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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
 
 
 

1. Vispārējie nosacījumi. 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas gala sienu pastiprināšanas būvprojekts 

izstrādāts pamatojoties uz uz ēkas ārsienu daļas tehniskās apsekošanas 
atzinumu, ēkas tehniskās inventarizācijas lietu un uzmērījumiem dabā. 

 
2. Arhitektūras daļa. 

Izstrādājot ēkas gala sienu pastiprināšanas projektu, ņemti vērā 
tehniskās apsekošanas atzinumi un rekomendācijas. Tā kā mūra ārsienas 
atsevišķās vietās ir saplaisājušas, tās paredzēts pastiprināt ar tērauda 
apaļstieņu savilcēm. Savilces paredzēts izvietot ārsienu  abās pusēs uz ass 1, 
zem pirmā, otrā un trešā stāvu pārseguma paneļiem. Uz ass 7, zem otrā un 
trešā stāvu pārseguma paneļiem. Tērauda profilus un apaļstieņu savilces 
pārklājami ar pretkorozijas krāsojuma aizsargpārklājumu. Ārējo redzamo 
tērauda savilču elementu krāsojuma tonis uz ārsienas pilastriem -  ķieģeļu 
sarkans, ārējo savilces stieņu un vītņsajūgu krāsojuma tonis – gaiši pelēks.  
Iekšējo redzamo tērauda savilču elementu krāsojuma tonis -  balts vai telpu 
sienu, griestu toņa krāsā. 

Iespējams perspektīvē ir paredzēta ēkas fasāžu siltināšana, logu, durvju 
un jumta seguma nomaiņa-tad sastiprinošās metāla konstrukcijas un savilces 
stieņi fasādēs nebūs pamanāmi. 

 
3. Būvkonstrukciju daļa 

Esošajai dzīvojamai mājai pamati paliek esošie un projektā netiek 
pastiprināti. Tā kā plaisas un deformācijas ir raksturīgas ēkas divām nesošām 
ārsienām (gala sienas), tad sienu sastiprināšana paredzēta uzstādot uz tām 
tērauda apaļstieņu savilces aptverbandāžas veidā.  

Pirms gala sienu pastiprināšanas darbu sākuma būtu nepieciešams uz 
plaisām uzstādīt plaisu kontroles markas ar datumu, kurā tās uzstādītas. 
Veicama ēkas ārējo sienu asīs 1 un 7 sastiprināšana, uzstādot tērauda 
apaļstieņu savilces starpstāvu pārseguma līmeņos. (ass 1 uz atz.+2.52; 
+5.24; +7.96), (ass 7 uz atz. +5.24; +7.96 ). Pirms darbu uzsākšanas un 
tērauda savilču konstrukciju izgatavošanas, visi izmēri un augstuma atzīmes 
jāprecizē uz vietas objektā. 

Sastiprināmo ārsienu galu aptverbandāžu izgatavot no velmētā tērauda 
leņķprofiliem ( 100x100x10) un slokšņu metinātām uzlikām. Ēkas gala sienu 
uz ass 1 sastiprina ar 3 savilcēm, pa abām sienas pusēm. No iekštelpu puses  
savilcēm jāveido urbumi caur dzīvokļa starpsienām un ventkanālu.  Ārsienu uz 
ass 7 sastiprina ar 2 savilcēm, zem trešā un otrā stāva pārseguma. Savilces 
stieņi piemetināti pie enkurplāksnes, kas attālāk tiek enkurota ārsienu mūrī. 
Savilču stieņu galos, kas izlaisti caur stingo tērauda leņķprofilu uzliktņiem, ir 



izveidotas vītnes, kas dod iespēju pievilkt uzgriežņus, tādējādi savilcē radot 
nospriegojumu. Tāpat nospriegojumu panāk ar divpusējiem vītņsajūgiem. Lai 
tērauda apaļstieņu savilces pašsvara ietekmē nenokarātos, papildus to 
noturībai, sienās tiek enkuroti savilču noturstieņi. Savilču stieņu montāžas 
urbumi ārsienu paneļos, ventkanāla mūrī un starpsienās, pēc stieņu 
uzstādīšanas jāaizpilda ar plastisku cementa javu un celtniecības 
hermētiķiem. 

Pēc tērauda savilču montāžas pārbauda iepriekš uzstādītās plaisu 
markas. Apaļtērauda stiegru nospriegojumu uzskata par normālu, ja tām 
praktiski nav nokares un, uzsitot pa tām, rodas dzidra, metāliska skaņa. 
Plaisas jāaizpilda ar blīvējošu epoksīdu pildmasu-hermētiķi vai mastiku (piem. 
Bison concrete & cement sealant). 
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