
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Telpu vienkāršotā atjaunošana Vānes pamatskolas zēnu un meiteņu tualešu izbūvei “Prātniekos”,
Vānē, Vānes pagastā, Kandavas novadā   izstrādāta pamatojoties uz Kandavas novada domes 
izpilddirektora Egīla Dudes ierosinājumu un savstarpēji noslēgtu līgumu par darba izpildi. 

Pārplānojumā ietilpst :
1. stāvs –

 zēnu tualetes
 meiteņu tualetes

Telpu plānu un telpu platības skatīt kopā ar ēkas tehniskās inventarizācijas lietu . Pirms darbu
uzsākšanas telpu izmērus  pārmērīt objektā.
Projektā  paredzēts  veikt  esošo  telpu  apdares,  ūdensapgādes,  kanalizācijas  un  elektroapgādes
komunikāciju remontu un izbūvi. 
Tiek  veikta  telpu  pārplānošana.  Esošajām  zēnu  tualetes  telpām  paredzēt  demontēt  esošas
starpsienas.  Telpu paredzēts  sadalīt  2  telpās  – priekštelpa un tualetes  telpa.   Jaunizbūvējamās
starpsienas – ģipškartona starpsienas uz metāla karkasa ar skaņas izolācijas aizpildījumu.  
Vietās  kur,  projekta  ietvaros,  komunikācijas  šķērso  ugunsdrošās  zonas  nodrošināt  ugunsdrošu
šķērsojumu.

Projektā paredzēts:

1. Grīdas Sanmezgli
Esošās grīdas demontāzā līdz grīdas nesošajām konstrukcijām.  
Jaunas grīdas konstrukcijas izbūve , atbilstoši grafiskajai daļai. 
Vai pielietot analogus materiālus, izvēli saskaņojot ar 
autoruzraugu.

2. Griesti Projektējamās telpās izbūvēt moduļtipa piekārtos griestus, ar 
iebūvējamiem gaismas ķermeņiem un ventilācijas difuzoriem . 
Griestu izbūves augstuma atzīmes skatīt grafiskajos rasējumos. 

3. Sienas Esošo  sienu attīrīšana no vecā krāsojuma/ flīzēm,  apmetuma 
demontāža līdz pamatkonstrukcijai. Virsmas  gruntēšana 
izvilkšana un apmešana ar apmetumu , gruntēšana , 
špaktelēšana, krāsošana/ flīzēšana. Jaunajam sienu krāsojumam 
pielietot matētu akrila krāsu paredzētu mitrām telpām .
 Vietās kur paredzēts sienas flīzēt iestrādāt hidroizolāciju .
 Sienu apdarei jābūt izpildītai augstā kvalitātē , virsmām 
taisnām ( izvilktām). Krāsas kodus skatīt grafiskajā daļā. Flīzes 
saskaņot ar pasūtītāju, izvietojumu skatīt grafiskajā daļā.

4. Durvis  Demontēt projektā uzrādītās nomaināmās durvis. Ailu 
sagatavošana ,izlīdzināšana . Jaunu durvju kārbu un vērtņu  
iebūve. Koka durvis, atbilstoša durvju furnitūra.  

5. Iekšējā ūdensapgāde un 
kanalizācija

Esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu demontāža. Jaunu 
ŪK komunikāciju izbūve atbilstoši telpas  plānojumam, 
savienojumu ar esošām komunikācijām . Ūdensapgādes un 
kanalizācijas komunikācijas iebūvēt grīdas un sienas 



konstrukcijās. Ūdensapgādei izmantot caurules, kas paredzētas 
dzeramajam ūdenim.  Ugunsdrošs būvkonstrukciju šķērsojums. 

6. Elektroapgāde Demontēt esošos apgaismes ķermeņus un elektroinstalāciju. 
Izbūvēt elektroapgādi  rozetes,slēdžus un apgaismojumu 
saskaņojot ar pasūtītāju. 
  Apgaismes ķermeņu galīgo dizainu, tā izvēli saskaņot ar 
autoruzraugu vai Pasūtītāju, nodrošinot izvēli no vairākiem 
gaismas ķermeņu izvēles variantiem .
Elektroinstalācijas kabeļus iefrēzēt telpu sienās ,griestos .

7. Ventilācija Izbūvēt tualešu nosūces ventilācijas sistēmu atbilstoši 
ventilācijas shēmai. 

8. Apkure Esošie  radiatori- saglabāt. 

9. Mēbeles un aprīkojums Santehnika.
WC klozetpodi .
WC pods Cersanit Carina kompakt 011 3/6 ar cieto vāku. 
Vai analogs.

Urināli. 
 Apollo 101 vai ekvivalents, ūdens ieplūde no augšas) , dozatora 
krāns, hromēta pisuāra poga, noplūde izlietnei hroms,

Izlietne.
Keramiskā izlietne Cersanit Carina 60 cm ar puskāju un 
jaucējkrānu .
Vai analogs.

Jaucējkrāns
Hansgrohe Logis 100 711077000

Vai analogs.

Sanmezglu  aprīkojumā paredzēt tualetes papīra turētājus 
stiprināmus pie sienas .Šķidro ziepju turētāju , papīra dvieļu 
turētāju un klozetpoda birstes.

Izvēli saskaņot ar pasūtītāju vai autoruzraugu. 

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