes līmeni, izveidojot zemes virsmas slīpumu prom no ēkas pamata 

konstrukcijām un lai varētu kvalitatīvi veikt pamatu siltumizolācijas darbus un izveidot 

bruģētu apmali. 

 Par ±0.000 atzīmi pieņemta ēkas esošā cokola atzīme (līmenis sienas un pamata 

paneļa savienojuma vietā). 

 

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI 

  

 Demontāža 

 

Ēkas fasādē izvietoti dažādi priekšmeti, kurus paredzēts demontēt. Drēbju 

žāvētājus, kas piestiprināti esošajai fasādei demontēt un nodot attiecīgā dzīvokļa 

īpašniekam, bet ja viņš atsakās, tad uztilizēt. Ēkas fasādē esošie satelītšķīvji pārceļami 



 

Jelgava 

2018 

uz jumtu, kur stiprinām pie ventilācijas izvadiem, kabeļi paslēpjami zem projektējamās 

siltumizolācijas. Esošajiem balkoniem paredzēts demontēt esošo apšuvumu, 

aizstiklojumus, jumtiņus. Esošajiem ieeju jumtiņiem paredzēts demontēt to profilēta 

skārda virsmas segumu un skārda apdares detaļas. 

Daļa esošo logu jau nomainīta uz jauniem PVC konstrukcijas logiem, bet daļa logi 

saglabājušies vecie. Vecos logus paredzēts demontēt un nomainīt uz jauniem PVC 

konstrukcijas logiem. Dzīvokļu īpašnieki izteikuši vēlmi mainīt daļu esošo PVC logu, 

kuri demontāžas plānā atzīmēti ar burtu “M”. Visiem logiem demontējamas esošās 

ārējās skārda palodzes, pēc ēkas sienu siltināšanas darbiem uzstādāmas jaunas skārda 

ārējās palodzes.  

Visai ēkai pa perimetru pagrabstāva līmenī izvietotas pagraba ventilācijas metāla 

restes. Daži atvērumi aiztaisīti ar plāksnēm. Visas pagraba ventilācijas atvērumus 

nepieciešams attaisīt demontējot to restes vai uzliktās plāksnes un pēc pagraba ārējās 

sienas (pamata) siltināšanas uzstādīt jaunas metāla restes. Lai nodrošinātu pagraba 

ventilāciju, liekā mitruma izvadīšanu no telpas pagraba ventilācijas restes nedrīkst 

patvaļīgi aiztaisīt. 

Tā kā paredzēta jumta siltināšana, vispirms nepieciešams demontēt esošo skārda 

nosegdetaļas sienas un jumta savienojuma vietā. 

Demontāžas risinājumus skatīt AR – 1, AR – 2, AR – 3 lapās. 

 

Cokols 

 

Cokola daļu siltināt ar 100 biezu ekstrudētu putupolistirolu XPS carbon Prof 300 

vai ekvivalentu, uz kura veidot armējošo slāni un virs zemes līmenī  struktūrapmetumu 

“Biezpiens”, graudu izmērs 1mm. Putupolistirolu papildus stiprināt ar dībeļnaglām, 

kuras paredzētas fasādes siltumizolācijas montāžai un ir ar ETA (Eiropas tehnisko) 

atļauju. Cokola apdarei paredzēts izmantot gatavo tonētu dekoratīvo apmetumu. 

Pamatiem veidojama uzziežama bitumena mastikas vertikālā hidroizolācija. 

Ap ēku veidojama betona bruģakmens seguma apmale. Izmantot bruģakmeni 

“Prizma” ar augstumu 60mm, tonis – pelēks. Bruģēti apmalei pa perimetru jāmontē ceļa 

betona apmale 150(b)x300(h)mm, lai izveidotu apmali ~150mm virs apkārtējās zemes 

līmeņa. Apmali veidot ar 2,5% slīpumu virzienā prom no ēkas. Ēkas garenfasādēs 

zemes līmenī izvietots papildus dzelzebtona elements, kuru nedrīkst demontēt. Cokola 

augstums no bruģētās apmales pēc siltināšanas darbu veikšanas paredzēts ~340mm. 

Apdares materiāli jāizvēlas viena ražotāja un tiem jāatbilst ETAG 004 prasībām. 

 

Fasāde 

 

 Būvdarbu laikā izmantot viena ražotāja siltināšanas sistēmu, kurai jāatbilst 

ETAG 004 prasībām. Ēkas sienas paredzēts siltināt ar 150mm biezu akmens vati 

Rockwool Frontrock Max E (vai ekvivalentu). Ap logiem izmantot 30mm 

siltumizolāciju. Siltumizolāciju ar dībeļnaglām papildus stiprināt pie fasādes. Izmantot 

dībeļnaglas, kuras paredzētas fasādes siltumizolācijas montāžai un ir ar ETA (Eiropas 

tehnisko) atļauju. Uz stiltumizolācijas veidojams armējošs slānis un struktūrapmetums 

“Biezpiens”, graudu izmērs 2,0 mm. Ēkai paredzēts izmantot gatavo tonētu dekoratīvo 

apmetumu. Pirms fasādes struktūrapmetuma izveides, izgatavot krāsu toņu paraugu uz 

ģipškartona loksnes gabala un saskaņot ar autoruzraugu un pasūtītāju. Siltumizolācija 

cokola līmenī montējama uz perimetra profila ar lāseni.  
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 Esošajos logu starpposmos, kuri veidoti no koka jāizveido papildus karkass, kurš 

apšujams ar 12mm biezu OSB-3 loksni, tā lai loksnes virsma būtu ar sienas virsmu 

vienā līmenī. Uz loksnes montējama siltumizolācija tieši tāpat kā pārējā fasādes daļā. 

 

Balkoni 

 

 Pirms balkona atjaunošanas veikšanas nepieciešams novērtēt trīs balkonu 

nestspēju izlases kārtībā. Uz vietas objektā, vienojoties ar būvuzraugu un pasūtītāju 

veikt trīs balkonu nesošo metāla elementu atsegšanu no virspuses atkaļot betona slāni. 

Pēc balkona nesošo konstrukciju atsegšanas pieaicināt sertificētu būvkonstruktoru vai 

sertificētu būvspeciālistu, kurš tiesīgs veikt konstrukciju tehnisko apsekošanu un 

izvērtēt balkona nesošo konstrukciju nestspēju.  

 Ja tiek atklāta balkona nesošo konstrukciju nestspējas samazinājums, tad 

balkona apdari aizliegts veikt. Nepieciešams vienoties ar pasūtītāju par pārējo balkonu 

nesošo konstrukciju atsegšanu un nestspējas stāvokļa novērtējumu. Kad novērtētas visu 

balkonu nesošo konstrukciju stāvoklis, izstrādāt būvprojektu sertificēta būvkonstruktora 

vadībā, kuru saskaņot pašvaldības būvvaldē par nesošo konstrukciju pastiprināšanu.  

Ja nestspējas samazinājums netiek konstatēts, tad atjaunojamas atsegto konstrukciju 

vietas un veicama balkona apdare atbilstoši fasādes vienkāršotās atjaunošanas 

apliecinājuma kartei. 

 Visiem ēkas balkonu margas demontētjamas un uzstādāmas jaunas metāla 

margas. 

Projektā iekļauts balkonu atjaunošanas risinājums. Uz esošās margas jāuzstāda 

dziļi impregnēts, krāsots koka dēlis. Balkona margu fasādē montēt impregnētas, 

krāsotas koka brusas, pie kuriem skrūvēt Profilēta skārda PP20 loksnes.  

Visiem balkoniem paredzēta priekšējās daļas pārbetonēšana, kura laika apstākļu 

ietekmē bojāta un veicot balkona atjaunošanu drūp nost. 

Balkona zonā pie grīdas kā sienas siltumizolācijas materiālu 300mm augstumā 

no balkona grīdas izmantot putupolistirolu EPS 100, kura kopējais biezums 150mm un 

siltumvadītspēja ne lielāka kā 0,039 W/(m2*K). Uz balkona grīdas (pirms sienas 

siltumizolācijas montāžas) uzklāt hidroizolāciju Ceresit CR 90 (vai ekvivalentu). 

Balkona apkašējo virsmu attīrīt no atlipušajiem betona gabaliem, stiegrojumu attīrīt no 

rūsas. Attīrītās vietas gruntēt un atjaunot stiegrojuma aizsargslāni. Pēc stiegrojuma 

aizsargslāņa atjaunošanas vēlreiz gruntēt visu balkona apakšējo virsmu un sānu malas, 

veidot apmetumu ar iestrādātu stiklšķiedras sietu un uzklāt dekoratīvo apmetumu 

“Biezpiens” ar graudu izmēru 2,0mm. Balkona sānos un priekšējā daļā uzstādāms 

skārda lāsenis. 

 

Jumts 

 

  Ēkas jumtu nav paredzēts siltināt, bet brīvajā telpā, kura ir starp piektā stāva 

pārseguma paneli un jumta pārseguma paneli, jāiestrādā beramā akmens vate vismaz 

300mm biezumā. Lai to izdarīt, jumta panelī izveidojami atvērumi 400x600mm, kuru 

atrašanās vieta norādīta jumta plānā. Pirms visu atvērumu izveidošanas, izveidot 1 – 2 

kontrolatvērumus, un uz vietas precizēt nepieciešamo atvērumu skaitu. Veidot pēc 

iespējas mazāk atvērumu, lai varētu nosiltināt piektā stāva pārsegumu. Darbu laikā 

nedrīkst appludināt brīvo telpu starp jumta paneli un piektā stāva pārseguma paneli, 

tāpēc projekta risinājumā paredzēts, ka šīs vietas jānosedz ar plēvi, kura jānostiprina pēc 

darbu pabeigšanas, līdz brīdim, kad atvērums tiek aiztaisīts un uzkausēts jumta segums. 
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 Esošajiem ventilācijas izvadiem nepieciešams uzstādīt jaunus skārda jumtiņus, 

bet pirms to uzstādīšanas veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu. Uz jumta esošie metāla stabi 

pārkrāsojami ar pretkorozijas krāsu. Jumta dzegā nepieciešams uzstādīt skārda 

nosegdetaļas un to savienojuma vietas ar jumta segumu pārlīmēta ar bitumena ruļļveida 

segumu. 

 Projektā paredzēts atjaunot ieejas jumtiņus. Jumtiņiem paredzēts demontēt esošo 

viļņoto lokšņu segumu un uzstādīt jaunu profilētu skārdu PP20 atbilstoši krāsu pasei. 

Jumtiņam izveidojama jauna koka konstrukcija, uz kuras ieklājama antikondensāta 

membrāna, virs kuras veidot garenlatojumu un šķērslatojumu. No apakšas jumtiņiem 

veidojama antiseptizētu apadres dēļu apdare, bet no sāniem veidojama profilēta skārda 

apdare. Jumtiņam uzstādāma lietus ūdens tekne un noteka. 

  

Pagrabs 

 

Pagraba stāvā paredzēta pārseguma siltināšana ar 100 mm biezu putupolistirola 

EPS slāni, kuram virsma apstrādājama ar apmetumu uz stiklšķiedras sieta. Apmetums 

izlīdzināms un atstājams kā apdare.  

Esošajiem koka šķūnīšiem paredzēts nogriezt sienas augšējo daļu, lai varētu 

veikt nepārtrauktu griestu siltināšanu. Šķūnīšu nesošos status atstāt stiprinātus pie esošā 

pārseguma. Pirms pārseguma siltumizolācijas montāžas, atjaunot stiegrojuma 

aizsargslāni pārsegumam, vietās kur tas ir nodrupis (pārsvarā komunikāciju šķērsojuma 

vietās). Stiegras attīrīt no rūsas pirms jaunā aizsargslāņa izveides. 

 

Ēkas stāvi 

 

Kāpņu telpās paredzēts aizmūrēt loga sānu daļas, kuras bija veidotas no koka 

konstrukcijas. Loga izmērs netiek samazināts. Loga sānu daļas aizmūrējamas ar 

gāzbetona blokiem 300mm biezumā. No ārpuses aizmūrētā daļa siltināma ar 150mm 

biezu akmens vati Rockwool Frontrock Max E (vai ekvivalentu). Uz siltumizolācijas 

veidojama armējošā kārta un struktūrapmetums “Biezpiens”, graudu izmērs 2,0 mm. 

Aizmūrētās daļās no iekšpuses izveido apmetumu, špaktelē un krāso. 

Arī dzīvokļa starp dzīvokļa logiem ir koka konstrukcijas posmi, kurus 

nepieciešams atjaunot. Eošie koka konstrukcijas starpposmi netiek demontēti. Jaunā 

konstrukcija tiek veidota papildus esošajai. Uz esošās virsmas paredzēts izveidot 

antiseptizētu koka brusu karkasu ~ 100-150mm biezumā, kurā ievietot  Rockwool 

Superrock siltumizolāciju ar kopējo biezumu 100-150mm. Karkasu no ārpuses  apšūt ar 

OSB 3 plāksnēm 12mm biezumā. OSB plākšņu virsmai jābūt vienā plaknē ar ēkas 

keramzīta paneļu virsmu. Uz OSB plāksnēm veido siltumizolāciju - 150mm biezu 

akmens vati Rockwool Frontrock Max E (vai ekvivalentu). Uz siltumizolācijas 

veidojama armējošā kārta un struktūrapmetums “Biezpiens”, graudu izmērs 2,0 mm.  

Kāpņu telpām paredzēti remontdarbi – dekoratīvās apdares atjaunošana. Darbu 

sarkasts un apjoms uzrādīts AR – 23 lapā. 

 

Logi/durvis 
 

Ēkā liela daļa logu ir nomainīta no vecajiem koka logiem uz jauniem PVC 

logiem. Logus kuri papildus jānomaina skatīt AR fasādes rasējumos un logu 

specifikācijā. Maināmajiem un esošajiem PVC  logiem veramajā daļā jāuzstāda dabīgās 

ventilācijas pieplūdes sistēma Gealan Gecco 3 (vai ekvivalentu). 
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 Esošajiem logiem no ārpuses paredzēts līmēt difūzijas lentas, bet maināmajiem 

logiem no ārpuses difūzijas lentas un no iekšpuses tvaika necaurlaidīgas lentas. Jauno 

logu siltumcaurlaidība ne lielāka kā 1,2 W/(m2*K). 

Ēkai ir četri ieejas mezgli. Esošās durvis saglabājamas, bet durvīm paredzēta 

pārkrāsošana un blīvgumiju uzstādīšana. Papildus paredzēts uzstādīt PVC konstrukcijas 

vējtvera durvis ar kopējo siltumcaurlaidību ne lielāku kā 1,8 W/(m2*K). 

 

INŽENIERKOMUNIKĀCIJU RISINĀJUMI 

 Elektrība -  pieslēgums ēkai ir esošs un netiek mainīts. 

 Ūdensapgāde – ēkai saglabājam esoša ūdensapgādes sistēma. 

 Kanalizācija – ēkai saglabājam esoša kanalizācijas sistēma. 

 Lietus ūdens novadīšana – ēkai ir esoša iekšējā lietus ūdens savākšanas sistēma. 

Esošo sistēmu paredzēts nomainīt pret jaunu lietus ūdens novadīšanas sistēmu. 

Risinājumi izstrādāti uz atsevišķas apliecinājuma kartes un pievienoti atsevišķā sējumā. 

 Apkure – ēkā paredzēts demontēt esošo apkures sistēmu un uzstādīt jaunu 

vertikālo divcaruļu sistēmu ar alokatoriem. Apkures risinājumi izstrādāti uz atsevišķas 

apliecinājuma kartes un pievienoti atsevišķā sējumā. 

 Zibensaizsardzība – ēkai apredzēts uzstādīt aktīvo zibensaizsardzības sistēmu, 

risinājumus skatīt ELT sadaļā. Zibensaizsardzības risinājumi izstrādāti uz atsevišķa 

paskaidrojuma raksta un pievienoti atsevišķā sējumā. 

 Ventilācija. Uz ēkas jumta izvietoti ventilācijas izvadi. Demontēt esošos 

skārda jumtiņus, tīrīt esošos ventilācijas kanālus visā to garumā. Pēc tīrīšanas jāveic 

ventilācijas kanālu vilkmes pārbaude, ko veic sertificēts skursteņslauķis.  

Gaisa pieplūde dzīvokļos, kuros tiks mainīti logi tiks nodrošināta ar logā 

iestrādātu ventilācijas elementu Gealan Gecco 3 (vai ekvivalentu) un pa esošo 

ventilācijas pieplūdes kanālu virtuves telpā. Kāpņu telpās gaisa pieplūdi nodrošinās tikai 

logā iestrādāts ventilācijas elements Gealan Gecco 3 (vai ekvivalentu). Apjomi uzrādīti 

AR sadaļas logu/durvju specifikācijā. Dzīvokļos, kuros jau ir uzstādīti PVC logi un tie 

netiek mainīti, esošajam logam uzstādīt logā iestrādātu ventilācijas elementu Gealan 

Gecco 3 (vai ekvivalentu).  Dzīvokļos tiek saglabāta arī esošā gaisa pieplūde caur 

virtuves telpā esošo gaisa pieplūdes kanālu. 

 

  
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI 

Ēkas pēc LBN 201 – 15 “Būvju ugunsdrošība” noteikts I lietošanas veids un 

U2a ugunsnoturības pakāpe. Ēkas fasādes renovācija neiespaido esošo ugunsdrošības 

situāciju ēkā. Fasādes siltināšanai tiek izmantoti A2-s1, d0 ugunsreakcijas klases 

materiāli atbilstoši LBN prasībām.  

 

 

Arhitekte: Iveta Lāčauniece____________________________ 
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Pasūtītājs:                       AS “Olaines ūdens un siltums” 
Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads 

Reģ. Nr. 50003182001 

 

Atbildīgais   SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE” 

projektētājs:  Lāču iela 42-1, Jelgava, 

LV - 3001 

Reģ. Nr. 43603016278 

 

Projektētājs:  SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE” 
Lāču iela 42-1, Jelgava, 

LV - 3001 

Reģ. Nr. 43603016278 

 

Objekta nosaukums:   

   

        

Pasūtījuma numurs: 01/03/2018 

Arhīva numurs:                         01/03/2018 

Būves grupa: II grupa 

 

 

Būves klasifikators: 1122 Triju vai vairāku dzīvokļu mājas 

 

  

Būvprojekta adrese:  Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines novads 

 Kad. Apz. 80090042106 

  

Būvprojektēšanas stadija:  VIENKĀRŠOTĀ FASĀDES 

ATJAUNOŠANA 

Sējums Nr. 1 

Daļa                                           VISPĀRĪGĀ DAĻA  

 

 

 

Būvspeciālists:   Iveta Lāčauniece 

                                         Sert. 1 – 00220  

 

 

“Energoefektivitātes paaugstināšana 

daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai” Jelgavas ielā 20, 

Olainē 

 

 

https://www.kadastrs.lv/parcels/3500003305?options%5Borigin%5D=parcel




 

Būves tehniskās apsekošanas atzinums 

Jelgavas iela 20, Olaine. 
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Rīga, 2018. gada jūnijs 
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Būves tehniskās apsekošanas uzdevums 

Pasūtītājs A/S “Olaines ūdens un siltums” 

Objekts Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka 

Adrese Jelgavas iela 20, Olaine. 

Pakalpojums Tehniskā apsekošana un atzinumu sagatavošana 

 

Veikt daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Jelgavas ielā 20, Olainē tehnisko 

apsekošanu un sastādīt tehniskās apsekošanas atzinumu. Darbi, veicami atbilstoši Ministru 

kabineta 30.06.2015. noteikumu Nr. 337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-

15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām, t.sk.:  

 

1. Objekta tehniskā stāvokļa novērtējums:  

1.1 Pieejamās projekta tehniskās dokumentācijas izpēte; 

1.2 Ēku norobežojošo konstrukciju un nesošo konstrukciju tehniskā stāvokļa 

novērtējums; 

1.3 Fasāžu stāvokļa noteikšana; 

1.4 Ailu aizpildījuma stāvokļa noteikšana; 

 

2. Tehniskās apsekošanas atzinums:  

2.1 Fotofiksācijas; 

2.2 Vispārīgas ziņas par būvi; 

2.3 Būves daļu apsekošanas rezultāti, nolietojuma aprēķins; 

2.4 Vispārīgas ziņas par esošajiem inženiertīkliem; 

2.5 Secinājumi un ieteikumi būves drošai ekspluatācijai; 

 

3. Apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli: 

3.1 Atzinums;        

3.2 Foto fiksācija; 

3.3 Ieteikumi un rekomendācijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 | 3 

JELGAVAS IELA 20, OLAINE   

Tehniskās apsekošanas atzinums 

Objekta nosaukums, adrese, kad. Nr.:  Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, 

Jelgavas iela 20, Olaine“ 

Ēkas kad. Nr. 8009 004 2106 001 

Pasūtītājs, Līguma numurs, datums:  A/S “Olaines ūdens un siltums”,  

Vispārīgi: 

 Ēkai tika veikta vizuāla tehniskā apsekošana bez konstruktīvo elementu atsegšanas. 

 Tehniskās apsekošanas atzinums tiek pildīts saskaņā ar LBN 405-15 "Būvju tehniskā 

apsekošana", 1.pielikumā noteikto. 

 Sadaļas, kas netika apsekotas, atzinumā netiek aprakstītas. Tabulas secība ir saglabāta 

atbilstoši LBN 405 – 15 "Būvju tehniskā apsekošana", 1.pielikumā noteiktajai apsekošanas 

sadaļu numerācijai. 

 

1. Vispārīgās ziņas par būvi 

1.1. Būves veids Daudzdzīvokļu 3 – 5 stāvu 

mājas, Kods Nr. 11220103 

1.2. Apbūves laukums (m2) 671.2 m2 

1.3. Būvtilpums (m3) 10974.0 m3 

1.4. Kopējā platība (m2) 3284.93 m2 

1.5. Stāvu skaits Virszemes – 5 

Pazemes - 1 

1.6. Zemesgabala kadastra numurs 8009 004 2106 

1.7. Zemesgabala plat. (m2 – pilsētās, ha – lauku terit.) 4449.0 m2 

1.8. Būves iepriekšējais īpašnieks - 

1.9. Būves pašreizējais īpašnieks Dzīvokļu īpašnieku 

kopīpašums 

1.10. Būvprojekta autors - 

1.11. Projekta nosaukums, akcepta gads un datums - 

1.12. Būves nodošana ekspluatācijā 1977. 

1.13. Būves konservācijas gads un datums Nav veikta 

1.14. Būves renovācijas (kapitālā remonta), 

rekonstrukcijas, restaurācijas datums 
Nav veikta 

1.15. Būves inventarizācijas plāns: numurs un 

izsniegšanas datums 
Nr. 114, 27.07.1998. 
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2. Situācija 

2.1 Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 

 

Zemesgabals, kurā atrodas apsekojamā daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka, atrodas 

Olainē, Jelgavas ielā 20. 

Saskaņā ar Olaines pilsētas teritorijas plānojumu ēka atrodas trīs, četru un piecu stāvu 

daudzdzīvokļu māju apbūves teritorijā.  

 

 

2.1.1. attēls 2.1.2. attēls 

Secinām, ka tas tiek izmantots atbilstoši apbūves noteikumiem un saskaņā ar 

iepriekš minēto normatīvo aktu prasībām. 

- 

2.2 Būves izvietojums zemes gabalā 

 

Ēka novietota slīpi (45 grādu leņķī) pret Jelgavas ielu. Teritorija ar nelielu apbūves 

blīvumu ~ 17.1 %, kas atbilst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Nokļūšana 

pie ēkas nodrošināta pa piebraucamo ceļu no Jelgavas ielas.  

 
2.2.1. attēls. Ēkas izvietojums zemes gabalā 

- 
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2.3 Būves plānojums 

 

Līdzšinējais būves izmantošanas veids atbilst būves izmantošanas veidam. Ēka celta 

piecos stāvos, galvenie gabarīti 64.54 x 10.40 m. Apsekojamā ēka ir taisnstūra veida ar 

augstuma atzīmi H = 14.00 m un atsevišķiem četriem korpusiem. Pašreiz ēka tiek 

ekspluatēta kā daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Kopējā ēkas platība 3284.93 m2. 

Apsekojamās ēkas funkcija un izmantošana nav mainījusies kopš tās ekspluatācijas 

uzsākšanas brīža. 

 

2.3.1. attēls Būves plānojums 1. stāva līmenī. 

Uz ēkas apsekošanas brīdi ēka tiek pilnībā ekspluatēta. 

- 
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4. Būves daļas 

4.1. Pamatne un pamati 

4.1.1. Pamatu 
veids, to 

iedziļinājums, 

izmantotie 
būvizstrādājumi

, to stiprība, 

hidroizolācija, 
drenāža, būves 

aizsargapmales, 

ārsienu 
aizsardzība pret 

mitrumu. 

Apsekošanas gaitā ēkas pamati un pamatne netika atsegti. Saskaņā ar darba uzdevumu tika 

veikta pamatu apsekošana cokola līmenī no ēkas ārpuses. Pēc inventarizācijas lietas ēkai ir 

dzelzsbetona pamati. Pamati veidoti no saliekamiem dzelzsbetona paneļiem. 

  
4.1.1. attēls 4.1.2. attēls 

  
4.1.3. attēls 4.1.4. attēls 

Ēkai ir izveidota apmale pa ēkas perimetru no betona. Ēkas apmales pa visu ēkas 

perimetru vietām nosēdusies, ieaugusi zālājā. Divās vietās ēkas Austrumu fasādē konstatētas 

gaismas šahtas, kas nav norobežotas un ir bīstamas apkārtējiem.  

Apsekošanas laikā ne pamatu horizontālā, ne vertikālā hidroizolācija netika atsegta. 

Ņemot vērā, faktu, ka nav novērojami būtiski mitruma veidoti bojājumi ēkas pirmā stāva 

norobežojošajā konstrukcijā, var pieņemt, ka horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. 

Kopumā ēkas pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, Ēkas 

apmales stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

 

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

4.2.1. nesošās 

sienas, ailu sijas 
un pārsedzes 

konstrukcija un 

materiāls 

Ēka veidota no lielformāta dzelzsbetona paneļiem, kā karkasa tipa ēka. Klasisku mūra 

nesošo sienu ēkā nav. Mūris pielietots lokālās vietās kā aizmūrējums. Dzelzsbetona paneļi 

vizuāli labā tehniskā stāvoklī, atsevišķās vietās redzami mehāniski bojājumi to apakšjoslā un 

vietām atsegta armatūras, kas korodējusi. Kopumā lielformāta dzelzsbetona paneļu 

tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

 

 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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4.2.1. attēls 

 
4.2.3. attēls 

4.2.2. attēls 

 
4.2.4. attēls 

 

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 

4.3.1. kolonnu 

un stabu 
konstrukcija un 

materiāls. 

Ēka veidota no dzelzsbetona lielizmēra paneļiem, kas veido ēkas karkasu. Dzelzsbetona 

paneļi izveidoti ēkas iekšpusē ēkas garenvirzienā, savā starpā sasaistot ar betona riģeļiem un 

keramzītbetona pašnesošajiem paneļiem.  

  
4.3.1. attēls 4.3.2. attēls 

  
4.3.3. attēls 4.3.4. attēls 

  
4.3.5. attēls 4.3.6. attēls 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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Kāpņu telpas nesošās sienas no betona paneļiem, kas veido noslēgtu elementu. Paneļu 

savienojumu vietās vērojamas plaisas, kas raksturīgi šāda tipa ēkām.  Ēkas pagrabā nesošām 

konstrukcijām konstatēti stiegru atsegumi. Atsegumi veicina stiegru koroziju un var radīt 

nestspējas zudumus. Daļa atsegumu vēsturiski no nekvalitatīvām konstrukcijām.  

Nesošās sienas kopumā apmierinošā tehniskā stāvoklī, izņemot lokālās vietās pagrabā, 

kur atjaunojams stiegrojuma aizsargslānis. 

4.4. Pašnesošās sienas 

4.4.1. Pašnesošo 

sienu 

konstrukcija un 
materiāls 

Ēkas sienas veidotas no 300 mm bieziem keramzītbetona paneļiem, kas savā starpā un 

stūros stiprināti tos sametinot, tie izvietoti pa ēkas perimetru. No ārpuses keramzībetona 

paneļi pārklāti ar smalku akmeņu kārtu (ēkas galu fasādes paneļi aplīmēti ar mazām 

flīzītēm). Starp paneļu šuvēm lokālās vietās vērojami neblīvumi.  

Logu ailu starpailas pildītas ar koka karkasu, kas apšūts ar dēļiem. Koka karkass pildīts ar 

stikla vati un apšūts ar koka dēļiem no ārpuses, bet no iekšpuses – ar ģipškartonu.  

  
4.4.1. attēls 4.4.2. attēls 

  
4.4.3. attēls 4.4.4. attēls 

Paneļu apdares apmetums lokālās vietās saplaisājis un ar sāļu izdalījumiem. Plaisas uz 

apsekošanas brīdi nerada konstrukciju noturības problēmas. Panesošās sienas kopumā 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Ēkai visas konstrukcijas veidotas no paneļiem un pārsedzes nav veidotas. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 

4.5.1 hermeti-

zācijas un 

hidroizolācijas 
materiāls, 

stāvoklis. 

Apsekošanas laikā ne pamatu horizontālā, ne vertikālā hidroizolācija netika atsegta. 

Ņemot vērā, faktu, ka nav novērojami būtiski mitruma veidoti bojājumi pirmā stāva 

norobežojošajā konstrukcijā, var pieņemt, ka horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. 

– 
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4.5.2. 

siltumizolācijas 

materiāls, 

stāvoklis 

 

Ēkas fasādēm siltumizolācija nav ierīkota, kas šādai konstrukcijai, saskaņā ar mūsdienu 

prasībām nav efektīvi, tādējādi ēkas norobežojošās konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 

„Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām.  

  
4.5.1. attēls 4.5.2. attēls 

Ēkas jumta pārseguma paneļu segums atjaunots, bēniņu starpstāvs un jumta lūka nav 

siltināti un pārsegums neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika” izvirzītajām prasībām. 

 
4.5.3. attēls 

 
4.5.4. attēls 

 

  
4.5.3. attēls 4.5.4. attēls 

 
 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.5.3. 
deformācijas 

šuve 

 

Apsekojamai ēkai deformācijas šuves nav konstatētas. 

  

- 

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

4.6.1 
Starpstāvu, 

pārseguma 

konstruktīvās 

shēmas, 

konstrukcija, 

materiāls, 
galveno 

konstruktīvo 

Apsekojamajai ēkai pārsegumi veidoti no dobajām dzelzsbetona pārseguma plātnēm ar 

biezumu 220 mm. Pārseguma paneļi izvietoti ēkas garenvirzienā. Redzams, ka atsevišķas 

metāla ieliekamās detaļas ir korodējušas. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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elementu 
biezums un 

šķērsgriezums 

  
4.6.1. attēls 4.6.2. attēls 

  
4.6.3. attēls 4.6.4. attēls 

Kopumā ēkas pārsegums bez redzamiem defektiem, kas liecinātu par nepietiekamu 

nestspēju, vai palielinātām izliecēm. Tehniskais stāvoklis vērtējams, kā apmierinošs.  

4.7. Būves telpiskās noturības elementi 

 Apsekojamā ēka kopumā būvēta tā, lai visas slodzes uzņemtu nesošais lielformāta 

dzelzsbetona paneļu karkass, kas kopā ar starpstāvu saliekamā dzelzsbetona pārsegumiem 

nodrošina ēkas telpisko noturību. 

– 

4.8. Jumta elementi 

4.8.1. jumta 

konstrukcija un 

materiāls. 

Ēkas jumta konstrukcija ar ribotajiem pārseguma paneļiem un ar iekšējo lietus ūdens 

novadīšanu. Nesošās jumta konstrukcijas – ar virsmas cietinātāju apstrādāti dzelzsbetona 

jumta paneļi. Jumts veidots no ribotajām dzelzsbetona plātnēm un dzelzsbetona centrālās 

sateknes. Dzelzsbetona plātnes gali, kas izvirzīti pār ēkas nesošajām sienām vietām 

atslāņojušies un redzamas metāla stiegras, kas korodējušas. 

  
4.8.1. attēls 4.8.2. attēls 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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4.8.3. attēls 4.8.4. attēls 

 

4.8.2. ieseguma 

veids, 

konstrukcija un 
materiāls. 

Jumta segums  no jauna ieklāts aptuveni pirms 5 gadiem un uz apsekošanas brīdi bija 

apmierinošā tehniskā stāvoklī, bez neblīvumiem tajā. Tas veidots no līmējama ruļļu 

materiāla.  

  
4.8.5. attēls 4.8.6. attēls 

  
4.8.7. attēls 4.8.8. attēls 

Kopumā jumta seguma kvalitāte un tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.8.3. ūdens 
noteku sistēmas 

veids, 

konstrukcija un 
materiāls. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma apsekojamajai ēkai organizēta pa ēkas iekšpusi ar 

savākšanu uz jumta tās garenvirzienā izveidotā silē. Savāktais lietus ūdens tiek novadīts uz 

ēkas pagrabstāvu, kur ievadīts lietus kanalizācijas sistēmā. Lietus novadsistēmas jumta 

atveres bez sietiņiem. 

  
4.8.9. attēls 4.8.10. attēls 

Kopumā ūdens notekas sistēmas pilda savu funkciju un tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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apmierinošs. 

 

4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, izbūves un piebūves 

4.9.1 nojumes – 
jumtiņu 

konstrukcija un 

materiāls 

Pie ieejām katrā no korpusiem ir jumtiņš. Jumtiņi nesošā konstrukcija ir no koka. Jumts ar 

azbestcementa lokšņu segumu. Lietus ūdens šiem jumtiņam netiek savākts.  

  
4.9.1. attēls 4.9.2. attēls 

Kopumā jumtiņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, nepieciešams 

atjaunot koka konstrukcijas un nomainīt ieejas nojumes jumta segumu. 

40 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.9.2. lieveņu 

konstrukcija un 

materiāls 

Pie katras ieejas ir lievenis, kas veidots no monolītām dzelzsbetona plāksnēm. Lieveņi ir 

uzturēti labā kārtība un deformācijas vai bojājumi nav konstatēti.   

  
4.9.3. attēls 4.9.4. attēls 

Ieejas lieveņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.9.3. balkonu 
konstrukcija un 

materiāls 

Apsekojamajai ēkai ir balkoni, kas izvietoti sākot no otrā stāva.  Balkonu nesošā 

konstrukcija ir no dzelzsbetona, kas stiprināts mājas konstrukcijā. Margas balkoniem ir no 

metāla, kas korodējušas un atmosfēras nokrišņu ietekmē atsevišķiem balkoniem sākusi 

bojāties arī balkona nesošā konstrukcija. 

  

40 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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4.9.5. attēls 4.9.6. attēls 

Apsekošanas gaitā konstatēts, ka septiņiem balkoniem veikta patvaļīga norobežojošo 

konstrukciju izbūve, tādejādi to norobežojot. 

  
4.9.7. attēls 4.9.8. attēls 

Balkonu konstrukcijas tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs, 

nepieciešams atjaunot atsevišķu balkonu dz/b nesošās konstrukcijas. 

4.10. Kāpnes un pandusi 

4.10.1. kāpņu 

veids, 

konstrukcija un 
materiāls. 

Apsekojamajai ēkai ir 4 kāpņu telpas. Kāpnes veidotas no saliekamajām dzelzsbetona 

konstrukcijām. Visi kāpņu laidi aprīkoti ar metāla margām un plastmasas lenteri. 

  
4.10.1. attēls 4.10.2. attēls 

Kopumā kāpņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.11. Starpsienas 

4.11.1. 

starpsienu 

konstrukcijas, 

materiāls. 

Apsekojamajai ēkai starpsienas no ķieģeļu mūra, kas apmests. Sanmezglos veidotas 

stiegrota vieglbetona sienas, kas kā gatavi elementi ievietoti ēkā. Pagrabā iedzīvotāju 

šķūnīšu nodalījumi veidoti no koka dēļiem. 

  
4.11.1. attēls 4.11.2. attēls 

Kopumā starpsienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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4.12. Grīdas 

4.12.1 grīdu 
konstrukcijas, 

seguma un 

virsseguma 
veidi. 

Uz apsekošanas brīdi ēka pilnībā tiek ekspluatēta un nav iespējas atsegt grīdas 

konstrukcijas. Vizuāli apsekojot tiek konstatēts, ka apsekojamajai ēkai grīdas segumi ir 

dažādi katrā dzīvoklī. Pagrabā tehniskajā gaitenī ir ieklāta betona grīda, bet ir daļas kur nav 

ieklāts segums, kas veicina mitruma izplatīšanos konstrukcijās. Zem ārsienu konstrukcijām 

veidojas izskalojumi. 

  
4.12.1. attēls 4.12.2. attēls 

Kāpņu telpas grīdas lokāli ieklātas flīzes, un ar bez seguma – betona klons.  

  
4.12.3. attēls 4.12.4. attēls 

Kopumā koplietošanas telpu grīdas segumi stipri nolietoti, izdiluši, tehniskais stāvoklis 

grīdu segumiem pagraba telpās vērtējams kā neapmierinošs, kāpņu telpās un dzīvokļos kā 

apmierinošs. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.13. Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 

4.13.1. ārdurvis: 

veids, materiāls 

 

Ārdurvis apsekotajā ēkai ir no koka. Ārdurvis aprīkotas ar koda atslēgu.  

  
4.13.1. attēls 4.13.2. attēls 

Kopumā ārdurvju un vārtu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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4.13.2. 

iekšdurvis: 

veids, materiāls 

Iekšdurvis ēkai ir no koka, bet dažos dzīvokļos tās ir mainītas, un tur tās ir no MDF. 

Dzīvokļu durvis dažādas, galvenokārt no metāla. 

Iekšdurvis kopumā bez redzamiem bojājumiem, kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs, izņemot koka ieejas durvis, kas neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo 

konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām un kuru tehniskais stāvoklis 

vērtējams kā neapmierinošs. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.13.3. logi: 

veids, materiāls 
Logi apsekojamajai ēkai daļā ir no PVC rāmjiem ar stikla pakešu pildījumu, bet daļai ēkas 

tie ir koka ar stiklojumu. Koka logi ar atslāņojušos krāsu. Kāpņu telpās logi no koka 

rāmjiem ar stiklojumu. Daļai no PVC konstrukcijas logiem, kas montēti no jauna nav veikta 

apdare no ēkas fasādes puses, tādejādi, celtniecības putas izdegušas un logi nehermētiski. 

  
4.13.3. attēls 4.13.4. attēls 

Kopumā logu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, izņemot koka rāmju logus, 

kas morāli un fiziski novecojuši, neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo 

konstrukciju siltumtehnika” izvirzītajām prasībām un kuru tehniskais stāvoklis 

vērtējams kā neapmierinošs. 

40 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.13.4. lūkas: 

veids, materiāls 
Jumta lūka apsekojamajai ēkai ir no metāla, tā ir fiziski un morāli novecojusi.. 

  
4.13.5. attēls 4.13.6. attēls 

Tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 

40 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.14. Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi 

 Apsekojot ēku netika konstatētas krāsnis, kamīni, virtuves pavardi. – 

4.15. Konstrukciju un materiālu ugunsizturība 
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 Apsekojamās ēkas katra sekcija veido savu uguns nodalījumu. Objekts saskaņā ar LBN 

201-15 „Būvju ugunsdrošība” klasificējams kā I lietošanas veids – daudzstāvu 

daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. 

Apsekojamā ēka, ņemot vērā tās būvapjomu, klasificējama kā un plānojums atbilst U1b 

pakāpes ugunsdrošības ēkai. 

– 

4.16. Ventilācijas kanāli un šahtas 

4.16.1 veids, 

materiāls 

Apsekojamajai ēkai ir ventilācijas kanāli, kas paredzēti dabīgajai ventilācijai ar izvadu uz 

jumtu. Izvadi veidoti no silikātķieģeļu mūra un uz jumta tie ir nosegti ar jumtiņiem. 

  
4.16.1. attēls 4.16.2. attēls 

Ventilācijas kanāli ir tīrīti, ķieģeļu mūris atjaunots un tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs, izņemot metāla jumtiņus, kuru stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

4.17. Liftu  šahtas 

 Apsekojot ēku netika konstatētas liftu šahtas. – 

4.18. Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 

4.18.1 

iekšējās 

apdares veidi, 

materiāli 

Apsekojamajai ēkai iekšējā apdare ir dažāda katrā dzīvoklī. Apsekotajā ēkas koplietošanas 

telpas dažādā tehniskā stāvoklī. Kāpņu telpās veikti remontdarbi, bet vietām iekšējā apdare 

ar lokāliem sāļu izdalījumiem. 

  
4.18.1. attēls 4.18.2. attēls 

Apsekošanas gaitā būtiski bojājumi, plaisas, notecējumi vai sāļu izdalījumi konstatēti 

netika, izņemot atsevišķas vietas, kur konstatēta atslāņojusies apmetuma kārta. Iekšējās 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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apdares tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

 

 

4.19. Ārējā apdare un arhitektūras detaļas 

4.19.1 ārējās 

apdares veidi, 

materiāli 

Ēkas ārsienas veidotas no keramzītbetona paneļiem, kam ārpuse apdarināta ar 

akmentiņiem, ēkas gala fasādes apdarinātas ar mazām keramikas flīzītēm. Paneļu šuves 

aizdarītas ar hidroizolējošu mastiku, ēkas gala sienām hidroizolējošā mastika uzklāta arī 

vietās, kur atslāņojas mazās keramikas flīzītes. 

  
4.19.1. attēls 4.19.2. attēls 

  
4.19.3. attēls 4.19.4. attēls 

  
4.19.5. attēls 4.19.6. attēls 

  
4.19.7. attēls 4.19.8. attēls 

Apsekošanas gaitā būtiski bojājumi, plaisas, notecējumi vai sāļu izdalījumi konstatēti 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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netika, izņemot lokālas vietas, kas uzrādītas šī atzinuma punktos. Ārējās apdares tehniskais 

stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

 

 

5.  Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

5.1. 
Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, 

ūdens patēriņa skaitītāji 

5.1.Iekšējā 

aukstā 

ūdensvada 
ievadi, ūdens 

mērītājs, tīkla 

shēma, 
cauruļvadi un 

ietaises; 

Aukstā ūdens ievada mezgls atbilst lietošanas prasībām, to apkalpo ūdens piegādes 

uzņēmums SIA „Olaines ūdens un siltums”. Sanitārtehniskās iekārtas dzīvokļos ir īpašnieku 

pārziņā un atsevišķi netiek apskatīts to nolietojums. 

Ūdensapgādes cauruļvadu sistēma apsekotajā ēkā nomainīta uz PVC caurulēm. Ūdens 

patēriņa skaitītājs katrā dzīvoklī un uz visu ēku viens kopējais aukstā ūdens skaitītājs.  

Aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmas tehniskais stāvoklis – apmierinošs. 

   

5.1.1. attēls                                                       5.1.2. attēls 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

 

5.2. 

Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar 

cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas 

patēriņa skaitītāji un citi elementi 

5.2. Iekšējā 

karstā ūdens 

ūdensvada 
sistēma, tīkla 

shēma, 

cauruļvadi un 
sūkņi. 

Karstā ūdens cauruļvadu sistēma izbūvēta no tērauda caurulēm. Ventiļi ūdensapgādei 

nomainīti uz lodveida ventiļiem. Laika gaitā caurules var būt aizkaļķojušās. Karstā ūdens 

sistēma neefektīva. Caurules lokālās vietās ar novecojušu siltumizolāciju. Ņemot vērā, ka 

karstā ūdens cirkulācija norit cauru gadu, ir ļoti lieli siluma zudumi sistēmā, ko apmaksā 

iedzīvotāji. Vannas istabās uzstādīti dvieļu žāvētāji, kas lokāli mainīti uz nerūsējošā tēraudā 

elementiem, bet lokāli saglabājušiem no melnā metāla.  

Ūdens patēriņa skaitītājs katrā dzīvoklī un uz visu ēku viens kopējais aukstā ūdens 

skaitītājs. Karstā ūdens apgādes sistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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5.2.1. attēls                                                        5.2.2. attēls 

5.4. 
Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures 

katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi 

5.4. 

Siltummezgla 
iekārta. Apkures 

sistēmas veids, 

cauruļvadi, 
izplešanās 

tvertne. 

Sistēmas 
kalpošanas 

ilgums, galvenie 
defekti, 

atbilstība 

normatīvo aktu 
prasībām. 

Siltummezgla aprīkojums izbūvēts iepriekšējos gados. Siltummezgla aprīkojums atbilst 

normatīvajām prasībām. Sakarā ar pārējās apkures sistēmas pārbūvi, maģistrālos 

cauruļvadus aiz siltummezgla nepieciešams pilnībā pārbūvēt. Siltummezgla tehniskais 

stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

Centrālās apkures sistēma izbūvēta no tērauda apkures caurulēm. Apkures viencauruļu 

sistēma – neefektīva, tās tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, bet ieteicams veikt 

apkures sistēmas atjaunošanu, izbūvējot divcauruļu apkures sistēmu. 

    

5.4.1. attēls                                                       5.4.2. attēls 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

 

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

5.5.Centrālapku

res sildķermeņi, 

kalpošanas 
ilgums 

Esošie sildķermeņi ēkā ir gan čuguna tipa radiatori, to apakšējās daļas ir iespējams 

aizsērējušas, kas samazina siltuma atdevi dzīvokļos, gan arī daļa iedzīvotāju ir veikuši 

nomaiņa uz konvektora tipa radiatoriem. Ēkas sildķermeņiem uz pievadcaurulēm nav 

izvietoti siltuma regulatori un balansēšanas vārsti, vai tie nedarbojas. 

40 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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5.5.1. attēls 

 Kopējais sildķermeņu un to apsaites elementu stāvoklis – neapmierinošs. 

5.8. 
Gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa 

skaitītāji 

5.1.Iekšējā 
aukstā 

ūdensvada 

ievadi, ūdens 
mērītājs, tīkla 

shēma, 

cauruļvadi un 
ietaises; 

Ēkai ir izbūvēts gāzes ievads pie katras kāpņu telpas. Gāzes tīkls tiek izmantots, lai 

apkalpotu gāzes plītis, ko izmanto ēdiena pagatavošanai. Cita veida iekārtas, kurām tiek 

izmantoti gāzes tīkli ēka, netika konstatētas. 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

 

5.9. Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises 

5.9.Elektroapgā

des avots, tīkla 
spriegums, 

ievada un 

sadalošās 
elektroietaises; 

Siltummezgla pieslēgums no esošās komunālās uzskaites caur jaudas drošinātāju. Kabeļu 

un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti nav pieejami. Avārijas un evakuācijas 

apgaismojums dotajā ēkā nav ierīkots. 

Zibensaizsardzības sistēma apsekojamai ēkai kādreiz ir bijusi izbūvēta, šobrīd kontūrs pa 

fasādi ir savu laiku nokalpojis un sistēma nedarbojas. Pretestības mērījumu rezultāti nav 

pieejami. 

    

5.9.1. attēls                                                      5.9.2. attēls 

Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi nav nodrošināts. Elektroapgādes 

avots – A/S „Latvenergo”, tīkla spriegums 220/380 V. 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 
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6.  Ārējie inženiertīkli 

6.1. Ūdensapgāde 

6.1.  
Ūdensapgādes 

avots, ūdens 

kvalitāte, ārējās 
ugunsdzēsības 

ūdensapgādes 

veids 

Ēkas ūdensapgādes sistēmu apkalpo SIA „Olaines ūdens un siltums”. Ūdensvada ievads ir 

ēkas pagalma fasādes pusē. Ēkai pagrabā ir uzstādīts kopējais ūdens uzskaites skaitītājs. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

6.2. Kanalizācija 

6.2. Ārējās 

kanalizācijas 

sistēma. 

Ēkas sadzīves un lietus kanalizācija no ēkas katras kāpņu telpas ir izvadīta uz ielu ieejas 

fasādē, kur paralēli ēkai iet ārējie sadzīves un lietus kanalizācijas tīkli, ko apkalpo  SIA 

„Olaines ūdens un siltums”. 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

6.3. Drenāžas sistēmas 

 Veicot ēkas vizuālo apsekošanu netika konstatētas drenāžas sistēmas. – 

6.4. Siltumapgāde 

6.4. 

Siltumapgādes 
avots, 

siltumtīkli, 

pievienojuma 
vieta 

Ēkas siltumapgādi nodrošina SIA „Olaines ūdens un siltums”. Caur ēku visā tās garumā 

iet siltumtrases tranzīta vadi uz blakus mājām. Ēkai ir viens siltummezgls, uz kurieni ir 

atzarojums no siltumtrases tīkliem. 

    

6.4.1. attēls                                                  6.4.2. attēls 

30 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

 

6.5. Gāzes apgāde 

 Ēkai ir izbūvēts gāzes ievads pie katras kāpņu telpas. Gāzes tīkls tiek izmantots, lai 

apkalpotu gāzes plītis, ko izmanto ēdiena pagatavošanai. Cita veida iekārtas, kurām tiek 

izmantoti gāzes tīkli ēka, netika konstatētas. 

20 

Vizuālais 

nolietojums, 

% 

6.6. Zibensaizsardzība 
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 Zibensaizsardzības sistēma apsekojamai ēkai ir bijusi izbūvēta, šobrīd tā savu funkciju 

nepilda (sadaļa 5.9.) 

– 

 

7. Kopsavilkums 

7.1. Būves tehniskais nolietojums 

 Ēka ir būvēta aptuveni pirms 40 gadiem un tai pēdējo 5 gadu laikā veikti remonta darbi. 

Jumta segums ir atjaunots. Ēkai veikta iekšējo inženiertīklu nomaiņa, ēkas durvju nomaiņa, 

kā arī lielākā daļa logu no koka mainīta uz PVC konstrukcijas ar stikla pakešu pildījumu. 

Ēkas kopējais tehniskais nolietojums uz apsekošanas mirkli attiecībā pret jaunu būvi 

dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ izteikts procentos 

sastāda 22.30 %.  

Nolietojuma aprēķina tabula: 

 

Attēls Nr. 7.1.1. 

 

7.2.1. Secinājumi 
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1. Ēka kopumā apmierinošā tehniskā stāvoklī un tās ekspluatācija ir droša. Vizuāli 

redzamas deformācijas, kas liecinātu par nestspējas zudumiem, vājinājumiem vai 

draudiem ēkas turpmākai ekspluatācijai konstatēti netika.  

2. Ēkas pagraba un bēniņu pārseguma, kā arī ēkas nesiltināto ārsienu konstrukciju 

siltumpretestība neatbilst LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 

prasībām. 

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

lietus ūdens ietekmes. 

4. Ēkas balkonu konstrukcijas atsevišķiem balkoniem bojātas, atslāņojies betons un 

atsegtas darba stiegras, kas  intensīvi korodē. Balkonu tehniskais stāvoklis vērtējams 

kā apmierinošs. 

5. Ēkai nepieciešams veikt uzlabojumus, kas ilgtermiņā atmaksāsies un pasargās ēkas 

nesošās un norobežojošās konstrukcijas no klimatiskām ietekmēm, vienlaicīgi 

palielinot ēkas energoefektivitāti un uzlabojot komfortu. 

 

 

 

7.2.2. Ieteikumi 

 Ieteikumi darbiem kas veicami nekavējoties: 

1. Nepieciešams nekavējoties demontēt patvaļīgi veiktās balkona izbūves un 

aizstiklojumus, kas norādīti šī atzinuma punktā Nr.4.9.  

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

1. Jāpaaugstina ēkas norobežojošo konstrukciju, tajā skaitā logu, pagraba un bēniņu 

pārseguma siltumpretestība. 

2. Jārisina jautājums par apkures sistēmas atjaunošanu. 

3.  Pagrabā nesošām konstrukcijām atjaunojams stiegru aizsargslānis. 

4. Jārisina jautājums par ēkas pamatu apmales atjaunošanu. 

5. Nepieciešama bojāto balkonu renovācija. 

6. Jārisina jautājums par kāpņu telpas sakārtošanu, ieejas durvju nomaiņu uz 

energoefektīvām, kāpņu telpas koka logu nomaiņu, kā arī izejas lūkas uz jumtu 

nomaiņu. 

Ieteikumi ilgtspējīgai ēkas ekspluatācijai: 

1. Ēkai izstrādājams Energoplāns; 

2.  Regulāri veicams ēkas enerģijas patēriņa monitorings, un Energoplāna izpilde un 
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uzlabošana; 

3. Veicama ēkas iedzīvotāju regulāra apmācība un izglītošana ēkas ilgtspējīgā 

ekspluatācijā un energoresursu racionālā izlietošanā. 

Būvniecības darbi veicami atbilstoši  Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra 

noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" un  Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta 

noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" pirms tam izstrādājot un saskaņojot projektus 

un/vai apliecinājuma kartes. 

Tehniskā apsekošana veikta 2018. gada 1. jūnijā. 

 

Sertificēts būvinženieris:      Jānis Graudulis      

LBS BSSI Būvprakses sertifikāti Nr. 20 – 4694; Nr. 3 – 01286; 

LSGŪTIS BS SC Būvprakses sertifikāti Nr. 5 – 01865; 

Tālrunis: 26133433 

E-pasts: janis@cerkazi.lv 

 

http://likumi.lv/doc.php?id=269164
http://likumi.lv/doc.php?id=269164
http://likumi.lv/doc.php?id=269069
http://likumi.lv/doc.php?id=269069
mailto:janis@cerkazi.lv


1. lapa 

 

ĒKAS  

PAGAIDU 

ENERGOSERTIFIKĀTS 
 

 

 

REĢISTRĀCIJAS NUMURS  

 

DERĪGS LĪDZ  

 

 

 

1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu māja 

2. ADRESE Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines nov., LV-2114 

3. ĒKAS DAĻA Audits veikts visai ēkai 

4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZĪMĒJUMS 80090042106001 

5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS NOLŪKS [    ] jaunbūve, [    ] pārbūvējama, [X] atjaunojama 

6. ĒKAS RAKSTUROJUMS 

 

Pirmreizējās ekspluatācijā pieņemšanas gads: n/a    

Pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads: -    

Stāvu skaits 5 virszemes  1 pazemes  [-] mansards  [-] jumta stāvs 

 

Kopējā platība: 3284,93 m2  Aprēķina platība: 2931,7 m2 

     
 

7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS 

ATSAUCES VĒRTĪBAS 
ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES 

KLASE UN RĀDĪTĀJS 
ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTĀJI 

Gandrīz nulles enerģijas  

ēkas apkures rādītājs 

( 40,0 ) 

 

Normatīviem  

atbilstoša ēka 

( 90,0 ) 

 

Ēkas veidam  

atbilstošs ēkas  

vidējais patēriņš  

( 130,28 ) 

 
kWh/m2 gadā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enerģijas patēriņa novērtējums: kWh/m2 gadā 

- apkurei  49,32  

- karstā ūdens sagatavošanai  57,96  

- mehāniskajai ventilācijai  0  

- apgaismojumam  0  

- dzesēšanai  0  

- papildu  1,33  

Patēriņš kopā  108,61  

No atjaunojamiem energoresursiem ēkā 

saražotā vai iegūtā enerģija  0  

Koģenerācijā saražotā enerģija  0  

Primārās enerģijas novērtējums  141,5  

 kg CO2/m2 gadā 

Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums  28,5  

   

Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām  Jā [   ] Nē [X] 

8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS 

Neatkarīgs eksperts Kristaps Kašs 

Reģistrācijas numurs EA3-0013 

Datums3     16.09.2019. Paraksts3  

Piezīmes.  
1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei. 
2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā. 
3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu.  

0 
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2. lapa 

9. ZIŅAS PAR ĒKAS PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ (aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā): 
Datums ___________________ 

10. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU 

KOEFICIENTS 

 

HT/Aapr 0,53 W/(m2K) 

HTA/Aapr 0,56 W/(m2K) 

  

HT un HTA – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem būvniecības jomā 

11. ĒKAS VENTILĀCIJAS ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS HVe/Aapr 0,438 W/(m2K) 
 

HVe – ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi 

 

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 

 

0 % 
 

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits): 

1) pielikums, kurā ietvertas aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības, norādot datu iegūšanas veidu un datu avotu; 

13. NEATKARĪGA EKSPERTA APLIECINĀJUMS  
 

Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt 

iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un ticamību. 

 

 

16.09.2019.  

 

Kristaps Kašs  

 

  

 (datums6)  (vārds, uzvārds)  (paraksts4)  
 

Piezīmes.  
4 Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par 

elektronisko dokumentu noformēšanu.   
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1. pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskats par ēkas pagaidu energosertifikāta aprēķinos izmantotajām 

ievaddatu vērtībām 
 

 
 

JELGAVAS IELA 20, OLAINE, OLAINES NOV., LV-2114
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I Vispārīgi  

1.1.Ēkas identifikācija 

1.1.1. Adrese Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines nov., LV-2114 

1.1.2. Ēkas kadastra numurs 80090042106001 

1.1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja 

novērtējums veikts ēkas daļai) 

Audits veikts visai ēkai 

 

1.2. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona 

1.2.1. Nosaukums SIA “Olaines ūdens un siltums” 

1.2.2. Reģistrācijas numurs LV50003182001 

1.2.3. Juridiskā adrese 

 

Kūdras iela 27, Olaine, LV-2114 

1.2.4. Kontaktpersona 

 

Kristaps Vītiņš 

1.2.5. Kontakttālrunis 

 

67146715 

e-pasts: kristaps.vitins@ous.lv 

 

1.3. Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā  

1.3.1. Vārds, uzvārds Kristaps Kašs 

1.3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas 

institūcijas lēmuma Nr. 

EA3-0013 

1.3.3. Kontaktinformācija (tālrunis, e-

pasts, adrese) 

67323212 

kristaps@ekodoma.lv 

 

 

1.4.1. Ēkas pagaidu energosertifikāta 

numurs 

 

 

1.4.2. Ēkas pagaidu energosertifikāta 

sagatavošanas datums 
16.09.2019. 
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II Pamatinformācija par ēku  

 

2.1. Dzīvojamās mājas tipveida projekta numurs 

vai konstruktīvais risinājums  

Piecstāvu ēka ar keramzītbetona paneļiem, 

starplogu koka paneļiem, bēniņiem, 

balkoniem un savietoto jumtu. 

2.2. Gads, kad māja nodota ekspluatācijā  n/a 

2.3. Stāvi 3.1. pagrabs           ____ir____ (ir/ nav) 

3.2. tipveida stāvi   ____5_____ (skaits) 

3.3. tehniskie stāvi  ____0_____ (skaits) 

3.4. mansarda stāvs ____nav____ (ir/ nav) 

3.5. jumta stāvs       ____nav____ (ir/ nav) 

2.4. Dzīvokļi 4.1. skaits 60 

4.2. kopējā platība (m2) (bez 

lodžijām un balkoniem) 

2642,48 

4.3. telpas augstums (m) 2,5 

4.4. aprēķina temperatūra (oC) 18,0 

4.5. aprēķina platība (m2) 2642,48 

4.6. cita informācija - 

2.5. Kāpņu 

telpas 

5.1. skaits 4 

5.2. platība (m2) 289,2 

5.3. aprēķina platība (m2) 289,2 

5.4. telpas augstums (m)  2,5 

5.5. aprēķina temperatūra (oC) 15,0 

5.6. cita informācija - 

2.6. Pagrabs, 

bēniņi, jumta 

stāvs, 

mansarda stāvs 

6.1. telpas nosaukums Pagrabs Bēniņi - 

6.2. platība (m2) 671,2 671,2 - 

6.3. telpu augstums (m) 2,35 ~0,5 - 

6.4. aprēķina temperatūra (oC) - - - 

6.5. aprēķina platība (m2) - - - 

6.6. cita informācija - - - 

2.7. Citas 

telpas 

7.1. telpas nosaukums Balkoni - - 

7.2. platība (m2) 34,08 - - 

7.3. telpas augstums (m) - - - 

7.4. aprēķina temperatūra (oC) - - - 

7.5. aprēķina platība (m2) - - - 

7.6. cita informācija - - - 

2.8. Kopējā aprēķina platība (m2) 2931,68 

2.9. Ēkas ārējie izmēri 

(ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno 

skici) 

garums (m) 64,54 

platums (m) 10,40 

augstums (m) 14,00 

2.10. Cita informācija  
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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 

apmaiņa 
Aprēķina 

Āra 

gaisa 

Aprēķin

a 
Āra gaisa 

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

1. ZONA 1 Dzīvokļu platības  2642,5 2,50 6606,3 19 0,0 203 

Ēka netiek dzesēta 

2. ZONA 2 Kāpņu telpas  289,2 2,50 723,0 16 0,0 203 

  Kopā 2931,7  7329,3 

   Vidēji  2,50  
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  

1. ZONA  

Nr. 

p.k. 

Norobežojošā 

konstrukcija 
Materiāls(-i) 

Biezums Laukums 

Būvelementa 

siltuma 

caurlaidības 

koeficients (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 = 

10 x 9 x apkures 

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. Keramzīt-

betona paneļi 

dzīvokļiem 

Keramzīt-

betona 

paneļi 

Apmetums 

Siltumizolā

cija 

300 

 

 

20 

150 

1316,9 0,21 0,02 1030,5 19 297,16 27507,54 

2. Dzīvokļu 

starplogu koka 

paneļi 

Siltumizolā

cija 

Koks 

Apmetums 

400 

 

50 

20 

118,7 0,13 0,03 393,6 19 27,24 2521,37 

3. Dzelzsbetona 

paneļi starp 

dzīvokļiem un 

pagrabu* 

Dzelzsbeto

na paneļi 

Siltumizolā

cija 

200 

 

100 

 

19,9 0,28 0,02 11,2 19 5,79 536,34 

4. Bēniņu 

pārsegums 

dzīvokļiem 

Dobjā 

dzelzsbeton

a paneļi 

Izdedži, 

keramzīts 

Siltumizolā

cija 

220 

 

 

170 

 

300 

613,4 0,11 -0,03 138,1 19 63,33 5862,11 

5. Pagraba 

pārsegums 

dzīvokļiem 

Dobjā 

dzelzsbeton

a paneļi 

Izdedži 

Siltumizolā

cija 

220 

 

 

50 

100 

613,4 0,19 -0,03 138,1 19 113,14 10473,10 
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6. Pirms ēkas 

siltināšanas 

nomainītie ēkas 

logi 

Dubultā 

stiklojuma 

logi PVC 

rāmī 

 337,8 1,60 0,10 1104,0 19 650,87 60249,92 

7. Ēkas 

siltināšanas 

laikā nomainītie 

dzīvokļu logi 

Dubultā vai 

trīskāršā 

stiklojuma 

logi PVC 

rāmī 

 83,2 1,20 0,10 271,9 19 127,02 11758,36 

8. Nomainītie 

dzīvokļu logi, 

kuri tiks mainīti 

atjaunošanas 

laikā 

Dubultā vai 

trīskāršā 

stiklojuma 

logi PVC 

rāmī 

 76,5 1,20 0,10 250,1 19 116,81 10812,87 

Kopā 1. ZONA  1401,37 129721,61 

2. ZONA* 

Nr. 

p.k. 

Norobežojošā 

konstrukcija 
Materiāls(-i) 

Biezums Laukums 

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 = 

10 x 9 x apkures 

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. Keramzīt-

betona paneļi 

kāpņu telpām 

Keramzīt-

betona 

paneļi 

Apmetums 

Siltumizolā

cija 

300 

 

 

20 

150 

84,8 0,21 0,03 112,0 16 21,18 1651,02 

2. Koka paneļi 

kāpņu telpās 

Siltumizolā

cija 

Koks 

Apmetums 

400 

 

50 

20 

23,5 0,13 0,03 123,2 16 6,76 526,64 

3. Dzelzsbetona 

paneļi starp 

kāpņu telpu un 

pagrabu* 

Dzelzsbeto

na paneļi 

200 13,3 0,93 0,02 4,4 16 12,47 971,91 
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4. Bēniņu 

pārsegums 

kāpņu telpām 

Dobjā 

dzelzsbeton

a paneļi 

Izdedži, 

keramzīts 

Siltumizolā

cija 

220 

 

 

100 

 

150 

57,8 0,11 -0,03 11,8 16 6,01 468,18 

5. Pagraba 

pārsegums 

kāpņu telpām 

Dobjā 

dzelzsbeton

a paneļi 

Izdedži 

Siltumizolā

cija 

220 

 

 

50 

150 

57,8 0,19 -0,03 11,8 16 10,70 834,18 

6. Kāpņu telpas 

logi 

Dubultā vai 

trīskāršā 

stiklojuma 

logi PVC 

rāmī 

 42,6 1,20 0,10 139,1 16 64,98 5065,48 

7. Kāpņu telpas 

ārdurvis 

Metāla 

durvis ar 

siltinājumu 

 14,3 1,80 0,04 30,4 16 26,92 2098,47 

Kopā 2. ZONA  149,01 11615,88 

3.2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais siltuma zudumu 

koeficients HTR 

3.2.1. faktiskais 1550,38 141337,49 

3.2.2. normatīvais 1641,17 149051,20 

3.3. Kopējais enerģijas patēriņš pārvades siltuma zudumu nodrošināšanai  141337,49 

* Papildus pretestības aprēķins veikts atbilstoši standartam LVS EN ISO 6946 “Ēku būvkomponenti un būvelementi. Siltumpretestība un siltumapmaiņas 

koeficients. Aprēķināšanas metodika.” 
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IV Ēkas tehniskās sistēmas un enerģijas sadalījums 

 

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 2642,5 289,2 2931,7 

4.1.1.2. tilpums, m3 6606,3 723,0 7329,3 

4.1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa 

apmaiņas intensitāte, iekļaujot 

infiltrāciju (1/h) 

0,50 0,65  

4.1.1.4. Gaisa plūsmas piegādes 

temperatūra, oC 

0 0  

4.1.2. Telpas ar mehānisko 

ventilāciju 

 

4.1.2.1. aprēķina laukums, m2 - - - 

4.1.2.2. tilpums, m3 - - - 

4.1.2.3. aprēķinātā izmantotā 

gaisa apmaiņas intensitāte, (1/h) 

- - 

 

4.1.2.4. aprēķinātā izmantotā 

infiltrācija, (1/h) 

- - 

 

4.1.2.5.Gaisa plūsmas piegādes 

temperatūra, oC 

- - 

 

4.1.3. Ēkas ventilācijas siltuma 

zudumu koeficients Hve 

dabiskā ventilācija 

 

(W/K) esošais 

1123,0 160,0 1283,0 

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 

1123,0 160,0 1283,0 

4.1.6. Zonas iekštelpu aprēķina 

temperatūra 

oC 19,0 16,0  

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 

103953,9 12472,3  

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 

- -  

4.1.9. Kopējais enerģijas 

patēriņš ventilācijas siltuma 

zudumu nodrošināšanai  

kWh gadā 4.1.7. + 4.1.8.. 

103953,9 12472,3  

4.1.8. Cita informācija - 
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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 

      

Cita informācija: Ēka netiek dzesēta, kā arī ēkā nav ierīkotas mehāniskās ventilācijas iekārtas. 
*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/uz 

procesiem, 

priekšmetiem 

No karstā 

ūdens 

sistēmas 

No/uz 

AVK 

sistēmām 

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

Parametri apkures periodā   

 ZONA 1 un ZONA 2 10,0 18,0 11,20 -4,9 7,72 0,923 38,6 113166,40 

Parametri dzesēšanas periodā 

Dzesēšanas periodā ēka netiek dzesēta 

  
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 

Ēkā nav uzstādītas siltumenerģijas ražošanas iekārtās, ēka ir pieslēgta pie pilsētas centralizētas 

siltumapgādes sistēmas. 
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. Siltummezgla tips - atkarīgā pieslēguma shēma 

X neatkarīgā pieslēguma shēma 

4.4.2. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite 

dzīvokļos 

Termostatiskie ventiļi. 

 

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. 
 

4.6. Karstā ūdens sadales sistēma 

4.6.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC) 60 

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 

4.6.6. Cita informācija - 

 

4.7. Dzesēšana* 

4.7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts pielikumā nav (ir/ 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 Energoefektivitātes rādītāji  un izmaiņu prognoze pēc 

energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumu īstenošanas  

 

 

Enerģijas patēriņa sadalījums 

Aprēķinātie ēkas energoefektivitātes rādītāji  

Kopējais 

patēriņš (kWh 

gadā) 

Īpatnējais 

(kWh/m2 gadā) 

CO2 emisija 

kgCO2gadā 

7.1. Apkurei 144597,27 49,32 38174,00 

7.2. Karstā ūdens sagatavošana  169914,60 57,96 44857,00 

7.3. Dzesēšanai 0 0 0 

7.4. Mehāniskajai ventilācijai 0 0 0 

7.5. Apgaismojumam 0 0 0 

7.6. Papildu enerģija*** 3912,60 1,33 426,00 

7.7. Kopā  318424,47 108,61 83457,00 

 

 

 
VI Enerģijas patēriņa korekcija klimatisko apstākļu dēļ  

Nr.p.k. 

Īpatnējais 

enerģijas 

patēriņš 

(kWh/m2 

gadā) 

Objekta 

atrašanās 

vieta, 

saskaņā ar 

LBN 003-

015 (7. 

tabula) 

Diennakts 

vidējā gaisa 

temperatūra 

apkure sezonā 
oC 

Telpas 

vidējā gaisa 

temperatūra 
oC 

Apkures 

perioda 

ilgums, 

dienu 

skaits 

Grādu 

dienu 

skaits 

((5. - 4.) 

X 6) 

 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 49,32 Rīga 0 18,7 203 3796,92 

2. XXX Liepāja 0,6 18,7 193 3494,08 

Enerģijas patēriņa korekcija ((7.2/7.1)X2.1) 45,39 

 

 

 

Neatkarīgs 

eksperts 

 Kristaps Kašs    16.09.2019.  

 (vārds, uzvārds)  (paraksts)  (datums)  
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Būves grupa: II grupa 
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Būvprojekta adrese:  Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines novads 
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Sējums Nr. 1 
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                                         Sert. 1 – 00220  

 
  

 

“Energoefektivitātes paaugstināšana 

daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai” Jelgavas ielā 20, 

Olainē 
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I Skaidrojošs apraksts 
 

Ievads 

Darba organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts, pamatojoties uz fasādes 

vienkāršotās atjaunošanas projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana 

daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai” Jelgavas ielā 20, Olainē, projektēšanas uzdevuma un 

ēku būvnoteikumu prasībām. 

 

Ziņas par darba apstākļiem: 

 Būvlaukuma teritorija nav nožogota. Pirms darbu uzsākšanas 

nepieciešamas uzstādīt pagaidu būvniecības mobilo  žogu; 

 Būvmateriālu novietnes veidot uz zemes būvdarbu ģenerālplānā 

norādītajā vietā; 

 Būvlaukumam piebraukšana tiek organizēta no asfalta seguma ceļiem. 

Līdz materiālu izkraušanas vietai iespējams pievest pa zālienu. Pēc 

būvdarbu beigām jāatjauno sabojātais zāliens; 

 Būvdarbu veikšanai jāizveido pagaidu elektrības pieslēgums pie esošās 

uzskaites, vienojoties ar pasūtītāju uzskaites kārtību; 

 Būvdarbu veikšanai jāizveido pagaidu ūdens pieslēgums pie esošajiem 

tīkliem, vienojoties ar pasūtītāju uzskaites kārtību; 

 Maksimāli saglabāt esošos krūmus un stādījumus pa perimetru ēkai. 

Visus kokus saglabāt. 

 

Ziņas par plānotajiem darbiem: 

Būvniecības darbi kopumā ietver: 

 Būvlaukuma sagatavošanu; 

 Demontāžas darbus; 

 Fasādes siltināšanu; 

 Pagraba siltināšanu. 

 Piektā stāva pārseguma siltināšanu; 

 Apkures sistēmas nomaiņu (Tiek noformēta kā atsevišķa apliecinājuma karte);  

 Zibensaizsardzības sistēmas izbūve (Tiek noformēta kā atsevišķs 



 

paskaidrojuma raksts. Ja pasūtītājam ir nepieciešamais finansējums, tad tiek 

izbūvēta kopā ar fasādes atjaunošanu.); 

 Iekšējās lietus ūdens kanalizācijas sistēmas nomaiņu (Tiek noformēta kā 

atsevišķa apliecinājuma karte); 

 Būvobjekta sakopšanu. 

 Ēkas nodošana ekspluatācijā. 

 

Būvdarbu sadalījums pa kārtām un tvērieniem 

Būvniecības darbus plānots veikt vienā būvniecības kārtā: 

Būvniecības kārtai iesakāmi šādi darbu tvērieni: 

 Objekta sagatavošanas darbi (būvlaukuma nožogojuma uzstādīšana, 

drošības zīmju uzstādīšana, būvmateriālu novietnes sagatavošana, u.c.); 

 Projektā norādīto fasādes elementu demontāža; 

 Fasādes atjaunošana atbilstoši projekta risinājumiem; 

 Apkures sistēmas nomaiņa; 

 Zibensaizsardzības sistēmas izbūve; 

 Iekšējās lietus kanalizācijas sistēmas nomaiņu; 

 Objekta sakopšana, izpildes dokumentācijas sagatavošana, ēkas 

pieņemšana ekspluatācijā; 

 

Būvlaukuma organizēšanas galvenās prasības 

Būvlaukums ir ar žogu norobežota teritorija, kurā tiek veikti celtniecības darbi. 

Pie būves pieejamā vietā plānota materiālu noliktava.  

Objektā ugunsdrošības nodrošināšanai izvietojams ugunsdzēsības stendi, kas 

aprīkots ar pirmās nepieciešamības ugunsdzēsības līdzekļiem (skatīt DOP - 1).  

Objektā izvietojami būvgružu konteineri, kuru skaits precizējams atkarībā no 

būvdarbu gaitas un veicamajiem darbiem. 

Būvniecības apgāde ar elektroenerģiju un ūdeni notiek no pagaidu 

pieslēgumiem, kuri jāsaskaņo ar pasūtītāju pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvuzņēmējs 

saskaņo ar pasūtītāju pagaidu pieslēgumu uzskaites kārtību un norēķinu veidu. 

 



 

II Būvdarbu tehnoloģija 

Sagatavošanas darbi 

Sagatavošanas darbi: 

 uzstādīt būvlaukuma ģenerālplānā uzrādītajās vietās žogu; 

 uz žoga ārējās puses un pie vārtiem uzstādīt brīdinošos plakātus: 

„Uzmanību!”, „Bīstamā zona!”, „Staigāt aizliegts!” un ceļa zīmes: 

„Gājiens aizliegts!”; 

 uzstādīt būvobjektā elektrisko sadales skapi un pieslēgt to strāvai, kas 

nepieciešama mehānismu, iekārtas darbināšanai un apgaismojumam; 

 

Norādījumi darba veikšanai: 

 materiālu pievešanu uz objektu veikt pēc vajadzības.  

 materiālu izkraušanu veikt norādītajās un saskaņotajās zonās; 

 nav pieļaujama darbinieku atrašanās zem montējamām konstrukcijām 

līdz to novietošanai projekta stāvoklī un nostiprināšanai; 

 darbiniekiem strādājot augstumā jāpiesprādzējas ar drošības jostām pie 

stingri piestiprinātām konstrukcijām; 

 pieslienamām kāpnēm jābūt aprīkotām ar neslīdošiem balstiem un 

pieslietām darba stāvoklī 70 – 75 grādu leņķī pret horizontālo plakni; 

 instrumentu, aprīkojuma un mehānismu ekspluatāciju veikt saskaņā ar 

norādījumiem to pasēs vai tiem piederošos darba dokumentos.  

 

Montāžas darbi 

Montāžas tehnoloģijai jāatbilst materiālu ražotāja noteiktajām prasībām un  

iestrādes tehnoloģijai. Ēkas siltināšanas sistēmai un izmantojamiem materiāliem 

jāatbilst ETAG 004 prasībām. 

Apdares darbi 

Apdares darbi veicami ar atbilstoši projektā norādītajām materiāliem. Materiālu 

nomaiņa pieļaujama tikai saskaņojot ar pasūtītāju. Veicot darbus, stingri jāievēro 

būvdarbu tehnoloģiskais process un materiālu ražotāju noteiktā un ieteikuma formā 

norādītā tehnoloģija. Būvdarbu procesā jāievēro virsmu un telpu žūšanas un 

vēdināšanas nosacījumi.  



 

Nav pieļaujama virsmu apdare ja to temperatūra ir zemāka par +5C ar 

materiāliem, ko ieklāšanas un iestrādes tehnoloģija to neparedz. Veicot apdares 

darbus ziemas periodā, apdarāmo virsmu temperatūra fiksējama ne retāk kā 3 reizes 

dienā. 

 

Būvdarbu pabeigšana un objekta sakārtošana 

Būvlaukumā jānovāc visas pagaidu būves, mehānismi, liekā grunts un būvgruži, 

kas radušies būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, 

jāsakārto visas ieseguma virsmas, laukumi, zālāji. Objekts jāatstāj sakopts un tīrs. 

Būvniecības darbu beigās, pirms objekta nodošanas ekspluatācijā, jānotīra un 

jāsakārto visas ēku fasādes, bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām 

jābūt tīrām, notekām iztīrītām.  

Visiem logu un durvju, lūku mehānismiem un citām ierīcēm un iekārtām 

jādarbojas atbilstoši tehniskajām prasībām. 

 

Vienkāršotās fasādes atjaunošanas darbu pabeigšana 

Pēc vienkāršotās fasādes atjaunošanas būvdarbu pabeigšanas pasūtītājs 

būvvaldē iesniedz: 

Otrās vai trešās grupas ēkām: 

 - aizpildītu ēkas fasādes apliecinājuma kartes II daļu; 

 - būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus; 

 - iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju; 

 - darbu izpildes aktu kopijas; 

 - ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem 

aktiem ēku energoefektivitātes jomā. 

Paskaidrojuma rakstā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē norāda ar pasūtītāju 

saskaņotu termiņu, kurā pasūtītājs var prasīt, lai būvdarbu veicējs par saviem 

līdzekļiem novērš būvdarbu defektus, kas atklājušies pēc ēkas vai tās daļas nodošanas. 

Minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc būvvaldes atzīmes veikšanas 

paskaidrojuma rakstā vai ēkas fasādes apliecinājuma kartē pirmās grupas ēkām ir divi 

gadi, bet otrās un trešās grupas ēkām – trīs gadi. 

Būvvalde piecu darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas veic 

objekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai 



 

būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, un 

izdara par to atzīmi paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. 

Ja būvvalde konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai 

būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā pasūtītājam lēmumā norāda 

konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem 

normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību 

novēršanai. 

Pēc šo noteikumu minētā lēmuma izpildes pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē. 

Ja pasūtītājs ir novērsis lēmumā norādīto, būvvalde par to izdara atzīmi 

paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē. 

 

III Darba aizsardzības plāns 

1. Plānotais būvdarbu ilgums 

 Būvdarbus paredzēts veikt 6 mēnešu laikā. Precīzu būvdarbu ilgumu nosaka 

būvuzņēmējs ņemot vērā iespējamo nodarbināto cilvēku skaitu . 

2. Paredzētie būvdarbi, adrese 

 Daudzdzīvokļu mājas fasādes atjaunošana Jelgavas ielā 20, Olainē. Ēkas 

augstums no zemes virsmas līdz dzegai pirms fasādes atjaunošanas darbiem 

~15,9m. 

3. Konkursā iekļautie darbi 

 - Būvlaukuma sagatavošana (norobežošana, drošības zīmju un būvtāfeles 

uzstādīšana, pagaidu elektrosadales uzstādīšana un tās pārbaude, sastatņu 

uzstādīšana un to pārbaude, pagaidu ūdens ņemšanas vietas ierīkošana); 

- Fasādes elementu demontāža atbilstoši projekta risinājumiem, tai skaitā 

ēkas cokola apmales demontāža; 

- Fasādes un cokola siltumizolācijas uzstādīšana un apdare; 

- Pagraba pārseguma siltināšana; 

- Piektā stāva pārseguma siltināšana; 

- Esošās jumta lūkas mezgla pārbūve un jaunas lūkas uzstādīšana; 

- Esošo balkonu stiegrojuma aizsargslāņa atjaunošana un balkonu apdares 

atjaunošana; 

- Līdz atjaunošanas darbiem nenomainīto logu nomaiņa; 

- Kāpņu telpas logu sānu daļu aizmūrēšanu; 

- Ieejas jumtiņu konstrukcijas pārkrāsošana, jumta seguma nomaiņa, lietus 

noteksistēmas uzstādīšana; 

- Apkures sistēmas nomaiņa līdz siltummainim pārveidojot esošo viencauruļu 

sistēmu uz divcauruļu, mainot radiatorus uz konvektoriem, kuriem uzstādīti 

alokatori (individuālie siltuma skaitītāji); 

- Aktīvās zibensaizsardzības sistēmas uzstādīšana (Ja pasūtītājam pietiek 

līdzekļi izbūvēt kopā ar fasādes siltināšanu); 

- Iekšējās lietus kanalizācijas sistēmas nomaiņa; 

- Ventilācijas sistēmas remonts. Ventilācijas kanālu tīrīšana; 

- Bruģētas apmales ap ēku izveide un lieveņu atjaunošana; 

- Sabojāto segumu, zāliena atjaunošana; 



 

- Teritorijas sakopšana; 

- Objekta izpilddokumentācijas sagatavošana un vienkāršotās fasādes 

atjaunošanas darbu pabeigšana; 

4. Būvlaukuma iekārtojums 

 Tualetes Būvlaukumā novietojama portatīvā (pārvietojamā) tualete. 

Tualetei jābūt darba kārtībā, regulāri izvestām. 

Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs 

 Moduļu tipu 

konteineri 

Konteineri paredzēti darbarīku, instrumentu novietošanai, 

darbinieku atpūtas telpām. Jāņem vērā, ka būvlaukuma teritorija 

ierobežota un konteineru novietošana divos stāvos nav 

paredzēta/pieļaujama. 

Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs 

 Būvmateriālu 

novietne 

Būvmateriālu novietne paredzēta pie ēkas. Ierobežotās 

teritorijas dēļ, būvmateriālus objektam piegādāt pēc 

nepieciešamības. Būvmateriāli novietojami uz koka paletēm vai 

dēļiem. 

Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs 

 Pirmās 

palīdzības un 

ugunsdrošības 

aprīkojums 

Būvlaukumā jāatrodas pirmās palīdzības sniegšanas 

komplektam un tā atrašanās vietai jābūt marķētai ar atbilstošu 

zīmi   

Ugunsgrēka novēršanas aprīkojumam jāatrodas brīvi pieejamā 

vietā. Tam jāietver gan ugunsdzēšamais aparāts gan smilšu 

kaste. 

Ugunsgrēka novēršanas aprīkojuma atrašanās vietu marķē ar 

zīmēm   

 Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs 

 Ceļu 

satiksmes 

bīstamība 

Būvlaukumu norobežo ar pagaidu žogu. 

Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs 

5. Kopējais aizsargaprīkojums 

 Sastatnes Sastatnes veidot no rūpnieciski izgatavotām saliekamām 

sastatņu detaļām. Sastatnēm jābūt stabili nobalstītām uz zemes 

un stiprinātām ar pagaidu stiprinājumiem pie ēkas fasādes, kā 

arī norobežotām ar margām.  

Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs un sastatņu 

montētājfirma 

 Elektroapgāde Elektroapgādei ierīko pagaidu elektrosadali, kuru izmantos 

visas būvniecības procesā iesaistītās personas. Sadalei jābūt 

uzstādītai vietā, kur tai nevar piekļūt trešās personas (ēkas 

iedzīvotāji). Pagaidu sadali izveido un pieslēdz sertificēts 

elektriķis un tā ik mēnesi tiek pārbaudīta. Visām būvniecības 

procesā izmantojamām elektroierīcēm ir jābūt bez bojājumiem, 

tai skaitā pagarinātajiem. Ja konstatēti vada izolācijas bojājumi, 

vadus nepieciešams mainīt. Nav pieļaujama mehāniska 

iedarbība uz vadu izolāciju, piemēram, neaizsargātam vadam 

pāri brauc automašīna. Elektrības sadalei jābūt sazemētai. 

Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs 



 

 Demontāžas 

darbi 

Veicot demontāžas darbus nedrīkst pieļaut materiālu 

nokraušanu uz sastatnēm vai ēkas konstrukcijām lielos apmēros. 

Darbi jāorganizē tā, lai, piemēram, demontējot viena balkona 

apdari/apšuvumu demontētie materiāli tiktu pārvietoti uz 

būvgružu konteineru. Materiālu mešana no sastatnēm vai citām 

vietām nav pieļaujama. 

Atbildīgā persona: atbildīgais būvdarbu vadītājs 

 Fasādes 

atjaunošanas 

darbi 

Veicot darbus iespējama materiālu krišana no sastatnēm gar 

ēkas sienu. Nepieļaut cilvēku strādāšanu vienam zem otra. Uz 

sastatnēm nav atļauts novietot vairāk materiālus par ražotāja 

norādīto pieļaujamo slodzi. Materiālus uz sastatnēm novietot 

tikai darba zonā, kurā strādā cilvēks. Pārējās vietās nedrīkst tikt 

traucēta pārvietošanās pa sastatnēm. Sastatnes regulāri jātīra, lai 

nepieļautu aizķeršanās vai paslīdēšanas risku. 

Virs ieejām ēkā jāuzstāda pagaidu jumtiņu, lai nodrošinātu 

iedzīvotāju drošu pārvietošanos. Ēkas ieejām jābūt brīvi 

pieejamām visu būvniecības laiku. 

Atbildīgā persona: darbuzņēmēji, kas strādā uz sastatnēm, 

atbildīgais būvdarbu vadītājs 

6. Galvenie pasākumi darba aizsardzībā 

 - Visi darbi jāveic stingrā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “ Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, kā arī ievērojot visus LR 

spēkā esošos saistītos likumus un noteikumus; 

- Strādniekiem jāzina vispārīgie darba drošības noteikumi, 

ugunsdrošības noteikumi, vispārējie objekta noteikumi, noteikumi 

par rokas elektroinstrumentu lietošanu un katram atbilstošie 

profesijas noteikumi; 

- Ja tiek konstatēti mašīnu, mehānismu vai elektroiekārtu bojājumi, tad 

nekavējoties jāpārtrauc darbu un jānovērš bojājumi, griežoties 

sertificētā instrumentu labošanas firmā. 

- Nepieciešamības gadījumā jāizsauc ugunsdzēsēji vai jānorīko kāds, 

kas to izdara. 

Atbildīgā persona: darbuzņēmēji, , atbildīgais būvdarbu vadītājs 

7. Būvlaukuma drošības noteikumi 

 - Ieejot būvlaukumā, visu laiku jānēsā ķiveres; 

- veicot darbus, kuru darba procesā nepieciešams lietot individuālos 

aizsardzības līdzekļus (austiņas, aizsargbrilles, maska, utt.), tie 

obligāti jālieto; 

- alkohola, narkotisko un psihotropo vielu lietošana būvlaukumā 

kategoriski aizliegta; 

- Aizliegts būvlaukumā ienest alkoholu, arī alkoholisko alu, 

narkotiskās un psihotropās vielas; 

- Celtniecības laikā aizliegts pārslogot ēku konstrukcijas vai sastatnes; 

- Visas kāpnes, plātnes, veidņi un būvbedres malas ir jānorobežo ar 

dubultām drošības barjerām no 40 mm koka dēļiem, kur margu 

stiprinājumi ir ne retāk kā 2,5 m; 

- Visas atveres plātnēs, pārsegumos un citur vienmēr norobežo ar 

margām; 

- Metinot un strādājot ar atklātu uguni, darbavietā jābūt 

ugunsdzēšamajam aparātam; 



 

- Pēc metināšanas, metālgriešanas un citiem darbiem, kas saistīti ar 

dzirksteļu izplatību vai citiem iespējamiem aizdegšanās veidiem 

darba rezultātā, aizliegts pamest darbavietu, līdz neesat pārliecinājies 

par aizdegšanās neiespējamību; 

- Gāzes metināšanas aparātam jābūt ar noslēdzošu vārstu; 

- Visiem pagarinātāju kabeļiem jābūt ar gumijas izolāciju un 

iezemētiem; 

- Aizliegts izmantot bojātus pagarinātājus, visiem savienojumiem jābūt 

atbilstošiem drošības noteikumiem; 

- Izmantot tikai Eiropas standartiem atbilstošas elektrosadales kastes. 

Visas būvlaukumā izmantojamās elektriskās mašīnas ir ar atbilstošām 

kontaktligzdām un ir pieslēgts elektrosadales kastēm (Eiropas 

standarts); 

- Lai novērstu negadījumus, būvlaukumā visu laiku tiek ievērota tīrība 

un kārtība; 

- Visām sastatnēm, trosēm un traversām jābūt izgatavotām pēc tipa 

projektiem, pirms montāžas sākuma ierīcēm jābūt pārbaudītām; 

            - Pirms darbu uzsākšanas pārbaudīt: 

      > vai pietiekami apgaismota vieta; 

      > vai ir brīva pieeja ugunsdzēsības inventāram; 

Atbildīgā persona: darbuzņēmēji, , atbildīgais būvdarbu vadītājs 

8. Rīcība ārkārtas situācijas, nelaimes gadījumos 

 Pirmā 

palīdzība 

Saglabāt mieru, novērst negadījumu izraisošā faktora ietekmi un 

papildus kaitējuma iespēju, paralēli tam sniegt pirmo palīdzību 

cietušajam vai norīkot kādu, kas to dara. Negadījuma vieta 

jānorobežo. Pēc iespējas ātrāk jāinformē darbu vadītājs un ja 

nepieciešams, izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību pa 

tālruni 112. 

Atbildīgā persona: Visi darbuzņēmēji 

 Rīcība 

ugunsgrēka 

gadījumā 

Uzsākt dzēšanas darbus ar būvlaukumā pieejamo inventāru, 

paralēli tam norīkot kādu, kas zvana uz ārkārtas palīdzības 

numuru 112. Ugunsgrēka dzēšana jāveic tādā mērā, lai 

neapdraudētu pašus dzēsējus/darbiniekus. Obligāti jāinformē 

darbu vadītājs un jāuzsāk cilvēku evakuācija no ēkas. Jāievēro 

glābšanas dienesta norādījumi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV Vides aizsardzības nosacījumi 

 

 Būvdarbi organizējami un veicami tā lai kaitējums videi būtu iespējami 

mazāks.  

Koku un krūms nedrīkst apbērt ar zemi vai būvgružiem. Ēkas garenfasādēs 

esošos krūmus likvidēt (Kuri traucē veikt siltināšanas darbus). Visi saglabājamie koki 

būvlaukumā ir jāapsien ar dēļu vairogiem 2m augstiem, tā lai netiktu bojāti to 

stumbri. Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas slēgtā tarā, u.c.) 

uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10 m. no kokiem vai krūmiem. 

Atkritumu savākšanai, tajā skaitā celtniecības, uzstādīt konteinerus. Būvgruži no 

augšējiem stāviem, jumtiem (ja augstums līdz konteineram pārsniedz 1,5m) jānovada 

pa slēgtām renēm, nedrīkst nomest pa tiešo. Būvgruži regulāri jāizved no būvlaukuma 

uz sertificētu izgāztuvi. Visi toksiskie un ātri uzliesmojošie priekšmeti jāglabā 

noslēgtos traukos vai noslēgtās telpās. Nedrīkst piesārņot grunti ar netīriem ražošanas 

un sadzīves notekūdeņiem, kā arī piesārņot gaisu ar veselībai kaitīgām gāzēm 

putekļiem, u.c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastādīja:        I. Lāčauniece 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASĒJUMI 
  

 

 

 

 

 

 





 

Jelgava 

2018 

Pasūtītājs:                       AS “Olaines ūdens un siltums” 
Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads 

Reģ. Nr. 50003182001 

 

Atbildīgais   SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE” 

projektētājs:  Lāču iela 42-1, Jelgava, 

LV - 3001 

Reģ. Nr. 43603016278 

 

Projektētājs:  Tatjana Grava 
Sert. Nr. 3 – 01574  

 

Objekta nosaukums:   

   

        

Pasūtījuma numurs: 01/03/2018 

Arhīva numurs:                         01/03/2018 

Būves grupa: II grupa 

 

 

Būves klasifikators: 222204 

 

  

Būvprojekta adrese:  Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines novads 

 Kad. Apz. 80090042106 

  

Būvprojektēšanas stadija:  INŽENIERTĪKLI 

 

Sējums Nr. 2 

Daļa                                           INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA  

Sadaļa    AVK - Apkure 

 

Būvprojekta vadītājs:   Iveta Lāčauniece 

                                           Sert. 1 – 00220  

 

Būvprojekta daļas:   Tatjana Grava 

vadītājs                                      Sert. 3 – 01574   

 

 

“Energoefektivitātes paaugstināšana 

daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai” Jelgavas ielā 20, 

Olainē 

 

https://www.kadastrs.lv/parcels/3500003305?options%5Borigin%5D=parcel
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3. pielikums 

Ministru kabineta  

2017. gada 9. maija 

noteikumiem Nr. 253 

 

Olaines novada pašvaldības būvvaldei 

 

Apliecinājuma karte 

 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)  

AS „Olaines ūdens un siltums” 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

Reģistrācijas Nr. 50003182001 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

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

info@ous.lv 
(elektroniskā pasta adrese) 

Lūdzu izskatīt iesniegumu ________________ apkures sistēma ______________ 
(inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nosaukums) 

 

būvniecībai/nojaukšanai. 

 

I. Ieceres dokumentācija 

 

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): 

 jauna būvniecība  ierīkošana   nojaukšana 

 atjaunošana      pārbūve 

 

2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:  

1) inženierbūves grupa ________________2.grupa_______________________ 
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 
 

2) inženierbūves veids vai iekšējais inženiertīkls (vajadzīgo atzīmēt): 
 

   

     cita inženierbūve 

 

3) inženierbūves esošais lietošanas veids (kods) __________222204____________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai) 

4) inženierbūves paredzētais veids (kods) _______________222204____________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai) 

5) inženierbūves kadastra apzīmējums (esošām inženierbūvēm) _____________ 

6) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz inženiertīkla pievadu) (m2) ___ 

7) grodu akas vai ūdens ieguves urbuma dziļums (m)  _____________________ 

8) inženierbūves garums (attiecas uz inženiertīkla pievadu) (m) _____________ 

mailto:info@ous.lv
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9) inženierbūves materiāls Presējamas tērauda caurules, metināmas tērauda caurules 

10) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā) _________________________ 

11) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā) _____ 

12) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā) _____________ 

13) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas 

gadījumā) ________________________________________________________ 

14) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā) __________________ 

 

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu: 

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs 80090042106001 

2) zemes vienības vai būves adrese JELGAVAS IELA 20, OLAINE, OLAINES 

NOV. 
3) zemes vienības, būves vai tās daļas 

    kadastra apzīmējums 80090042106001 

4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek paredzēta nojaukšana): 

a) meža kvartāla numurs _____________ 

b) meža nogabala numurs _____________ 

c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem ____________________ 

 

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: 

 privātie līdzekļi 

 publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi 

 Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi 

 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 

 

5. Pilnvarotā persona AS”Olaines ūdens un siltum” valdes priekšsēdētājs, 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,  

Mārcis Mazurs, marcis.mazurs@ous.lv, tālr. 67963102, Reģ. Nr. 50003182001,  

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,  

Kūdras iela 27, Olaine  

juridiskā adrese, tālruņa numurs) 
 

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona _________ __________ 
(vārds, uzvārds,  

_____________________ ____________________ 
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

6. Ieceres izstrādātājs _____ SIA “Arhitektūra un Vide”, Reģ. Nr. 43603016278____ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,  

 BKR – 2040 RA, Lāču iela 42 – 1, Jelgava, LV 3001, mob. 29269076_________________ 
sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums,  

________________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā) 

 

7. Būvspeciālists(-i) ______ Tatjana Grava, sertifkāta Nr. 3-01574______________ 
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

mailto:marcis.mazurs@ous.lv
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8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi: 

 

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem un īpašajiem 

noteikumiem. Veicamās izmaiņas neietekmēs būves mehānisko stiprību un 

stabilitāti. 
 

Ieceres izstrādātājs Iveta Lāčauniece____________________  26.03.2019. 
(vārds, uzvārds, paraksts*) (datums)   

 

Būvspeciālists(-i) _Tatjana Grava______________________  26.03.2019. 
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums) 

 

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksti: 
 

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir 

autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, 

aizliegumu vai strīdu. 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Mārcis Mazurs__________  _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

 

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (ja būvdarbi paredzēti lauku teritorijā). 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Mārcis Mazurs________  ______________   
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

 

10. Pielikumā: 
 

1) skaidrojošs apraksts uz  3 lpp. 

2) grafiskie dokumenti uz  6 lpp.   

3) materiālu specifikācija  3 lpp.  

4) citi dokumenti: Būvspeciālista apdrošināšanas kopija uz 1 lpp. 

             Projektēšanas uzdevums uz 4 lpp. 

             Pielikumi par iekārtu specifikāciju uz 3 lpp. 

 

Aizpilda būvvalde 
 

11. Inženierbūves kadastra apzīmējums ________________________________  

(ja tas nav norādīts apliecinājuma kartes 2. punktā) 
 

12. Ieceres īstenošanas termiņš ______________________________________  
(datums) 

 

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt): 

a par būvdarbu veicēju/būvētāju 
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s apdrošināšanas 

polises kopija 

būvuzraudzības plāns 

 būvuzrauga saistību raksts, rīkojums, OCTA polise 

 būvspeciālista saistību raksts, rīkojums, OCTA polise 

 būvspeciālista saistību raksts 

______ 
 

14. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu _____________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

15. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi __________________ 
(datums) 

Būvdarbu veicējs/būvētājs __________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

________________________________________________________________ 
dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, 

________________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

16. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 
 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

II. Būvdarbu pabeigšana 
 

17. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti atbilstoši būvniecības iecerei un normatīvo aktu 

prasībām, teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir 

apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un iesniedzu 

šādus dokumentus: 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 
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Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica 

________________________________________________________________  
 (atkritumu apsaimniekotāja nosaukums) 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________  _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

18. Būvdarbu garantijas termiņš 
 

Būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves/iekšējā 

inženiertīkla (nevajadzīgo svītrot) pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs 

novērsīs par saviem līdzekļiem. 
 

19. Būvdarbu pārbaude 

Objekts apsekots _________________  
(datums) 

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai 

ieceres dokumentācijai. 
 

20. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai 

būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem 
 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 
 

Lēmuma izpildes termiņš __________________________________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

21. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu __________________________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

Piezīmes. 
1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 7. punktā, un tie paraksta 8. punktā ietverto apliecinājumu. 

2. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

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

būvdarbus. 

4. Apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas. 

5. Ja vienlaikus ar inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla būvēšanu paredzēts īstenot citu pirmās grupas 

būves būvēšanu, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo būvi un dokumentiem 

atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem. 

6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas 

Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, apliecinājuma kartē informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) 

norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas 

dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās personas 

valstspiederību. 









































Plate Heat Exchanger Datasheet

Danfoss Hexact(v5.2.5) Ref.: TM20190325104801
Customer: Contact person:
Project: E-mail:

HEX Type: XB12L-1-40 G 5/4 (25mm) Engineer: TM
Unit: 1 (Parallel) Code: 004H7531 Date: 25.03.2019 10:48:09

Calculated parameters Unit Side1 Side2
Flow Type Counter current
Load kW 109,00
Inlet temperature °C 90,00 50,00
Outlet temperature (Specified) °C 70,00 70,00
Outlet temperature (Actual) °C -- --
Mass FlowRate kg/h 4675,1 4689,2
Volumetric Flowrate L/min 80,646 79,035
Total pressure drop kPa 18,23 17,18
Pressure drop - In port kPa 1,36 1,33
Total area m^2 1,06
Surface margin % 86,0
LMTD K 20,00
HTC(Available / Required) W/m^2-K 9528,5/5122,2
Port velocity m/s 1,66 1,65

Properties of fluid Unit Side1 Side2
Fluid Water Water
Dynamic viscosity mPa-s 0,3566 0,4683
Density kg/m^3 972,7 984,1
Heat capacity kJ/kg-K 4,196 4,183
Thermal conductivity W/m-K 0,667 0,650

Specification: Unit Side1 Side2
HEX Type: XB12L-1-40 G 5/4 (25mm)
Number of plates: --- 40
Max.number of plates in current frame: --- --
Grouping: --- 1*19L/1*20L
Plate Material: --- EN1.4404(AISI316L)
Gasket / Brazing Material: --- CU
Connection size: --- G 5/4
Connection type: --- Thread
Frame color: --- --
Certification/Approval type: --- PED Art 4.3
Volume: L 0,798 0,84
Weight: kg 4,57
Design Temp. (Max/Min): °C 90/50
Design Pressure(Max): bar 25

Items:
Code Pcs Components
004H7531 1 XB12L-1-40 G 5/4 (25mm)

External Dimensions:
 A (mm): 289  B (mm): 118
 C (mm): 234  D (mm): 63
 E (mm): 80  F (mm): 25
Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:
Copper brazed stainless steel heat exchanger designed and configured for district heating systems, district cooling and other
heating applications. The brazed heat exchanger features our new MICRO PLATES™, which enable heat to be transferred
more effectively than in any previous model.Energy and cost savings, Longer life time, Corrosion-resistant design, Compact
Design.



 

Jelgava 

2018 

Pasūtītājs:                       AS “Olaines ūdens un siltums” 
Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads 

Reģ. Nr. 50003182001 

 

Atbildīgais   SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE” 

projektētājs:  Lāču iela 42-1, Jelgava, 

LV - 3001 

Reģ. Nr. 43603016278 

 

Projektētājs:  Juris Voicehovičs 
Sert. Nr. 3 – 00739  

 

Objekta nosaukums:   

   

        

Pasūtījuma numurs: 01/03/2018 

Arhīva numurs:                         01/03/2018 

Būves grupa: II grupa 

 

 

Būves klasifikators: 222203 

 

  

Būvprojekta adrese:  Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines novads 

 Kad. Apz. 80090042106 

  

Būvprojektēšanas stadija:  INŽENIERTĪKLI 

 

Sējums Nr. 3 

Daļa                                           INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA  

Sadaļa    ŪK – Iekšējie lietus ūdens kanalizācijas  

     tīkli 

 

Būvprojekta vadītājs:   Iveta Lāčauniece 

                                           Sert. 1 – 00220  

 

Būvprojekta daļas:   Juris Voicehovičs 

vadītājs                                      Sert. 3 – 00739  

 

“Energoefektivitātes paaugstināšana 

daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai” Jelgavas ielā 20, 

Olainē 

 

https://www.kadastrs.lv/parcels/3500003305?options%5Borigin%5D=parcel
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3. pielikums 

Ministru kabineta  

2017. gada 9. maija 

noteikumiem Nr. 253 

 

Olaines novada pašvaldības būvvaldei 

 

Apliecinājuma karte 

 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)  

AS „Olaines ūdens un siltums” 

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

Reģistrācijas Nr. 50003182001 

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas numurs) 

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

info@ous.lv 
(elektroniskā pasta adrese) 

Lūdzu izskatīt iesniegumu ________________ lietus kanalizācijas sistēma _____ 
(inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla nosaukums) 

 

būvniecībai/nojaukšanai. 

 

I. Ieceres dokumentācija 

 

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt): 

 jauna būvniecība  ierīkošana   nojaukšana 

 atjaunošana      pārbūve 

 

2. Ziņas par būvniecības ieceres objektu:  

1) inženierbūves grupa ________________2.grupa_______________________ 
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem) 
 

2) inženierbūves veids vai iekšējais inženiertīkls (vajadzīgo atzīmēt): 
 

   

     cita inženierbūve 

 

3) inženierbūves esošais lietošanas veids (kods) __________222203____________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai) 

4) inženierbūves paredzētais veids (kods) _______________222203____________ 
(atbilstoši būvju klasifikācijai) 

5) inženierbūves kadastra apzīmējums (esošām inženierbūvēm) _____________ 

6) inženierbūves apbūves laukums (neattiecas uz inženiertīkla pievadu) (m2) ___ 

7) grodu akas vai ūdens ieguves urbuma dziļums (m)  _____________________ 

8) inženierbūves garums (attiecas uz inženiertīkla pievadu) (m) _____________ 

mailto:info@ous.lv
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9) inženierbūves materiāls PP caurules 

10) nojaukšanas metode (nojaukšanas gadījumā) _________________________ 

11) būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošana (nojaukšanas gadījumā) _____ 

12) būvniecībā radīto atkritumu apjoms (nojaukšanas gadījumā) _____________ 

13) būvniecībā radīto atkritumu pārstrādes un apglabāšanas vieta (nojaukšanas 

gadījumā) ________________________________________________________ 

14) teritorijas sakārtošanas veids (nojaukšanas gadījumā) __________________ 

 

3. Ziņas par skarto nekustamo īpašumu vai tā daļu: 

1) nekustamā īpašuma kadastra numurs 80090042106001 

2) zemes vienības vai būves adrese JELGAVAS IELA 20, OLAINE, OLAINES 

NOV. 
3) zemes vienības, būves vai tās daļas 

    kadastra apzīmējums 80090042106001 

4) ja būvniecība paredzēta mežā (ja netiek paredzēta nojaukšana): 

a) meža kvartāla numurs _____________ 

b) meža nogabala numurs _____________ 

c) atmežojamā platība sadalījumā pa meža nogabaliem ____________________ 

 

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu: 

 privātie līdzekļi 

 publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi 

 Eiropas Savienības politiku instrumentu līdzekļi 

 citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi 

 

5. Pilnvarotā persona AS”Olaines ūdens un siltum” valdes priekšsēdētājs, 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,  

Mārcis Mazurs, marcis.mazurs@ous.lv, tālr. 67963102, Reģ. Nr. 50003182001,  

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs,  

Kūdras iela 27, Olaine  

juridiskā adrese, tālruņa numurs) 
 

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona _________ __________ 
(vārds, uzvārds,  

_____________________ ____________________ 
tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

6. Ieceres izstrādātājs _____ SIA “Arhitektūra un Vide”, Reģ. Nr. 43603016278____ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,  

 BKR – 2040 RA, Lāču iela 42 – 1, Jelgava, LV 3001, mob. 29269076_________________ 
sertifikāta numurs vai juridiskās personas nosaukums,  

________________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs, reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā) 

 

7. Būvspeciālists(-i) ______ Juris Voicehovičš, sertifkāta Nr. 3-00739 
(vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

mailto:marcis.mazurs@ous.lv
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8. Ieceres izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājumi: 

 

Risinājumi atbilst paredzētajam lietošanas veidam, normatīvajiem aktiem, vietējās 

pašvaldības saistošajiem noteikumiem un saņemtajiem tehniskajiem un īpašajiem 

noteikumiem. Veicamās izmaiņas neietekmēs būves mehānisko stiprību un 

stabilitāti. 
 

Ieceres izstrādātājs Iveta Lāčauniece ____________________  26.03.2019. 
(vārds, uzvārds, paraksts*) (datums)   

Būvspeciālists(-i) Juris Voicehovičš _________________  26.03.2019. 
(vārds, uzvārds, paraksts*)   (datums) 

 

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājumi un paraksti: 
 

1) Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir 

autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu, 

aizliegumu vai strīdu. 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Mārcis Mazurs__________  _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

 

2) Apliecinu robežzīmju esību apvidū (ja būvdarbi paredzēti lauku teritorijā). 
 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) Mārcis Mazurs________  ______________   
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

 

10. Pielikumā: 
 

1) skaidrojošs apraksts uz  2 lpp. 

2) grafiskie dokumenti uz  4 lpp.   

3) materiālu specifikācija  1 lpp.  

4) citi dokumenti: Būvspeciālista apdrošināšanas kopija uz 3 lpp. 

             Proejktēšanas uzdevuma kopija uz 3 lpp. 

              

 

Aizpilda būvvalde 
 

11. Inženierbūves kadastra apzīmējums ________________________________  

(ja tas nav norādīts apliecinājuma kartes 2. punktā) 
 

12. Ieceres īstenošanas termiņš ______________________________________  
(datums) 

 

13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt): 

a par būvdarbu veicēju/būvētāju 

s apdrošināšanas 

polises kopija 
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būvuzraudzības plāns 

 būvuzrauga saistību raksts, rīkojums, OCTA polise 

 būvspeciālista saistību raksts, rīkojums, OCTA polise 

 būvspeciālista saistību raksts 

______ 
 

14. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu _____________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

15. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi __________________ 
(datums) 

Būvdarbu veicējs/būvētājs __________________________________________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

________________________________________________________________ 
dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, 

________________________________________________________________ 
reģistrācijas numurs būvkomersantu reģistrā, juridiskā adrese, tālruņa numurs) 

 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

16. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 
 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

II. Būvdarbu pabeigšana 
 

17. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 

Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti atbilstoši būvniecības iecerei un normatīvo 

aktu prasībām, teritorija ir sakārtota un visi būvniecībā radušies atkritumi ir 

apsaimniekoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un iesniedzu 

šādus dokumentus: 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 
 

Informēju, ka būvniecībā radīto atkritumu apsaimniekošanu veica 

________________________________________________________________  
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 (atkritumu apsaimniekotāja nosaukums) 

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________  _____________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)  (datums) 

18. Būvdarbu garantijas termiņš 
 

Būvdarbu defektus, kas atklājušies _____ gadu laikā pēc inženierbūves/iekšējā 

inženiertīkla (nevajadzīgo svītrot) pieņemšanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs 

novērsīs par saviem līdzekļiem. 
 

19. Būvdarbu pārbaude 

Objekts apsekots _________________  
(datums) 

Konstatēts, ka būvdarbi ir/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši akceptētajai 

ieceres dokumentācijai. 
 

20. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās būvniecības ieceres vai 

būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem 
 

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________ 
 

Lēmuma izpildes termiņš __________________________________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

21. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu __________________________________ 
(datums) 

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________ 
(amats) 

_________________________________________  ______________________ 
(vārds, uzvārds, paraksts*)     (datums) 

 

Piezīmes. 
1. Pieaicinātos būvspeciālistus norāda 7. punktā, un tie paraksta 8. punktā ietverto apliecinājumu. 

2. * Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. 

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

būvdarbus. 

4. Apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašina, ja nepieciešams atspoguļot vairāk informācijas. 

5. Ja vienlaikus ar inženierbūves vai iekšējā inženiertīkla būvēšanu paredzēts īstenot citu pirmās grupas 

būves būvēšanu, apliecinājuma karti papildina ar informāciju par attiecīgo citu būvējamo būvi un dokumentiem 

atbilstoši citiem speciālajiem būvnoteikumiem. 

6. Ja būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) ir ārvalstnieks, kuram nav piešķirts Latvijas Republikas 

Iedzīvotāju reģistra personas kods, vai ārvalsts juridiskā persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas 

Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros, apliecinājuma kartē informāciju par būvniecības ierosinātāju (pasūtītāju) 

norāda, ciktāl tā ir attiecināma, un papildus norāda fiziskās personas dzimšanas datumu vai juridiskās personas 

dibināšanas datumu, fiziskās personas dzimšanas vietu vai juridiskās personas juridisko adresi un fiziskās 

personas valstspiederību. 



Pasūtītājs:  AS „Olaines ūdens un siltums”, Reģ. Nr. LV50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-
2114 

Autors:  SIA "Arhitektūra un Vide", Reģ. Nr. 43603016278, Lāču iela 42 - 1, Jelgava, LV – 3001, 
 tel. +371 29269076 

Objekts: Vienkāršotās fasādes atjaunošanas dokumentācijas izstrāde "Energoefektivitātes 
paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai" Jelgavas ielā 20, Olainē. 
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ŪK projekta sastāvs 

 

1. daļa – Vispārīgā daļa 

 1.1. sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti  

 

2. daļa – Inženierrisinājumu daļa 

 2.1. sadaļa – Lietus kanalizācija ...............................................................................   ŪK 

 

3. daļa – Ekonomikas daļa 

 3.1. sadaļa – ŪK sadaļas Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums, 

             galveno darbu apjomi............................................................      IS, BA 

 



Pasūtītājs:  AS „Olaines ūdens un siltums”, Reģ. Nr. LV50003182001, Kūdras iela 27, Olaine, LV-
2114 

Autors:  SIA "Arhitektūra un Vide", Reģ. Nr. 43603016278, Lāču iela 42 - 1, Jelgava, LV – 3001, 
 tel. +371 29269076 

Objekts: Vienkāršotās fasādes atjaunošanas dokumentācijas izstrāde "Energoefektivitātes 
paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai" Jelgavas ielā 20, Olainē. 
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Saturs 
 
 
 

Nosaukums Nr.p.k. 

Apliecinājumu karte 2-5 

Projekta sastāvs 6 

Saturs 7 

1. Vispārīgā daļa 8 

1.1. sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti  

Profesionālās apdrošināšanas polise Nr.571257734 9-10 

Projektēšanas uzdevums. “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas iela 

20, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un 

autoruzraudzība” 

11-13 

2. Inženierrisinājumu daļa 14 

2.1. sadaļa – Lietus kanalizācijas sistēma  

Skaidrojošais apraksts 15-16 

ŪK-1  Vispārīgie rādītāji 17 

ŪK-2  Pagrabstāva plāns ar lietus kanalizācijas tīkliem 18 

ŪK-3  1.-5. stāva plāns ar lietus kanalizācijas tīkliem 19 

ŪK-4  Griezumi "K1" 20 

3. daļa – Ekonomikas daļa 21 

3.1. sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Būvdarbu 

apjomu saraksts 

 

ŪK sadaļas iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums, galveno darbu 

apjomi 

22 
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1. daļa – Vispārīgā daļa 

1.1. sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti 

 

Sadaļas saturs 

 

 Profesionālās apdrošināšanas polises kopijas; 

 Projektēšanas uzdevums. “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas iela 

20, Olainē energoefektivitātes paaugstināšanas projektēšana un 

autoruzraudzība” 

 

 

 

 



Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 655059377  

Līguma darbības periods

No 29.10.2018 plkst. 00:00 līdz 28.10.2019 plkst. 23:59 
Noslēgšanas datums: 26.10.2018
Retroaktīvais datums: 24.10.2014
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

Apdrošinājuma ņēmējs

Nosaukums: Jura Voicehoviča projektēšanas birojs, SIA
Reģ. Nr.: 43603064850
Adrese: Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004

Apmaksas nosacījumi

Kopējā prēmija: 413.61 EUR (Četri simti trīspadsmit euro un 61 cents)

Maksājums: 1 2 3 4

Apmaksas termiņš: 06.11.2018 29.01.2019 29.04.2019 29.07.2019

Summa apmaksai: 103.40 EUR 103.40 EUR 103.40 EUR 103.41 EUR

Bankas rekvizīti: AS Luminor Bank (DNB) LV93RIKO0002013051362
AS Luminor Bank (Nordea) LV90NDEA0000084846772
AS SEB Banka LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka LV03PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda 
polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā 
termiņā.

Atbildības limits

Kopējais atbildības limits: 150 000 EUR
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam: 150 000 EUR
Pašrisks: 350 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana;
Ugunsdzēsības sistēmu projektēšana;
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu autoruzraudzība;
Ceļu projektēšana.

Apdrošināšanas teritorija

Latvija.

Apdrošināšanas noteikumi

Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04 
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03 
Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība" 
Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas" 
Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu" 
Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu" 

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Paplašinātais
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Tiešie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu 
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi 
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju 
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā 
peļņa



Tiesāšanas izdevumi 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 1 no 3

mailto:balta@balta.lv
https://www.balta.lv/uploads/UD1-Atbildiba-par-uzticeto-dokumentu-klauzula.pdf
https://www.balta.lv/uploads/MK1-Atbidiba-par-nodarito-moralo-kaitejumu-klauzula.pdf
https://www.balta.lv/uploads/FZ1-Atbildiba-par-izrietosiem-finansialiem-zaudejumiem-klauzula.pdf
https://www.balta.lv/uploads/BP1-Buvspecialistu-klauzulav2.pdf
https://www.balta.lv/uploads/visparejie_noteikumi_nr_04_lv.pdf
https://www.balta.lv/


Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti

Paplašinātais
segums /

Apakšlimits

 tiek apdrošināts

Glābšanas izdevumi 
Ekspertīzes izdevumi 
Juridisko pakalpojumu izdevumi 10% no viena

gadījuma limita
Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā 
Morālais kaitējums 30 000
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana 30 000
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses 
Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu 25% no viena

gadījuma limita
Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi 

Polises īpašie nosacījumi

1. sliežu objekti, funikulieri
Sākot ar 14.10.2016 tikai attiecībā uz objektu "Specializētā termināļa graudu kravu pārkraušanai un uzglabāšanai Ventspils Brīvostā modernizācija 
un paplašināšana Ventspilī: Dzintaru ielā 15, Dzintaru ielā 15C un Dzintaru ielā 17." tiek noteikts, ka AAS „BALTA” Klauzulas Nr.BP1 "Būvspeciālistu 
profesionālā civiltiesiskās atbildība" 11.punkta 11.8.2. apakšpunkts nav spēkā. Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus kas nodarīti sliežu transporta 
līdzekļiem.
2. ostas
Sākot ar 14.10.2016 tikai attiecībā uz objektu "Specializētā termināļa graudu kravu pārkraušanai un uzglabāšanai Ventspils Brīvostā modernizācija 
un paplašināšana Ventspilī: Dzintaru ielā 15, Dzintaru ielā 15C un Dzintaru ielā 17." tiek noteikts, ka no AAS „BALTA” Klauzulas Nr.BP1 
"Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība" 11.punkta 11.8.3. apakšpunkta tiek izslēgti vārdi "ostas", "vai, ja zaudējumi ir nodarīti ūdens 
transportlīdzekļiem". Apdrošinātājs neatlīdzina zaudējumus kas nodarīti ūdens transportlīdzekļiem.
3. Uzcelta objekta pārbūve
Tiek atlīdiznāti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.

Vispārējā informācija par apdrošināto risku

Apdrošinātie

Nr.
Vārds, uzvārds /

Nosaukums
Personas kods /

Reģistrācijas numurs Izglītība Licences numurs Stāžs

1. Juris Voicehovičs 010872-10005 Augstākā 3-00739 14
2. Tatjana Ivanova 211282-10019 Augstākā 50-3996 4
3. Ilze Šenberga 300485-12417 Augstākā 3-01488 6

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību

Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu transporta 
līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.

Ienākumi no apdrošinātas profesionālās darbības par tekošā gada 12 mēnešiem EUR: 65 000
Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I - 20%, II - 70%, III - 10%.

Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina

 Jā  Nē

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā

 Apdrošinātais sniedz pakalpojumus saistītām personām

 Apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas.

 Apdrošinātajam ir klienti, kuri ienes vairāk par 50% no apdrošināto gada ienākuma

 Apdrošinātā darba devējām ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā kompānija, kuru pārstāv Apdrošinātā 
darba devējs

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām

Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar 
apdrošināto profesionālo darbību.

Personu datu apstrāde
Apdrošinātājs kā datu pārzinis apstrādā personu datus (tai skaitā īpašu kategoriju personas datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus) ar mērķi nodrošināt 
apdrošināšanas līguma izpildi un apdrošinātāja vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai. Uzzināt vairāk par personas datu apstrādi varat apdrošinātāja tīmekļa 
vietnē www.balta.lv sadaļā par datu apstrādi, apdrošinātāja klientu apkalpošanas centros vai rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina:
• veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas 

samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu 

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 2 no 3

mailto:manidati@balta.lv
https://www.balta.lv/lv/par-personas-datu-apstradi
https://www.balta.lv/
mailto:balta@balta.lv


gribu,
• esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
• man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta

Apdrošinājuma ņēmējs Apdrošinātāja pārstāvis

Nosaukums: Jura Voicehoviča projektēšanas birojs, SIA
Reģ. Nr.: 43603064850
E-pasts:
Korespondences adrese: Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004

Vārds, uzvārds: Laila Levica
Tālrunis: 25966209
E-pasts:
Struktūrvienība: K.O. Partneri, SIA

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv Lappuse 3 no 3

https://www.balta.lv/
mailto:balta@balta.lv
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1.pielikums 

____________ līgumam Nr.01/03/2018 

Projektēšanas uzdevums 

Piegādātāju atlases IDN: AS OŪS  
“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jelgavas iela 20, Olainē energoefektivitātes 

paaugstināšanas projektēšana un autoruzraudzība” 
 

Vienkāršotās renovācijas kartes un projekta dokumentācijas izstrāde programmai 
„Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt 

energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā 
atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās 
ēkās”, kuras nosacījumus regulē 2016.gada 15.marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 

160 „Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai” Jelgavas iela 
20, Olaine, Olaines novads.  

 
1. Projektētājs veic ēkas tehnisko apsekošanu un sastāda ēkas Jelgavas iela 20, 
Olainē, Olaines novads (turpmāk – Objekts) tehniskās apsekošanas atzinumu. Iepazīstas ar 
Pasūtītāja izsniegto energoauditu un atbilstoši tam veic vienkāršotās fasādes atjaunošanas 
apliecinājuma kartes (Turpmāk tekstā - Būvprojekts) izstrādi atbilstoši 19.08.2014. MK 
noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un MK nr.529. "Ēku būvnoteikumi" 
nosacījumiem. Ņemot vērā nepieciešamību sadalīt ēkas renovācijas būvdarbus četrās kārtās, 
Projektā ir iekļaujamas četras atsevišķas vienkāršotās atjaunošanas kartes, tai skaitā: 

 Objekta  ārējo norobežojošo konstrukciju renovācija; 

 Objekta iekšējo lietus novadīšanas pārbūvi; 

 Objekta  apkures renovācija ar  pārbūvi; 

 Objekta zibens aizsardzības izbūve.  
2. Pasūtītājs nodrošina izejas datus Būvprojekta dokumentācijas izstrādei: 

 Nepieciešamos izkopējumus no inventarizācijas lietas; 

 Zemesgrāmatas datus; 

 Zemes robežu plānu; 

 Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas līgumu; 

 Iedzīvotāju kopsapulces protokolu ar lēmumu, par ēkas atjaunošanas projektu izstrādi; 

 Ēkas energoaudita atskaiti atbilstoši spēkā esošiem normatīviem. 
3. Projektētājs veic Būvprojekta dokumentācijas izstrādi, ietver tajā visus normatīvajos 
aktos noteiktos dokumentus, tai skaitā: 
3.1. Tehniskās apsekošanas atzinumu atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 
„Būvju tehniskā apsekošana”; 
3.2. Objekta  ārējo norobežojošo konstrukciju renovācijas ar siltināšanu projekta 
risinājumus, izstrādātus atbilstoši: 

 Latvijas būvnormatīvam LBN 002-15 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”; 

 Latvijas būvnormatīvam LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”; 

 Fasādes atbilstoši Eiropas tehniskā apstiprinājuma pamatnostādnei ETAG 004 ārējās 
siltumizolācijas sistēmām ar apmetumu; 

 Būvmateriālu ražotāju tehniskajiem noteikumiem. 
3.3. Ventilācijas risinājumi atbilstoši LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un 
ventilācijas”; 
3.4. Materiālu specifikācijas; 
3.5. Materiālu un darbu apjomus; 
3.6. Projekta dokumentācijas ekonomisko sadaļu (tāmes) atbilstoši LBN 501-15 
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 2.pielikumam (pēc konstruktīvo elementu veidiem)  
4. Projektētājs veic ēkas pagaidu energosertifikāta izstrādi un reģistrēšanu atbilstoši 
normatīvajiem aktiem. 
5. Citi nosacījumi: 
5.1. Projektētājs veic nepieciešamos izpētes darbus un Objekta uzmērīšanu, nodrošinot, lai 
Projektētāja atbildīgais darbinieks par tāmju sastādīšanu piedalītos Objekta apsekošanā; 
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5.2. Ēkas apsekošanas laikā nepieciešams pieaicināt Pasūtītāju, lai precizētu veicamo 
projektēšanas pasākumu kopumu; 
5.3. Risinājumiem jābūt izvēlētiem saskaņā ar energoauditā norādītajiem ieteicamajiem 
pasākumiem (tajā skaitā siltumizolācijas materiālu veidiem un slāņu biezumiem – izņemot 
gadījumu, ja projektēšanas uzdevumā norādīts savādāk). Ja Projektētājs iecerējis veikt 
izmaiņas, tad obligāti jāsaskaņo ar energoauditoru un Pasūtītāju; 
5.4. Energoefektivitātes risinājumiem jābūt tādiem, lai panāktu siltumenerģijas patēriņu 
apkurei ne lielāku par 70 kWh/m2 gadā, nepieciešamības gadījumā konsultēties ar Pasūtītāju; 
5.5. Projekta risinājumus izstrādāt tādus, lai maksimāli tiktu novērsti termiskie tilti; 
5.6. Projektam un atbilstošajai dokumentācijai jābūt noformētai, saskaņotai ar tehnisko 
noteikumu izdevējiem un Pasūtītāju; 
5.7. Lai novērstu Līguma termiņa kavējuma risku, Projektētājam jau sākot darbu jāieplāno 
pietiekami ilgs laiks projekta dokumentācijas un tāmju saskaņošanai; 
5.8. Projektētājs iesniedz dokumentāciju un nodošanas – pieņemšanas aktu un rēķinu 
Pasūtītājam: 

 5 (piecus) eksemplārus papīra izdrukā (viens eksemplārs būvniekam, viens – 
būvuzraugam, viens – ALTUM, divi – Pasūtītājam) ar oriģināliem parakstiem, 1 (vienu) 
eksemplāru CD formātā (pierakstītu PDF formātā, kā arī rasējumi AutoCAD formātā); 

 Ekonomisko sadaļu 1 (vienā) eksemplārā CD formātā (Microsoft Excel vai ekvivalentā 
faila formātā, saglabājot visas aprēķinu formulas) un 1 (vienu) eksemplāru papīra izdrukā ar 
oriģināliem parakstiem. 
 
6. Nepieciešamie Projekta risinājumi un to detalizācijas: 
 

N.P.K. Darbu veids Izstrādājamie risinājumi un rasējumi, detalizācija 

4.1. 
Vispāceltnieciskie 

darbi 

 Vispārējie rādītāji (tai skaitā teritorijas plāns un 
būvdarbu ģenerālplāns)  

 Demontāžas plāns (visas fasādes), mērogā M 
1:200  

 Fasādes (visas fasādes ar augstuma atzīmēm), 
mērogā M 1:100, tai skaitā krāsu pase 

 Pagraba stāva, 1.-5.stāvu un jumta plāni mērogā 
M 1:200 

 Remonta un siltināšanas detalizēti mezglu 
risinājumi: cokola šķēlums abos virzienos, jumta dzega, 
logs, loga koka starpposms, lievenis un jumtiņš ar 
šķēlumu, balkons ar šķēlumu, balkona grīdas un 
norobežojošo konstrukciju atjaunošana, gāzes vads, 
jumta lūkas horizontāls griezums ar šķēlumiem. Visi 
mezgli mērogā M 1:20 

 Logu un durvju specifikācija, mērogā M 1:20 

 Fasādes sadalījums izturības kategorijās (visas 
fasādes), mērogā M 1:200 

 Skaidrojošais apraksts par esošās ventilācijas 
sistēmas tīrīšanu un remontu, individuālie dzīvokļu 
piespiedu ventilācijas principiālie risinājumi 

 Darbu organizēšanas projekts un būvlaukuma 
organizēšanas shēma (mērogā M 1:500) 

 Kāpņu telpu kosmētiskais remonts 

4.2. Inženiertīkli 

4.2.1. Apkure 

Papildus prasības: 

 Izstrādāt izvadu plānu vertikālai divcauruļu 
sistēmu ar dalīto siltuma uzskaiti – alokatori; 

 Izstrādāt materiālu specifikāciju apkures radiatoru 
nomaiņai dzīvokļos un kāpņu telpās; 

 Darbu apjomos un izmaksās iekļaut apkures 
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sistēmas palaišanu un ieregulēšanu 

 Apkures caurules stāvvados paredzēt no 
presētām tērauda caurulēm VIEGA SANPRESS, 
maģistrālos guļvados no tērauda  
Projekta sastāvs, tai skaitā: 

 Vispārējie rādītāji; 

 Apkures sistēmas katra ēkas stāva plāns, mērogā 
M 1:100; 

 Apkures sistēmas izometrijas shēma, mērogā M 
1:100; 

 Radiatoru mezgli; 

 Iekārtu un materiālu specifikācijas. 

4.2.2. 
Ūdensapgāde un 

kanalizācija 

 
Lietus novadīšanas sistēma. 

4.3. Elektroapgāde 

 zibens aizsardzības vispārējie rādītāji  

 zibens aizsardzības trases plāns, mērogā M 
1:200 

 zibens aizsardzības montāžas plāns (visas 
fasādes), mērogā M 1:200 

4.4. 
Norādījumi tāmju 

sastādīšanai 

 Tāmes forma veidojama atbilstoši LBN 501-15 

 Tāmē iekļaujami visi darbi, materiāli un 
mehānismi, kas nepieciešami projekta realizācijai, 
atbilstoši izstrādātā projekta risinājumiem un apjomiem  

 Tāmes jāiesniedz Microsoft Office Excel (.xls vai 
.xlsx) vai ekvivalentā formātā, failā saglabājot visas 
aprēķinu formulas 

4.5. Citi norādījumi 

 Projektēšanas uzdevumā var nebūt paredzēti visi 
veicamie pasākumi. Ja projektēšanas gaitā tehnisku vai 
ekonomisku apsvērumu dēļ tiek konstatēts, ka lietderīgi 
veikt vēl citus pasākumus vai dokumentu izstrādi vai no 
atsevišķiem pasākumiem atteikties, visas paredzētās 
izmaiņas nekavējoši jāsaskaņo ar Pasūtītāju.  

 Papildus projektēšanas uzdevumā noteiktajiem, 
izstrādājami citi rasējumi vai mezglu risinājumi saskaņā 
ar ALTUM prasībām, ja nepieciešams.  

 

1. Pasūtītājs: 
AS “Olaines ūdens un siltums” 
 
Valdes priekšsēdētājs 
 
_________________________ M. Mazurs 
 
 
Valdes loceklis  
_________________________ V. Liepa 
 

2. Izpildītājs: 
SIA „Arhitektūra un Vide” 
 
Valdes loceklis 
 

________________________ M. Rinkevics 
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2. daļa – Inženierrisinājumu daļa 

 

Lietus kanalizācija 
 

Sadaļas saturs 

 

 

 Skaidrojošais apraksts 

 ŪK-1  Vispārīgie rādītāji 

 ŪK-2  Pagrabstāva plāns ar lietus kanalizācijas tīkliem 

 ŪK-3  1.-5. stāva plāns ar lietus kanalizācijas tīkliem 

 ŪK-4  Griezumi "LK" 
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantots Pasūtītāja projektēšanas 

uzdevums un Latvijas Republikas normētie dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts 

standarti, Ministru kabineta noteikumi un saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja 

projektēšanas uzdevums, telpu ražošanas un ekspluatācijas tehnoloģijas prasības: 

1. Projektēšanas uzdevums. 

2. LBN 211-15 “Ēkas iekšējais ūdensvads un kanalizācija”  

3. LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" 

4. LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 

5. LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” 

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem 

jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts 

šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai 

būvnormatīvs. 

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma 

realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām.  

Projektā uzrādītie izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu 

kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt pret analogiem 

cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot agregātu un 

projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas un iekārtu 

pasūtīšanas. Pirms projektējamās lietus kanalizācijas sistēmas uzstādīšanas veikt esošās 

sistēmas demontāžu. 

Kanalizācija 

- Lietus kanalizācija 

Lietus kanalizāciju paredzēts izbūvēt izmantojot plastmasas PP vai PVC kanalizācijas 

caurules un veidgabalus. Stāvvadu vietas precizēt montāžas laikā izmantojot esošos 

stāvvadus, kas izvietoti kāpņu telpā. Stāvvada starpstāva pārsegumā uzstādīt ugunsdrošās 

manžetes.  

Lietus kanalizācijas nomaiņai veikt jumta noteka 110 nomaiņu ar lapu ķērāja sietiņu, kas 

tiek pievienoti jau pie izbūvētiem lietus kanalizācijas guļvadiem ēkas bēniņos. Pēc jumta 

notekas nomaiņas veikt jumta un notekas vietas hermētiku. 
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Stāvvadus paredzēt nomainīt līdz izbūvētajiem pagraba lietus kanalizācijas guļvadiem 

un pievienojumu līdz pirmai ārējai skatakai. 

Visiem kanalizācijas stāvvadiem šķērsojot katra stāva pārsegumu paredzēts uzstādīt 

ugunsdrošas manšetes. Gadījumā, ja pēc šahtas atvēršanas tiek konstatēts, ka stāvu 

pārsegumi nav iebetonēti, tad pēc jauno stāvvadu montāža darbiem stāvu pārsegumus 

jāiebetonē. Iekšējās lietus kanalizācijas sistēmas jāprojektē no HT vai PVC kanalizācijas 

caurulēm ar stingruma klasi SN-8 un to veidgabaliem vai ekvivalentiem. 

Šķērojot ēkas sienu un skataku, caurule jāievieto aizsarčaulā. 

 

 

 Ugunsdrošības risinājumi 

Pārseguma paneļu šķērsošanu ar PPR cauruli aizpildīt pēc "Promat" PROMASEAL - PL 

loksnes. PROMASEAL - PL loksni iestrādāt ar Promastop MGIII ugunsdrošo javu.  

 

 

Izstrādāja:       Iveta Gromova 

 

Pārbaudīja:       Juris Voicehovičs 
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3. daļa – Ekonomikas daļa 

 

3.1. sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Galveno darbu 

apjomi 

 



Objekts: "Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšana" 
Baznīcas iela 4, Jaunolaine, Olaines pag., Olaines nov.,LV-2127

Nr. Nosaukums, aprīkojums Izmēri, modelis Materiāls Daudzums Mērvienība
1 Vecās sistēmas demontāža 1 objekts
2 Lietus notekas plakanam jumta DN110 8 kompl

3

Plastmasas  caurule, kl. SN8 ar 
veidgabaliem un stiprinājumiem 
griestiem  ∅110 90 m

4

Plastmasas  caurule, kl. SN8 ar 
veidgabaliem un stiprinājumiem 
griestiem  ∅160 15 m

5 Stiprinājumi un veidgabali 1 kompl

6 Ugunsdrošības manšete ∅110 20 gb.

7 Tērauda aizsargcaurule 8 gb.

8
Cauruļvadu izolācija s=30mm,   
caurule  ∅110 90 m

9 Tīrīšanas lūka  ∅160 4 gb.

10 Pievienojums skatakām 4 gb.

11
Šahtas sienas demontāža un to 
atjaunošana 20 vieta

12 Šahtas pārseguma aizbetonēšana 20 vieta

13 Rakšanas darbi 21 m2

14 Seguma atjaunošana 4 vieta

15 Palīgmateriāli 1 kompl.
16 Montāžas komplektu 1 kompl.
18 Šahtu atjaunošana 20 kompl.
19 Noslēgarmatūras marķēšana 1 kompl.

20

Pārsegumu šķērsošanas vietas 
uzlabošana (špaktelēšana, 
krāsošana) 24 gab.

Pārbaudīja: Juris Voicehovičš

Papildus darbi

 ŪK sadaļas iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. 
LIETUS KANALIZĀCIJA

Izstrādāja: Iveta Gromova



 

Jelgava 

2018 

Pasūtītājs:                       AS “Olaines ūdens un siltums” 
Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads 

Reģ. Nr. 50003182001 

 

Atbildīgais   SIA „ARHITEKTŪRA UN VIDE” 
projektētājs:  Lāču iela 42-1, Jelgava, 

LV - 3001 

Reģ. Nr. 43603016278 

 

Projektētājs:  SIA „METRO” 
“Lijas”, Atpūta, Jelgavas nov.  

Svētes pag., LV - 3008 

Reģ. Nr. 43603066391 

 
Objekta nosaukums:   

   
        
Pasūtījuma numurs: 01/03/2018 
Arhīva numurs:                         01/03/2018 
Būves grupa: II grupa 
 
 
Būves klasifikators: 2224 
 
  
Būvprojekta adrese:  Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines novads 
 Kad. Apz. 80090042106 
  
Būvprojektēšanas stadija:  INŽENIERTĪKLI 
 
Sējums Nr. 4 
Daļa                                           INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA  
Sadaļa    ELT – Elektroapgāde, ārējie tīkli 
 
Būvprojekta vadītājs:   Iveta Lāčauniece 
                                           Sert. 1 – 00220  
 
Būvprojekta daļas:   Helmuts Leoho 
vadītājs                                      Sert. 3-00809 

“Energoefektivitātes paaugstināšana 
daudzdzīvokļu dzīvojamai ēkai” Jelgavas ielā 20, 

Olainē 
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Projekta sastāvs  
 

I sējums: 

II sējums: 

III sējums: 

IV sējums: 

V sējums: 

 

   

 

 

 

 

   

Ēkas fasādes apliecinājuma karte 

PIELIKUMI: 

Skaidrojošs apraksts 

1. Vispārīgā daļa 

2. AR - Arhitektūras daļa 

3. DOP – Darbu organizēšanas projekts 

AVK – Apkure 

ŪK – Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli – 

lietus ūdens kanalizācija 

ELT – Elektroapgāde, ārējie tīkli 

(Zibensaizsardzība) 

T, BA - Izmaksas aprēķins,  Būvdarbu apjomu 

saraksts 
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Sējuma saturs 
  

 

 

 

N.p.

k. 
  lpp 

  ELT daļas titullapa 1 

1.  Projekta sastāvs 2 

2.  Sējuma saturs 3 

3.  Paskaidrojuma raksts 4 

4.  PIELIKUMI 7 

  H. Leoho būvspeciālista apdrošināšanas kopija 8 

  Skaidrojošs apraksts 9 

 ELT - 1 Vispārīgie rādītāji 10 

 ELT - 2 Zibens novedēja zemējuma kontūra plāns 11 

 ELT - 3 Zibens aizsardzības montāžas plāns asīs 1 – 2  12 

 ELT - 4 Zibens aizsardzības montāžas plāns asīs 2 – 1 13 

 ELT - 5 Zibens aizsardzības montāžas plāns asīs A – B, B – A  14 

 ELT - 6 Jumta plāns 15 

  Zibensaizsardzības materiālu saraksts 16 
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3. pielikums 

Ministru kabineta 

2014. gada 30. septembra 

noteikumiem Nr. 573 
 

_Olaines_ pilsētas/novada būvvaldei 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS  

 

 

1. Būvniecības ierosinātājs __ AS “Olaines ūdens un siltums”, Reģ. Nr. 50003182001,__ 

(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,  

_ Kūdras iela 27, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, info@ous.lv, 67963102_ 
dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

2. Pilnvarotā persona__ AS “Olaines ūdens un siltums ” valdes priekšsēdētājs,________ 
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, 

Mārcis Mazurs, marcis.mazurs@ous.lv, tālr. 67963102, Reģ. Nr. 50003182001, Kūdras iela 

27, Olaine, Olaines novads, LV - 2114_______________________________ 
dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai juridiskās personas 

nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 

I daļa. Būvniecības ieceres iesniegšanas dokumentācija 

 

3. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt)        jaunbūve 

                                                                          

                                                                          

                                                                          novietošana 

                                                                          

4. Būves grupa _I grupa___ 
 

5. Būvobjekts __ Zibensaizsardzības sistēma (Aizsardzības iekārta)_____________ 
(būvobjekta nosaukums) 

 

6. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta, būves kadastra 

apzīmējums, ja tāds piešķirts, galvenais lietošanas veids (četru zīmju kods) 

saskaņā ar būvju klasifikāciju 
 Jelgavas iela 20, Olaine, Olaines novads,  LV - 2114, ēkas kad. Apz. 80090042106001, ēkas 

galvenais lietošanas veids 1122, inženierbūvei 2224________________ 

 

7. Pielikumā iesniegtie dokumenti: 

 būvniecības ierosinātāja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz energoapgādes 

komersanta pilnvarota persona) 

 energoapgādes objekta risinājuma tehniskā shēma 

 citi dokumenti būvspeciālista apdrošināšanas kopija uz__1__ lp. 

mailto:info@ous.lv
mailto:marcis.mazurs@ous.lv
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8. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona) 
 

____________      _______________            Valdes loceklis, Mārcis Mazurs_______ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  

 

9. Kontaktpersonas tālrunis _Kristaps Vītiņš mob. 26117409__ 
 

Aizpilda būvvalde 

 

10. Teritorijas plānojumā (lokālplānojumā, detālplānojumā) galvenā 

izmantošana (papildizmantošana) _____________________________________ 
 

11. Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu 
 

12. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 

____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  

 
                                       

13. Ieceres realizācijas termiņš _______________________________________ 
(datums)    

 

14. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri, lēmuma numurs un datums 

________________________________________________________________ 
 

15. Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 

____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  

 

II daļa. Būvdarbu pabeigšana 

 

16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu 
 

17. Būvobjekts ____________________________________________________  
(katras būves nosaukums) 

18. Būvobjekta adrese vai, ja tādas nav, – atrašanās vieta un būves kadastra 

apzīmējums, ja tāds piešķirts 

 ________________________________________________________________ 

 

19. Zemes vienības kadastra apzīmējums _______________________________ 

 

20. Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti, un iesniedzu: 

 energoapgādes objekta kadastrālās uzmērīšanas lietu 

 izpildmērījuma plānu par energoapgādes objekta novietni un/vai izbūvētajiem 

energoapgādes objektiem 

 



6 

6 
 

21. Būvniecības ierosinātājs (vai pilnvarotā persona) 
 

____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  
  

22. Būvdarbu pārbaude 

Objekts apsekots _________________  
(datums) 

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (nevajadzīgo svītrot) atbilstoši 

izstrādātajai ieceres dokumentācijai. 

 

23. Būvvaldes lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai 

būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, lēmuma numurs un 

datums __________________________________________________________ 

 

24. Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu 

 

Pilsētas/novada būvvaldes atbildīgā amatpersona 

____________      _______________            __________________________________ 

(datums1)                  (paraksts1)                                           (amats, vārds un uzvārds)  
 

Piezīmes. 

1. 1 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais 

dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu 

noformēšanu. 

2. Katru paskaidrojuma raksta daļu iesniedz atsevišķi – izstrādājot ieceres 

dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus. 
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PIELIKUMI 



 

 

 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 

 

Projekts izstrādāts pēc AS "Olaines ūdens un siltums" projektēšanas uzdevuma. 

  

Projektā paredzēts izbūvēt aktīvo zibensaizsardzības sistēmu daudzdzīvokļu mājai 

Jelgavas ielā 20, Olainē: 

- uz jumta izbūvēt zibens uztvērēja mastu h=4m, ar aktīvo uztvērēja galvu  

  LAP-CX070; 

- uztvērēju novadīt pa jumtu un sienām uz divām pusēm ar izolētu kronšteinu palīdzību, 

  saslēgt ar zemējuma kontūru; 

- ar tranšejas rakšanas palīdzību izbūvēt zemējumu kontūru; 

- zemējuma kontūra maksimālā pretestība R<10omi. Ja ar projektēto elektrožu skaitu 

   nav iespējams sasniegt prasīto pretestību, kontūru papildināt ar papildus elektrodiem. 

- ēkas galvenajā sadalnē uzstādīt un pieslēgt pie zemējuma kontūra pārspriegumu  

   aizsardzības moduli 3F B100kA 

 

 

 

Visi elektromontāžas darbi veicami ievērojot darba drošības noteikumus.  

Pēc rakšanas darbiem savest kārtībā zaļās zonas un braucamās daļas segumus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELT sadaļas vadītājs: Helmuts Leoho____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















Vienkāršotās fasādes atjaunošanas dokumentācijas izstrāde

"Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu 

dzīvojamai ēkai" Jelgavas ielā 20, Olainē.

Zibensaizsardzības materiālu saraksts

Nr. Nosaukums Mērvienība Daudz.

1 Zibens uztvērēja galva LAP-CX 070 gab 1

2 Uztvērēja masts ar atsaitēm- h=4m kpl 1

3 Zibensnovedēja stieple 8mm karsti cinkota m 116

4 PVC aizsargcaurule novadīšnai pa sienu zem proj. Siltumizolācijas m 36

5 Zemējuma lenta 30x3 karsti cinkota m 15

6 Zemējuma elektrods 3m,20mm gab 6

7 stieples turētājs pa sienu, jumtu gab 133

8 diagonālā krustklemme  stieples un lentas savienošanai gab 6

9 mērījumu klemme stieple/stieple gab 2

10 Pārspriegumu aizsardzības modulis 3F B16/100kA gab 1

11 Palīgmateriāli, neuzskaitītie materiāli kpl 1

Zibensaizsardzības darbu saraksts

Nr. Nosaukums Mērvienība Daudz.

1 Zibensuztvērēja montāža gab 1

2 Zibensnovedēja stieples montāža pa sienu,jumtu m 116

3 PVC aizsargcaurles montāža m 36

4 tranšejas rakšana un aizbēršana m 15

5 Zemējuma lentas montāža tranšejā m 15

6 Zemējuma elektroda montāža gab 6

7 Pārsprieguma aizsardzības moduļa uzstādīšana kpl 1

8 Palīgmateriālu montāža kpl 1

Montāžas materiali izvelēti no ražotāja “Liva grup elektronik” kataloga un tiem ir informatīvs raksturs. 

Materiālus iespējams aizstāt ar ekvivalentiem, nepasliktinot to īpašības, aizsardzības klasi 

un garantijas nosacījumus.

Materiālu sarakstā uzskaitīti galvenie materiāli. Sastādot tāmi iekļaut visus nepieciešamos (neuzskaitītos) 

materiālus, kvalitatīvai darbu veikšanai.

Sastādīja H.Leoho
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