
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte poliklīnikas otrā stāva tualetes telpām ēkā Lielā 
ielā 24, Kandavā, Kandavas novadā izstrādāta pamatojoties uz Pasūtītāja ierosinājumu un 
savstarpēji noslēgtu līgumu par darba izpildi. 

Poliklīnikas tualetes telpu vienkāršotā atjaunošana

Projekta robežās ietilpst: 
2. stāvs –

 telpa Nr. 20 – priekštelpa
 telpa Nr. 21 – priekštelpa
 telpa Nr. 22- tualete

Telpu numerācija pamatojoties uz ēkas tehniskās inventarizācijas lietu . 
Projektā  paredzēts  veikt  esošo  telpu  apdares,  ūdensapgādes,  kanalizācijas,  apkures  un
elektroapgādes  komunikāciju  nomaiņu  .  Telpu  pārplānojums  paredz  esošo  tualetes  kabīņu
starpsienu nojaukšanu un WC izbūvi atbilstoši vides pieejamības prasībām. 

Projektā paredzēts:

1. Grīdas Esošā grīdas demontāža līdz konstrukcijas pamatnei. Ekstrudētā 
putupolistirola 100mm iestrāde grīdā, Estrich betona grīdas 
izbūve , grīdas špaktelēšana, linoleja grīdas seguma ieklāšana. 
Grīdas līmeni saskaņot ar gaitenī esošo grīdas atzīmi, neveidot 
pakāpienus un līmeņa starpības. Grīdas seguma specifikāciju un 
tipu skatīt grafiskajā daļā. Jebkuru atkāpi un analoga materiāla 
pielietojumu saskaņot ar autoruzraugu un Pasūtītāju.
Materiāla ieklāšana ar uzlocījumu līdz 10cm.
Var pielietot analogus materiālus, saskaņojot izvēli ar 
autoruzraugu. 

2. Griesti Vecā krāsojuma un apmetuma demontāža līdz nesošajām 
būvkonstrukcijām, mitrumizturīgā ģipškartona griestu izbūve, 
gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana.  Griestu apdarei jābūt 
izpildītai augstā kvalitātē , virsmām taisnām ( izvilktām).  
Griestu atzīmi skatīt grafiskajā daļā. 
Jaunam griestu krāsojumam pielietot matētu akrila krāsu . ( Nr. 
3).

3. Sienas Visa sienu apmetuma  demontāža / vecā krāsojuma demontāža 
līdz sienas pamatkonstrukcijai. Virsmas izvilkšana un apmešana 
ar apmetumu , gruntēšana , špaktelēšana, krāsošana / flīzēšana. 
Sienu apdarei jābūt izpildītai augstā kvalitātē , virsmām taisnām 
( izvilktām). 
Jaunam sienu krāsojumam pielietot matētu akrila krāsu . ( Nr. 7).

4. Durvis Demontēt vecās durvis. Jauna durvju vērtņu un kārbu iebūve. 
Finierētas iekšdurvis, atbilstoša durvju furnitūra. Durvju 
montāžai neizmantot putas. 

5. Iekšējā ūdensapgāde un
kanalizācija

Esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu demontāža. Jaunu 
ŪK komunikāciju izbūve atbilstoši telpas  plānojumam, 
savienojumu ar esošām komunikācijām paredzot ārpus 
projektējamo telpu robežas ( ja tas ir fiziski iespējams un neskar 



ārējos tīklus). Ūdensapgādes un kanalizācijas komunikācijas 
iebūvēt grīdas konstrukcijā. Ūdensapgādei izmantot caurules, 
kas paredzētas dzeramajam ūdenim.  Ugunsdrošs 
būvkonstrukciju šķērsojums. 

6. Elektroapgāde Demontēt esošos apgaismes ķermeņus un elektroinstalāciju. 
Izbūvēt elektroapgādi atbilstoši projekta dokumentācijai, 
paredzot telpas apgaismojumu, rozetes,slēdžus. Pirms 
elektroinstalācijas izbūves , sertificētam speciālistam apsekot 
esošo situāciju un konstatēt esošās elektroinstalācijas tehnisko 
stāvokli. Pieņemt lēmumu par elektroinstalācijas izbūves 
robežām kopā ar Pasūtītāju un autoruzraugu. Apgaismes 
ķermeņu galīgo dizainu, tā izvēli saskaņot ar autoruzraugu un 
Pasūtītāju, nodrošinot izvēli no vairākiem gaismas ķermeņu 
izvēles variantiem .

7. Ventilācija Esošo dabīgās ventilācijas kanālu aizbūvēt. Paredzēt jaunu 
ventilācijas kanālu pie tās pašas esošās skursteņa cukas. 

8. Apkure Par radiatoru faktisko sekciju skaitu pārliecināties uz vietas 
objektā. 
Esošie čuguna radiatori-
demontēt, iztīrīt, atremontēt, atjaunot krāsojumu un uzstādīt 
atpakaļ; 
Esošos apkures cauruļvadus nomainīt pret jauniem metāla 
cauruļvadiem, savienojot ar esošo apkures sistēmu ārpus šī 
projektējamo telpu robežām;
Remontu paredzēt tiem radiatoriem , kas atrodas projektējamo 
telpu robežās.
Tualetes telpā paredzēta  jaunas radiatora sekcijas izbūve un 
pievienošanās esošajai apkures sistēmai. 

9. Santehnika Santehnika.
WC klozetpodi .
Sign paaugstināts pods, universāls izvads, 4/2l
Kods:687200081Ražotājs:Ifo 
Vai analogs.
Izlietne.Ifö izlietne 2642
Vai analogs.
Jaucējkrāns
Hansgrohe Logis 100 711077000
Vai analogs.
Sanmezglu  aprīkojumā paredzēt tualetes papīra turētāju 
stiprināmu pie sienas ; Šķidro ziepju turētāju ,papīra dvieļu 
turētāju un klozetpoda birsti, spoguli, WC iekārtu aprīkojumu 
personām ar kustības traucējumiem. 

Izvēli saskaņot ar pasūtītāju vai autoruzraugu. 

 Jebkuru atkāpi un analoga materiāla pielietojumu saskaņot ar autoruzraugu un 
Pasūtītāju.

Sastādīja                                               Baiba Beķere
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