
BŪVPROJEKTA SADAĻAS VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

Šī būvprojekta ĢP sadaļas risinājumi atbilst Latvijas
būvnormatīviem (LBN), kā arī citu normatīvo aktu prasībām.
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1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros. Izmēri saistībā ar esošajām konstrukcijām precizējami būvē
uz vietas.
2. Rasējumos uzrādītie risinājumi uzskatāmi par pricipiāliem, izmaiņas pārskatāmas autoruzraudzības laikā ar
projekta autoru-arhitektu.
3. Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt rakstītos izmērus!
4. Gadījumā, ja dabā konstatētas neprecizitātes vai atkāpes no projekta, nekavējoties jāinformē arhitekts.
5. Visus projektā norādītos materiālus drīkst aizvietot ar analogiem materiāliem. Jebkuras izmaiņas projekta
risinājumos un materiālu izvēlē iepriekš skaņojamas ar projekta arhitektu.
6. Pirms materiālu pasūtīšanas veikt esošo konstrukciju pārmērīšanu.
7. Visus materiālu apjomus precizēt pirms būvdarbu veikšanas.
8. Projekts neparedz jebkādas apdzīvojamās un citas platības izmaiņas, kas izmainītu  ēkas būvapjomu izņemot tās
izmaiņas, kas attiecas uz jumta siltināšanu un jauna ieseguma izveidi.
9. Projektā nav paredzēta un būvdarbu gaitā nav atļauta jebkāda nesošo konstrukciju pārbūve, vai rekonstrukcija bez
projekta autora saskaņošanas.
10. Dotais projekts neuzrāda ēkas jauno plānojumu, bet pieņem, ka tas atbilst pēdējai inventarizācijas lietai.
Neatbilstības gadījumā par telpu plānojuma izmaiņām atbildīgi to īpašnieki.
11. Nesošās konstrukcijas, un jumta konstrukcijas dotas informatīvi.
12. Ja pārbūves gaitā tiek konstatētas nepietiekamas nestspējas, vai bojātas konstrukcijas, tās pastiprināmas vai
aizstājamas- šādos gadījumos nekavējoties informēt proejkta autoru - arhitektu kopīga lēmuma pieņemšanai.
13. Projekts neparedz ārējo inženiertīklu pārbūvi, vai kādus citus rakšanas darbus.
14. Būves īpašniekam nepieciešams risināt jautājumu par avārijās stāvoklī esošā tērauda skursteņa nomaiņu.
15. Visi izejas dati (īpašumtiesības apliecinošie dokumenti un inventarizācijas lieta) saņemti no pasūtītāja kopiju
veidā, par to pareizību atbildīgs Pasūtītājs.

Norādījumi:

Tehniski ekonomiskie rādītāji
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Z

1. Šīs apraksts paredzēts ēkas jumta rekonstrukcijai gruntsgabalā Valdeķu ielā 2, Valdeķos, Kandavas pag., Kandavas nov., kad.
Nr. 9062 015 0162.
2. Sadzīves telpas strādniekiem, tualete, pārģērbšanās un citas telpas tiek paredzētas izvietot būvobjektā- nozīmējot attiecīgai
funkcijai piemērotas telpas, ko saskaņo ar telpu īpašnieku .
3. Visi nepieciešamie pieslēgumi inženierkomunikācijām iespējami no esošajiem pieslēgumiem gruntsgabalā.
4. Objektā ar pavēli jābūt nozīmētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot
būvdarbus.
5. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām
6. Ja tiek pielietots celtnis, celtņa vadītājam izsniegt norīkojumu - atļauju darbu veikšanai apgrūtinātos apstākļos
7.  Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas jānodrošina ar brīdinājuma zīmēm un uzrakstiem .
8. Aizliegts vienlaicīgi montēt konstrukcijas divos un vairāk līmeņos (stāvos) pa vienu vertikāli, neatkarīgi no pārsegumu skaita
starp  tiem. Montāžas laikā cilvēki nedrīkst atrasties apakšējos stāvos un telpās.
9. Stingri ievērot izgatavotāju firmu norādījumus un rekomendācijas iestrādei.
10. Montējamos materiālus un konstrukcijas nepieciešams kraut speciālā tam paredzētā vietā.
11. Darbu secību skatīt DVP.
12. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst  uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam , kad tie ir saskaņojuši darbu
veikšanas projektu (DVP). Saskaņā ar kuru būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība
visā būvniecības laikā, kā arī ievērot celtniecības normas, noteikumus un spēkā esošo Latvijas Rebublikas būvniecības
likumdošanu.
13. Ja būvniecības procesā tiek konstatēti azbestcementu saturošie materiāli, tos utilizēt saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.852 „Darba aizsardzības prasības darbā ar azbestu”. Utilizējot azbestcementu saturošus materiālus galvenajam
būvuzņēmējam no atkritumu savācēja kompānijas jāsaņem izziņa, par azbestcementu saturošu atkritumi utilizēšanu un
nogādāšanu piemērotā atkritumu poligonā.
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Būvprojekta vadītāja :
D. Deruma

Matīsa iela 41-40, Rīga, LV-1009
Reģ. Nr. 40003922614

Mob. t. : 29623985
E-pasts: jrelements@jrelements.lv
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Ģenerālplāns

Vienkāršotās rekonstrukcijas apliecinājuma kartes izstrāde Valdeķu kultūras nama jumta
rekonstrukcijai Valdeķu ielā 2, Valdeķos, Kandavas pag., Kandavas nov., kad. Nr. 9062 015 0162
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