
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Būvprojekts  Kandavas  poliklīnikas  koplietošanas  telpu  pārbūvei  izstrādāts  pamatojoties  uz
Pasūtītāja  - Kandavas novada domes projektēšanas uzdevumu un savstarpēji noslēgto līgumu. 

ARHITEKTŪRA 

Ēkas lietošanas  veids: IV
Būves ugunsdrošības klase: U3

Būvniecība paredzēta 2 būvniecības kārtās:
1.  Būvniecības  kārta –  koplietošanas  telpu  remonts,  pārseguma stiprināšana,  ārējā  jumtiņa  izbūve  pie
galvenās ieejas ēkā; 
2. Būvniecības kārta – evakuācijas izejas un evakuācijas kāpņu izbūve no 2. stāva

Veicot ēkas tehnisko apsekošanu, konstatēts, ka ēkas iekšējā apdare ir morāli un fiziski nolietojusies. 
Projekta risinājumi neparedz telpu pārplānojumu. Projektā plānots paplašināt esošo kabinetu durvju

ailas,  lai  nodrošinātu  telpām  vides  pieejamības  prasības.  1.  stāva  priekštelpā,  demontēt  esošo  klientu
pieņemšanas lodziņu, tā vietā paplašinot loga aili un izbūvējot jaunu vitrīnu ar bīdāmu klientu apkalpošanas
lodziņu. Skatīt projekta risinājumus. 

Pašlaik ēkā ir izbūvēts pacēlājs, personām ar kustību traucējumiem, kas ir piestiprināts pie kāpņu
margas. Pacēlājs tiek saglabāts. 

Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, ēkai ir jānodrošina 2. evakuācijas izeja no 2. stāva.
Pašlaik esošajā situācijā otras evakuācijas izejas nav. Projektā ir paredzēts izbūvēt 2. evakuācijas izeju no
telpas Nr. 20, paplašinot esošo loga ailu līdz 2. stāva grīdai, izbūvējot durvis uz āru un izbūvējot ārējās
riknķveida evakuācijas kāpnes ar 1,20m platiem pakāpieniem. 
Pie  ieejas  ēkā  no  Lielās  ielas  puses  paredzēts  izbūvēt  pilnstikla  jumtiņu  ar  nerūsējošā  tērauda
stiprinājumiem.  Pie galvenās ieejas durvīm izbūvēt arī iebūvējamo kājslauķi, skat. Grafisko daļu. 

BŪVKONSTRUKCIJAS

Pamatojoties uz tehniskās apsekošanas rezultātiem, ēkas 2. stāva grīdas konstrukcija telpā Nr. 27
tiks pastiprināta, jo ir konstatēta pārseguma šūpošanās. Paredzēts atsegt esošo 2. stāva grīdas konstrukciju
līdz nesošajām sijām, attīrīt no esošā skaņu izolācijas aizpildījuma, pastiprināt esošās pārseguma sijas ar
papildus  koka  sijām  no  abām  pusēm  ,  aizpildīt  ar  jaunu  skaņas  izolāciju  un  izbūvēt  jaunu  grīdas
konstrukciju. 

Projektā paredzēta durvju ailu paplašināšana un jaunas klientu pieņemšanas mezgla vitrīnas izbūve.
Pārsedžu risinājumu skatīt BK sadaļā. 

IEKŠĒJĀ APDARE

Esošā projektējamo telpu iekšējā apdare demontējama līdz nesošajām konstrukcijām. Esošās mūra
sienas  apmest,  špaktelēt,  krāsot.  Esošās  koka  konstrukcijas  sienas  attīrīt  no  apdares  līdz  nesošajām
konstrukcijām,  izbūvēt  jaunu ģipškartona/metāla  sienas  apšuvumu ar  skaņas  izolācijas  (  akmens  vates)
slāni, špaktelēt, krāsot. Izbūvēt sienu dekoratīvo apdari no laminētu kokskaidu plātņu elementiem atbilstoši
grafiskajā daļā uzrādītiem risinājumiem. 

Esošo griestu apdari  - apmetumu demontēt, attīrīt esošos melnos griestus, apstrādāt ar antipirēnu
šķīdumu un izbūvēt jaunus piekārtos ģipškartona griestus, špaktelēt, krāsot. 
1. stāva esošo grīdas segumu demontēt, izlīdzināt esošo betona grīdu, špaktelēt, ieklāt linoleju.  2. stāva
grīdas segumu demontēt , demontēt esošo grīdas konstrukciju līdz nesošajām pārseguma sijām. Telpā Nr. 27
pastiprināt pārseguma konstrukciju un visā 2. stāva grīdai izbūvēt jaunu grīdas konstrukciju, ieklāt linoleju.
Linoleja ieklāšanu paredzēt ar uzlocītām 10 cm platām malām uz sienas plakni, veidojot grīdlīsti. Pie ēkas
ieejas ieklāt 3 kājslauķus, skat. Grafiskajā daļā uzrādītos materiālus. Neskaidrību gadījumā , precizēt pie
projekta autora.



Esošo komunikāciju cauruļvadu, kas atrodas pie kāpņu 1. laida, iedziļināt grīdas un sienas konstrukcijā.
Esošo čuguna radiatorus un apkures cauruļvadus – attīrīt no vecā krāsojuma, gruntēt , pārkrāsot sienas
krāsā. 

ELEKTROAPGĀDE – IEKŠĒJIE TĪKLI/APGAISMOJUMS

  Objekta tīkla spriegums 400/230V. Instalācija no sadales izbūvējama  ar piecu un trīs dzīslu kabeļiem. PE
vads izmantojams iekārtu zemēšanai.
         Projektā paredzēts esošo fiziski novecojošos  iekšējo elektroinstalācijas (apgaismojuma armatūrs,
elektroinstalācijas vadus ar alumīnija dzīslām, nozarkārbas) nomainīt uz jaunu elektroinstalāciju. 

1. Spēka elektrotīkls.  Spēka elektrotīklā izmanto 2,5-10mm2 kabeļus. Projektā norādītajās vietās
uzstādāmas  kontaktrozete  0,3m  augstuma  virs  0,000  atzīmes.  Augstumus  drīkst  mainīt  sakaņojot  ar
pasūtītāju. Telpās tās montējamas ar aizsardzības klasi IP20. Kontakts paredzēti  zemapmetuma. Kntaktam
jābūt ar vāciņu.  Spēka tīkla kabeļi montējami slēpti- gan virs griestiem, gan iefrēzējot sienās. Visas strāvu
vadošaās  daļas  (metāla  gaisa  vadi,  iekārtu  korpusi,  metāla  konstrukcijas,  metāla  cauruļvadi  utt.)  kas
normālā režīmā ir bez sprieguma, bet elektroietaišu izolācijas bojājuma dēļ,  var nokļūt zem tā, sazemēt
pievienojot  pie  zemējuma kontūras.  Kabeļa  izvadus  pirms  izbūves  precizēt  ar  pasūtītāju.  Pirms  izbūves
kontaktu marku saskaņot ar pasūtītāju. Saglabāt esošo kabeļlīniju, kas nāk no kabeļu uzskaites sadalnes KS-
3(AS "Sadales Tīkls"), pievienot pie ievadslēdzi projektējamajā sadalnē (SS-1). Projektējamajā sadalne (SS-
1) paredzēta zemapmetuma. No projektējamās sadalnes SS-1 izbūvēt pievada kabeli uz 2. stāva projektējamo
sadalni SS-2.        Katrai telpai izbūvējams pievada kabelis ar savu atsevišķu elektroenerģijas skaitītāju
(Skaitītāji  montējami  SS-1  un  SS-2  atbilstoši  principiālai  shēmai),  kur  katrā  telpā  montēt  sadalni  ar
automātslēdžiem, 1B16A kontaktiem, bet  1B10A gaismai.  Patreizējā situācijā vairākām telpām ir kopējs
apgaismojums, un kontakti. Būvniekam jāparedz tās katrā telpā atdalīt, lai katrai telpai ir savs atsevišķš
pievads. Montējot kabeļus esošajās lietotāju telpās, kabeļus montēt slēpti kabeļšahtās. Esošajiem lietotājiem
telpā nr.16, abām sadalnēm pievienot projektējamos pievada kabeļlīnijas. Esošo spēka un apgaismojuma
instalācijas kabeļus precizēt būvniecības laikā. Montējot jaunās kabeļlīnijas, iepriekš pabrīdināt esošo telpu
lietotājus. Izvērtēt pievienojuma vietas būvniecības laikā. Pirms kabeļu nogriešanas to garumu precizēt uz
vietas.

2. Apgaismojums. No slēdžiem līdz apgaismojuma armatūrām izmanto 1,5mm2 kabeli. Norādītajās
vietās pie griestiem montēt attiecīgos gaismekļus. Autoruzrugs ir tiesīgs izvēlēties citus gaismas armatūras,
saskaņojot  ar  pārējiem  būvniecības  dalībniekiem.  Telpu  apgaismojumam  izmantojami  LED  gaismas
armatūras.  Instalācijas  kabeļi  montējami  virs  griestiem un iefrēzējot  tos  sienās.  Slēdži  uzstādāmi  0,9m
augstumā virs  0,000 atzīmes,  ja  nav norādīts  savādāk.  Armatūru un slēdžu tipus  un novietojumu pirms
izbūves saskaņot ar pasūtītāju.
Avārijas izejas uzstādīt atbilstoši LVS EN 1838 "Apgaismes lietojumi-Avārijapgaisme" prasībām.
         Visus  metāla  darb  galdus  sazemēt  ar  atsevišķu  lokanu  Cu  10mm2  izolētu  vadu.  Sadalnē
nepieciešamības gadījumā nocilpot zemējuma vadu pie zemējuma kopnes izmantojot tranzītspailes.
          Projektējamais objekts paredzēts elektroenerģijas pārvadei un sadalīšanai. 

Ugunsdrošību  objektā  nodrošina  pielietotie  materiāli  un  tehnoloģijas,  kā  arī  aizsardzība  pret
īsslēgumu un pārslodzi.
         Visi celtniecības un montāžas darbi jāveic saskaņā ar drošības tehnikas, tehniskās ekspluatācijas un
elektroizbūves noteikumiem Latvijas republikā. Visas atsauces uz izgatavotāju firmām liecina tikai par šo
iekārtu,  materiālu  un  izstrādājumu kvalitāti.  Specifikācijā  norādīto  materiālu  nomaiņa  ir  iespējama ar
citiem  tehniski  analogiem  materiāliem.  Darbi,  iekārtas  un  materiāli,  kas  nav  paredzēti  specifikācijā,
jāparedz montāžas organizācijai, balstoties uz montāžas pieredzi.

TELEKOMUNIKĀCIJU TĪKLI

Ēkas telekomunikāciju sistēma ir izveidota kā dalītā kabeļu sistēma, kuras sastāvā ir datoru un sakaru tīkls.
Tīkla komponentiem ir jāatbilst 5e. kategorijas standartam. 
Telekomunikācijas tīkla instalāciju ir jāveic ar 5e.kat utp kabeli 4x2x0,5 un ar 5e. kategorijas rozetēm RJ45. 
Kabeļus ir jāinstalē  tehniskajā pagrīdē un sienu konstrukcijām caurulēs. 



Rozešu modeļu veidus, kā arī to uzstādīšanas vietas precizēt darbu izpildes laikā un saskaņā ar elektrisko
rozešu izvietojumu un dizainu. 

Tīklam ir jābūt zvaigznes veidā ar centrālo komutācijas skapi "KS" 1.stāvā.

Visi vadi no rozetēm tiek izšūti uz 5. kategorijas 19'' komutācijas paneļiem. 
Komutācijas skapim ir  jābūt  aprīkotiem ar elektriskās  barošanas pievadu un pieslēgšanu pie zemējuma
kontūra.

Projektā izmantotā aparatūra norādīta pievienotas specifikācijas.
Specifikācijās norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām,
materiāliem un izstrādājumiem. Ja šī nomaiņa izdarīta bez saskaņošanas ar projektēšanas firmu, atbildību
par visām no tā izrietošām sekām uzņemas montāžas darbu veicēja firma, kas izdarījusi šo nomaiņu.
Montāžas  organizācija  jānodrošina  visu  komutācijas  paneļu,  kabeļu  un  rozešu  marķēšanu  pēc
apsaimniekotāja prasībām un visus nepieciešamos tīkla mērījumus nepieciešamajā apjomā.

UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJA

Ugunsdrošības signalizācija tiek uzstādīta poliklīnikas ēkā, Lielā ielā 24, Kandavā.
Ugunsdzēsības  signalizācijas  (UAS)  projekts  izstrādāts  atbilstoši  Pasūtītāja  prasībām  un  Latvijas
Republikas spēkā esošiem normatīviem dokumentiem:
     - LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"
     - LVS CEN/TS 54-14:2005 "Ugunsdrošības signalizācijas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas - 14.daļa:
Rekomendācijas  plānošanai,  konstrukcijai,  uzstādīšanai,  ekspluatācijas  uzsākšanai,  lietošanai  un
uzturēšanai".
   Projektā paredzēts izmantot standartiem EN54-2 un EN54-4 atbilstošo paneli SmartLine 036-4. Paneļi
paredzēts  uzstādīt  1.  stāvā.  Sistēma  nodrošina  iespēju  padot  trauksmes  signālu  uz  citu  apsarga  pulti
(nepieciešamību nosaka Pasūtītājs).
       
  Signāllīnijās paredzēts izmantot EN54 atbilstošo signāldevējus: 
    - Dūmu signāldevēju  
    - Siltuma signāldevēju 
    - Rokas signāldevējus 
     Signālpulti paredzēts pieslēgt strāvai saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14:2005 un paneļa ražotāja prasībām.
Saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14:2005 prasībām paredzēts uzstādīt divus neapkalpojamus akumulatorus 12V /
17 A/st. (uzlādēšanu nodrošina signālpults).
     Trauksmes izziņošanai paredzēts uzstādīt sirēnas. 
     Realizējot projektu, ievēroti šādi nosacījumi:
·  Jā,  realizējot  projektu,  objektā  tiek  uztādīti  elementi,  kuri  ietekmē  šī  projekta  nostednes,  montāžas
organizācijai jāveic izmaiņas projektā saskaņā ar spēkā esošām normām. 
· Montāžas organizācijai ir tiesības izmantot citas markas signāldevējus, kuri sertificēti saskaņā ar EN54
prasībām
· Montāžas organizācijai  ir  tiesības izmantot  citas markas kabeļus,  nodrošinot  šadiem kabiļiem 30 min.
ugunsizturību (saskaņā ar LVS CEN/TS 54-14:2005 prasībām):
          -      Elektrobarošanas ķēdes US panelim - no elektrosadales līdz pamelim
          -      Rokas signaldevēju līnijas - no US paneļa līdz gala iekārtai
          -      Trauksmes izziņošanas signallīnijas - no US paneļa līdz gala iekārtai
· Uzstādot aparatūru un ievelkot kabeļus, ievērot prasības, kas izteiktas LBN un LVS CEN/TS 54-14:2005.
· Ugunsgrēka signāldevējus stiprināt pie griestiem saskaņā ar apgaismes ķermeņu izvietojumu un ievērojot
to, ka attālums no sienām un starp signāldevējiem nedrīkst  pārsniegt  LVS CEN/TS 54-14:2005 tehnisko
normu noteikumus.
·  Projektā  signāldevēju  uzstādīšanas  vietas  norādītas  nosacīti.  Montāžas  organizācijai  ir  tiesības
signāldevēju  uzstādīšanas  vietu  precizēt,  saskaņojot  to  ar  projektētāju  un  Pasūtītāju,  nepārkāpjot  LVS
CEN/TS 54-14:2005 prasības.
· Signāllīniju kabeļus montēt slēpti, caurulēs pa sienām aiz reģipša, virs piekārtiem griestiem un pa kabeļu
trepēm.
· Ugunsgrēka trauksmes sistēmas kabeļiem jābūt:



-  atbilstoši  marķētiem  vai  apzīmētiem  intervālos,  kas  nepārsniedz  2  m,  lai  norādītu  uz  to  funkciju  un
atdalīšanas nepieciešamību; vai
- ietvertiem tvertnēs, cauruļvados vai kanālos, kuri ir rezervēti ugunsgrēka trauksmes sistēmas ķēdēm un
atbilstoši marķēti.

Projektā izmantotā aparatūra norādīta pievienotajā specifikācijā.
Projektā paredzētā aparatūra var tikt nomainīta pret citu tipu, Latvijā sertificētām iekārtām.   
Visus detektorus un skaļruņus ir jāmontē tā, lai nodrošinātu to optimālo darbības režīmu. Kabeļus ir jāmontē
virs piekārtiem griestiem, zem apmetuma, vai stiprinot pie sienām, vai citām konstrukcijām.

APSARDZES SIGNALIZĀCIJA

Apsardzes signalizācijas (AS) projekts izstrādāts atbilstoši Pasūtītāja prasībām.
Paneļi  paredzēts  uzstādīt  1.stāvā.  Objekta  aizsargājamas  telpas  aprīkotie  ar  durvju  magnētiskiem
kontaktiem un pasīviem infrasarkano staru detektoriem (PIR). Ēku  telpas, kurās iespējama piekļuve pa logu,
papildus aprīkotie ar stikla plīšanas detektoriem. Darbības kontroles klaviatūras ir jāuzstāda 1. stāvā, pie
izeja.  Klaviatūras  dod iespēju lietotājam ieslēgt/  izslēgt  signalizāciju  savās zonās atkarībā no atļautām
iespējām un kontrolēt visus rajonus darbības režīmu.
Realizējot projektu, ievēroti šādi nosacījumi:
·  Projektā  signāldevēju  uzstādīšanas  vietas  norādītas  nosacīti.  Montāžas  organizācijai  ir  tiesības
signāldevēju uzstādīšanas vietu precizēt, saskaņojot to ar projektētāju.
· Signāllīniju kabeļus montēt slēpti,  caurulēs pa sienām aiz reģipša, virs piekārtiem griestiem un kabeļu
kanālos.
Projektā izmantotā aparatūra norādīta pievienotajā specifikācijā.

VIDES PIEEJAMĪBA

Ēkai ir nodrošināta vides pieejamība koplietošanas telpām  - ieeja ēkas 1. stāvā no pagalma puses,
iekļūšana  ēkā  paredzēta  personām  ratiņkrēslos.  Nokļūšanai  uz  ēkas  2.  stāvu  personas  ar  kustības
traucējumiem var izmantot pie kāpņu margām izbūvētu automātisko pacēlāju platformu. Esošajām kāpnēm
projektā paredzēts izbūvēt kāpņu margu – rokturi gar sienu. 
Projektējamās koplietošanas telpas tiks aprīkotas ar rokturiem gar sienām – noteiktās zonās, kas atvieglos
pacientu (ar kustības traucējumiem) pārvietošanos. 

Esošo kabinetu durvju platums neatbilst  vides pieejamības prasībām, tādēļ  projektā ir  paredzēts
esošo durvju ailu paplašināšana kabinetiem, kur tiek pieņemti  pacienti.  Lai  atvieglotu orientāciju telpā,
sienas,  grīda  un  durvis  savstarpēji  jākontrastē.  Līmeņu  maiņas  iezīmēt  ar  0,10  m  platu  kontrastējošu
marķējuma līniju. Sēdvietu malas un stūri ir noapaļoti un kontrastējošā krāsā. Sēdvietām, mēbelēm pastāvīgi
jāatrodas  savās  vietās,  tās  nedrīkst  aizšķērsot  galveno  pārvietošanās  ceļu.  Ieklātais  grīdas  segums  ir
neslīdošs  attiecībā  pret  grīdas  pamatni.  Grīdas  paklāji  ir  nostiprināti,  lai  to  malas  nerada  ieloces  un
slīdēšanu. Telpu apdarē ir ievērots  Universālā dizaina principus, un krāsas izvēlētas pēc kontrasta principa.
Durvis,  durvju  ailes,  furnitūra,  sienas,  grīdas,  grīdas  līstes,   mēbeles  kā  arī  pārejais  aprīkojums  un
priekšmetiem savstarpēji  kontrastē. Ārējo durvju sliekšņa augstums nedrīkst pārsniegt 1,5 cm, tam jābūt
noapaļotam, lai cilvēks, kas pārvietojas ar riteņkrēsla palīdzību un cilvēki ar fiziskiem traucējumiem varētu
bez sarežģījumiem to pārvarēt. Jānodrošina viegla durvju atvēršana vismaz 90o leņķī un maksimālais durvju
atvēršanas spēks (atvēršanas slodze) nepārsniedz 1 kg. Durvju furnitūrai ir jābūt viegli lietojamai cilvēkiem
ar funkcionāliem traucējumiem. (skatīt 143.attēlu). Durvju rokturi ir 1,0 m augstumā no grīdas līmeņa,tie
kontrastē ar durvīm, ir neslideni,  ērti satverami un izmantojami cilvēkiem ar fiziskiem traucējumiem, tie
nedrīkst  būt  apaļas  konstrukcijas  (bumbveidīgs).Durvis  no iekšpuses  ir  jāaprīko  ar  palīgrokturi  0,90 m
augstumā no grīdas līmeņa. Tas ir nepieciešams, lai atvieglotu durvju aizvēršanu cilvēkiem, kas pārvietojas
riteņkrēslā, īpaši cilvēkiem, kam ir vājas rokas. Uz informatīvām plāksnēm informācija ir redzīgo un Braila
rakstā,  un  piktogramma.   Informatīvās  uzrakstu plāksnes  jānovieto  1,30 – 1,60  m augstumā no grīdas
līmeņa, blakus durvīm, roktura pusē. (skatīt 145.attēlu) Burti, cipari kontrastē ar pamatni. Burtu lielums ne
mazāks par 2,0 cm, bet cipari ne mazāki par 4,0 cm Burtiem un cipariem jābūt treknrakstā, ne mazāk par
3mm, tie jāveido simetriski burtu liekumam. Burti un cipari ir veidoti reljefā (sataustāms, izvirzīts uz āru) ne
mazāk  par  1  mm.  Uz  informatīvās  plāksnes  atrodas  piktogramma,  cilvēkiem  ar  garīga  rakstura



traucējumiem, piktogramma kontrastē ar pamatni, izteikta reljefā un tās lielums ir ne mazāks par 5 cm. Pie
lielākas informatīvās uzrakstu plāksnes palielinās arī piktogramma. Uz informatīvās plāksnes zem uzraksta
redzīgo raksta, atrodas tas pats teksts Braila rakstā, kas cilvēkam ar redzes traucējumiem ērti sataustāms ar
„pusmēnestiņa”  apzīmējumu,  kas  atrodas  informatīvās  plāksnes  sānos.  Ja  uz  informatīvās  plāksnes  ir
informācija divās  valodās,  tad arī  Braila raksts  ir  divās valodās.  Informatīvās  plāksnes nedrīkst  veidot
gaismas  atspīdumu  (piemēram:  stikla  informatīvās  plāksnes).Burti  nedrīkst  būt  slīprakstā.  Vēlams  font
„ARIAL” Burtus  jāveido  vai  nu  gaišus  uz  tumša fona vai  tumšus  burtus  uz  gaiša  fona.  Informatīvām
uzrakstu  plāksnēm  jānodrošina  pietiekams  apgaismojums  -  vienmērīgs,  neatkarīgi  no  diennakts  laika.
Informatīvās norādes, kuras atrodas pie sienām, ir izvietotas ne augstāk par 2 m no grīdas līmeņa, burtu
lielums ir ne mazāks par 5 cm. Cipari ne mazāki par 7 cm. Informatīvās norādes kuras ir augstāk par 2 m,
tad burtu lielums ir 10 cm un ciparu lielums ir 12 cm.
Vides pieejamības uzlabošanai cilvēkiem ar invaliditāti pārvietošanās drošībai, jāmarķē kāpņu pakāpieni,
jāuzstāda drošas atbalsta margas un cita informācija, kas palīdz orientēties apkārtējā vidē.
Iekšējā un ārējā vidē visus pirmos un pēdējos pakāpienus,  stāvos un pusstāvos marķē dzeltenā vai  citā
kontrastējošā  krāsā  (aizliegts  marķēt  divkrāsainu  –  dzeltens/melns).  Pakāpiena  horizontālās  virsmas
marķējums ir  0,10 m platumā, bet  vertikālās  virsmas – 5 cm platumā, visa pakāpiena platumā. Kāpņu
laukumi ir apgaismoti. Uz margu lenteriem ir taktilas (sataustāmas) cipara zīmes un cipariem Braila rakstā,
kas norāda par ēkas stāvu. Kāpņu margas precīzi seko kāpņu kontūrām, nodrošinot virzienu un drošību un
tās ir nepārtrauktas no pirmā līdz pēdējam stāvam. Kāpņu pakāpieniem ir jābūt no neslidena materiāla un
to augstums ir no 0,12 – 0,18 m, bet pakāpiena platums ir no 0,28 – 0,35 m ar noapaļotiem stūriem.
Visiem pakāpieni ir vienādā augstumā un platumā. Kāpņu margu diametrs ir no 3,0 līdz 5,0 cm. Kāpnēm pie
pirmā un pēdējā pakāpiena tiek iestrādāts  reljefa (pumpiņas uz augšu) un dzeltena krāsas brīdinājuma
segums 0,60m platumā. Virzienā no apakšas uz augšu: Reljefa dzeltenā kontrastējošā josla ir klāt pienākoša,
pie  pirmā  pakāpiena  (apakšējā)  bez  atstarpēm  un  norāda  par  kāpņu  sākumu.  Pēdējam  pakāpienam
(augšējam) no pakāpiena malas līdz reljefa dzeltenai kontrastējošai joslai ir 0,35 m drošības zona.

UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI

Visa ēka ir viens ugunsdrošs nodalījums, ugunsdrošības klase U3. Ēkai plānots izbūvēt evakuācijas
izeju un evakuācijas ārējās kāpnes no ēkas 2. stāva. Skat/ grafisko daļu. Visas koka konstrukcijas apstrādāt
ar antipirēnu sastāvu. 

Sastādīja                                               Baiba Beķere


