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Zem esg rem atu apl i eclba
Aizkrau kles zemes gramatu nodala
Kokneses pagasta zemesgramatas nodalljums Nr. 1000 0001 2760
Kadastra numurs: 3260 013 0421

Parka iela 27, Koknese, Kokneses pag., Kokneses nov.

l.dala f .iedala

J&

W

leraksta
Nr. Nekustams ipa5ums, servituti un redlnastas

1.1. Zemes gabals ar kadastra apzlm6jumu aZOO Ol 3 0421.

1.2. Uz zemes gabala atrodas 6kas(bUves) : skolas dka (kadastra
apzimdjums 001), pallgceltnes (kadastra apzlmdjums 002,
003) un sporta halle (kadastra apzTm6jums 001).

Zurndts Nr. 300000046497 ('!1,074001), l€muma datums: 31.07.2001, tu'esnesls Sandra Logina
ll.dala f . iedala

IpaSnieks, personai/nodoklu
maksataja kods, tieslbu pamats

1 .1 . lpa5nieks: Kokneses pagasta pa5valdiba, nodoklu 1

maksitija kods 900004$494.
1.2. Pamats. 2001. gada 9. julija uzziqa par nekustamo

IpaSumu Nr.1-121206, 2001. gada 24. janvdra Latvr.las
Republikas Ministru kabineta rTkojums Nr.50, 2001. gada
7 . marla akts par 6ku piepem5anu ekspluaticijS.

Zurndls Nr. 300000046497 (11.07.2001), t\muma datums: 31.07.2001, flesnesls Sandra Logina
2.1. Persona: Kokneses pagasta padome, nodoklu 0

maksitdja kods 90000043494. Ipa5uma tiesiba
izbeigusies.

2.2. Ipa5nieks: Kokneses novada dome, nodoklu maksdtdja 1

kods 90000043494.
2.3. Pamats: 2010.gada 6.julija nostiprindjuma lUgums.

Zurndts Nr. 30000287886.5 (14.07 2010). lOmqma detums: 15.07.2010, tlesnesis tveta Siticka

lll.dala'l ieda!a

Lietu tiesrbas, kas apgr0tina nekustamu ipa5umu

'1.1. Atzlme - ZAEI Uklu gaisvadu llnijas +Om aizsarglosia

1.2. AlzTme - ZAET tiklu gaisvadu lTnijas 40m aizsargjosla

1.4. Pamats'.2AU. gada 9. jllija uzziqa par nekustamo lpa5umu Nr.1-121206

Zurndls Nr, 300000046197 (11,07 2001), lemurya datums: 31.A7.2001, fiesneqis Sandra Logina
Kancelejas nodeva Ls 9,00 samaksdta

Zu rndla Nr. 30000287 8865, datu ms 1 4.07.201 0., l€muma datu ms: 1 5.07.201 O.

DomdjamE Summa, fiar kadu
dala ieg[ts ipa5ums(Ls)

t<opipaSumi
dom.daJa

PlatTba,

lielums

5,8422 ha

leraksta
Nr.

leraksta
Nr.

Platiba,
Iielums

0,36 ha

0,35 ha

, lveta Silicka









PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas 
energoefektivitātes paaugstināšanai projekts izstrādāts pamatojoties uz Kokneses 
novada domes, reģ. Nr. 90000043494 pasūtījuma, ņemot vērā darba uzdevumu, ēkas 
energoaudita pārskatu, tehniskās apsekošanas atzinumu un ēkas vizuālo apsekošanu 
dabā. 

 

PAREDZĒTIE DARBI 

Ēkai paredzēts mainīt atsevišķus logus, izbūvēt galvenajā ieejas mezglā otras 
durvis, kas pildītu vējtvera funkciju, ēkas fasādes paredzēts siltināt ar 150mm cietās 
minerālvates plātnēm, armēt ar stikla šķiedras armējuma sietu un armējuma javu, 
apmest ar tonētu dekoratīvo apmetumu. Cokolu paredzēts apstrādāt ar šķidro 
hidroizolācijas materiālu, siltināt ar 100mm biezu ekstrudētu putu polistirolu, 
apdarei izmantojams apmetums uz silikona bāzes bez struktūras, kas krāsojams ar 
hidrofobu krāsu. Paredzēts siltināt ēkas bēniņu pārsegumu ar 250mm beramās 
minerālvates siltumizolācijas slāni un veikt atsevišķu korpusu jumta ieseguma 
nomaiņu. Ēkas pirmā stāva grīdu atsevišķās telpās paredzēts siltināt ar 100mm putu 
polistirolu. Krāsas skatīt arhitektūras risinājumu rasējumu lapās AR-12, AR-13, AR-14, 
AR-15, AR-16, mezglus skatīt lapās AR-18, AR-19, AR-29 un AR-21. Kā arī paredzēts 
renovēt ieejas mezglus atjaunojot betona pakāpienus un flīzēt ar salizturīgām, 
raupjām akmens masas flīzēm, izbūvēt bruģakmens lietus ūdens novadīšanas 
apmales. 

Siltināšanas darbi veicami saskaņā ar ETAG004 prasībām. 
 

ĒKAS DURVJU UN LOGU NOMAIŅA 

Durvju un logu nomaiņa veicama pirms ēkas fasādes siltināšanas darbu 
uzsākšanas. Zem visiem logiem nokalt ķieģeļu izvirzījumus. 

Tiek mainīti ēkas logi, kas neatbilst energoaudita prasībām, kā arī pagraba 
logiem tiek samazināts augstums likvidējot gaismas šahtas, lai nodrošinātu lietus 
ūdens atvadi prom no ēkas pamatiem. Uzstādāmi PVC logi ar selektīvā stikla 
paketēm, krāsa – balta no abām pusēm, ārējā palodze – krāsots skārds ar PURAL 
pārklājumu, tonis- RR32 /brūns/. Kopējais siltuma caurlaidības koeficients logiem 
U≤1,2 (W/m²xK). Logiem ārpusē lietot tvaiku caurlaidīgas difūzijas lentas. 

Paredzēts izbūvēt galvenajā ieejas mezglā otras durvis, kas pildītu vējtvera 
funkciju. Uzstādāmas metāla automātiskās durvis, baltas, daļēji veramas, ar 
virsgaismu, bez sliekšņa. U≤1,6 (W/m²xK). Elektroniski slēdzamas, ugunsdrošības 
avārijas gadījumā paliek atvērtā veidā. Manuāli veramajai daļai paredzēt mehānisko 
aizvērēju. No iekšpuses manuāli veramā vērtne atverama bez atslēgas. Kā arī 
paredzēts mainīt ēkas dienvidrietumu galā esošās kāpņutelpas durvis izejai uz 
bēniņiem, jo bēniņi atstājamie aukstie. Uzstādāmas baltas metāla durvis, slēdzamas, 
ar mehānisko aizvērēju, uguns reakcijas klase EI30. U≤1,6 (W/m²xK). 

 
Pirms logu un durvju izgatavošanas obligāti precizēt dabā ailas izmērus un logu, 

durvju izmērus paredzēt tādus, lai būtu iespējams logu ailas no ārpuses nosiltināt ar 
min. 20mm PAROC FAB-3 siltinājuma kārtu. Specifikācijas skatīt lapā AR-17. 



 

ĒKAS ĀRSIENU SILTINĀŠANA 

Ēkas ārsienas tiek siltinātas ar fasādes minerālvates (150x600x1200mm) 
λ=0,039 W/mK siltumizolācijas materiāla plātnēm. Siltumizolācijas materiāla biezums 
izvēlēts ņemot vērā energoaudita pārskatu, kā arī ievērojot būvnormatīva LBN 002-
01 prasības. Pirms plātņu iestrādes fasāde tiek apsekota, tiek attīrīta no netīrumiem, 
aizpildītas plaisas un tiek gruntēta ar Quartzgrunts grunti Sakret QG.. Siltumizolācijas 
minerālvates plātnes sāk līmēt no ēkas fasādes apakšējās daļas uz augšu, kā sākuma 
punktu izmanto pie ēkas cokola piestiprinātu speciālu cokola profilu ar lāseni pa ēkas 
perimetru. Tiek izmantoti fasādes dībeļi Fischer TERMOZ PN8 ar neilona 
enkurnaglām, kuru noenkurojuma dziļums ir ne mazāks kā 50mm, ja vien ražotāja 
specifikācijās nav norādīts cits dziļums konkrētajam materiālam. Izvērtējot 
noenkurojuma dziļumu, jāņem vērā sienas materiāls un tā kvalitāte. Tiek siltināti arī 
pirmā stāva pārseguma fragmenti no apakšas ēkas galvenajos ieejas mezglos asīs 1-
12. Ēkas logu aiļu iekšmalas tiek siltinātas ar 30mm vai, ja iespējams, biezāku cietās 
minerālvates siltumizolācijas materiāla kārtu. Vietās, kur logi iebūvēti ēkas iekšējos 
stūros, fasādes siltumizolācija piegriežama 45° leņķī. Par vietām, kur nav iespējams 
izbūvēt energoauditā un projektā paredzēto siltumizolācijas materiāla biezumu, 
pirms darbu veikšanas jāziņo būvuzraugam un jāsaskaņo risinājums autoruzraudzības 
kārtā ar autoruzraugu. Pēc siltumizolācijas plātņu uzstādīšanas ēkas fasādes tiek 
armēta ar stikla šķiedras sietu un armējamo javu SAKRET BAK. Ēkas cokols un fasāde 
pirmā stāva līmenī armējama divās kārtās. Fasādes ārējos stūros izmantojams 
papildus armējamais siets un stūra profils SAKRET MAT D/03,2, pirmā stāva līmenī – 
SAKRET MAT D/20. Logu aiļu stūros iestrādāt papildus armējošo sietu, lai izvairītos no 
fasādes apdares plaisāšanas. 

 

 

 



 Pēc kā fasāde tiek gruntēta ar tonētu grunti SAKRET PG un apmesta ar tonētu 
dekoratīvo apmetumu uz akrila polimēru bāzes ar grauda lielumu 2mm. Krāsu toņus 
skatīt rasējumos AR-12, AR-13, AR-14, AR-15 un AR-16.  

Papildus fasādes siltināšanai nepieciešams nosiltināt arī asīs 8-9; A-B esošā 
korpusa otrā stāva ārsienas bēniņos, kā arī dienvidrietumu galā esošā korpusa kāpņu 
telpas izvirzījuma sienas bēniņu stāvā no bēniņu puses. Risinājums tāds pats kā 
fasādei, tikai netiek paredzēts gruntēt un apmest ar dekoratīvo apmetumu pēc 
armēšanas. 

 

ĒKAS COKOLA RENOVĀCIJA, LIETUS ŪDENS ATVADES APMALES IZBŪVE 

Pirms cokola apstrādes paredzēts demontēt esošo, betonēto lietus ūdens 
apmali, vietās, kur pie ēkas cokola pielaists asfaltbetona segums, to paredzēt atzāģēt. 
Tiek aizmūrēti pilnībā divi, un daļēji 11 logi pagrabstāvā ar 5MPa 400mm bieziem 
keramzīta blokiem. Norādes skatīt lapās AR-13, AR-14 un AR-17. Aizberamajās 
gaismas šahtās betonētajā pamatnē izkalt caurumus d=10cm ik pēc 1 metra, lai 
nodrošinātu mitruma infiltrēšanos. Pirms cokola apstrādes cokols tiek apsekots, tiek 
attīrīts no netīrumiem, vecā apmetuma bojātajām daļām, tiek aizpildītas plaisas un 
apmetuma nodrupumi, tiek gruntēts ar bituma mastiku Izofleks. Cokols tiek siltināts 
ar 100mm biezu ekstrudētu putu polistirolu λ=0,038 W/mK vismaz 1000mm zem 
grunts līmeņa, armēts ar stikla šķiedras sietu divās kārtās un armējamo javu. Cokolā 
ārējos stūros izmantojams papildus armējamais siets un speciāls stūra profils. Cokols 
tiek apmests Sakret SIP silikona apmetumu un krāsots divās kārtās ar hidrofobu 
cokola krāsu. Krāsu toņus skatīt rasējumos AR-12, AR-13, AR-14, AR-15 un AR-16. 
Paredzēts izbūvēt jaunu bruģakmens apmali ar 3% kritumu prom no ēkas. Grunts 
līmeni ap ēku pieļaujams pacelt, lai nodrošinātu pienācīgu lietus ūdens atvadi no 
ēkas pamatiem, bet vajadzētu saglabāt minimālo cokola augstumu 300mm. Bruģētās 
lietus ūdens atvades risinājuma mezglu skatīt lapā AR-18. 

 

ĒKAS JUMTU SEGUMA NOMAIŅA 

Ēkai paredzēts mainīt jumta iesegumu abiem trīsstāvu korpusiem, ēdnīcas 

korpusam un sporta zāles korpusam. Esošās koka jumta konstrukcijas ir labā stāvoklī. 

Paredzēts demontēt esošo jumta iesegumu un horizontālo latojumu. Esošās spāres, 

krēslus, atgāžņus un citus koka elementus, kā arī no jauna izbūvējamos 

kokmateriālus apstrādāt ar antipirēnu INWOOD Fire. Uz spārēm klājama 

antikondensāta plēve, kas nostiprināma ar koka latiņu 32x50mm pa virsu spārei. Tad 

izbūvējams horizontālais latojums saskaņā ar izvēlētā un saskaņotā jumta ieseguma 

skārda profila materiāla tehniskajām prasībām ņemot vērā attālumus starp spārēm 

un latojuma dimensijām. Ieklājams jaunais jumta iesegums, piem. RUUKKI T20 

Premium, RR-32. Jumta konstrukcijā izbūvējamas lietus ūdens teknes d=150mm, 

skārda lāsenes dzegās, aerokores, drošības barjeras, sniega aiztures, jumta lūkas un 

skursteņu pieslēgi. Izvietojumu skatīt lapās AR10 un AR-11, detaļas lapās AR-21, AR-

22. Visiem jumta elementiem tonis RR-32. Jumtu konstrukcijām tiek saglabāts 

esošais apjoms un slīpums, līdz ar to lietusūdens noteku vietas nemainās. Teknes 

d=150, notekas d=120, PURAL, RR32. Sporta zāles korpusa dienvidaustrumu fasādē 



notekas atvirzīt virs fasādes siltinājuma. Siltinot fasādi esošās noteku nišas aizpildīt ar 

minerālvati. 

 

 

VĒDKANĀLU RENOVĀCIJA 

Dienvidrietumu gala korpusam ir esoši deviņi vēdkanāli kritiskā stāvoklī virs 
jumta seguma. Pirms jumta seguma nomaiņas pārmūrēt vēdkanālu virsjumta daļas. 
Savukārt ēdnīcas korpusā paredzēt mūrētos vēdkanālus pagarināt par ~20cm 
piemūrējot divas ķieģeļu rindas. mūrētos vēdkanālus virs jumta paredzēts attīrīt, 
gruntēt un armēt ar stikla šķiedras sietu un armējamo javu SAKRET BAK. Stūros 
izmantojami stūru profili ar papildus armējuma sietu. Pēc kā vēdkanāli tiek gruntēti 
ar tonētu grunti SAKRET PG un apmesti ar tonētu dekoratīvo apmetumu uz akrila 
polimēru bāzes ar grauda lielumu 2mm. Krāsu toņus skatīt rasējumos AR-12, AR-13, 
AR-14, AR-15 un AR-16. Uzstādāmas jaunas skārda cepures – tonis RR-32 (brūns). 

Korpusam asīs 5-10; C-H jumta korē ir nekvalitatīvi izbūvēti skārda ventilācijas 
izvadkanāli. Vairākas cepures ir norautas ar vēju, kastes sadeformētas, vairākās 
vietās netiek nodrošināta lietus ūdens nenokļūšana jumta konstrukcijās. Paredzēt 
izbūvēt jaunas skārda kastes ar cepurēm, kas nodrošinās arī jumta konstrukcijas 
vēdināšanu. Tonis RR-32 (brūns) 

 

ĒKAS BĒNIŅU PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA 

Pārsegums tiek siltināts ar beramo minerālvati PAROC BLT9, λ≤0,041, 
iestrādājot to mehāniski. Siltinājuma biezums pēc iestrādātā materiāla sēšanās – 
250mm. Esošais bitumena ruļļu materiāls kalpo kā tvaika izolācija. Pārvietošanās 
nodrošināšanai tiek izbūvētas antiseptētu un ar antipirēnu apstrādātu koka dēļu 
laipas 600mm platumā. 

 

PIRMĀ STĀVA GRĪDAS SILTINĀŠANA 

Atsevišķās telpās pirmajā stāvā paredzēts siltināt grīdas. Esošā grīda ir koka 
konstrukcijas. Paredzēts izbūvēt siltinātu grīdu Estrich tehnoloģijā siltinot to ar 
100mm λ=0,038 W/mK ekstrudēta putu polistirola kārtu. Skatīt mezglu lapā AR-19. 

 

IEEJAS MEZGLU RENOVĀCIJA UN CITI DARBI 

Pirms ēkas siltināšanas demontēt visas ārējās ierīces – videonovērošanas 
kameras, plafonlampas, prožektorus, karogu turētājus, mājas numura plāksnīti, 
informatīvo plāksni pie galvenā ieejas mezgla, ventilācijas restītes utt. Pēc 
siltināšanas darbu pabeigšanas ierīces uzstādāmas atpakaļ. Ventilācijas restītes 
uzstādāmas jaunas – tonis RR32.  

Likvidēt visus ēkas fasādei piegulošos vīteņaugus. 
Atsevišķām ēkas ārdurvīm uzstādāmi polikarbonāta jumtiņi metāla rāmī, skatīt 

norādes fasāžu lapās, detaļas lapā AR-20. 



Ēkas korpusu galos atjaunot dēļu apšuvumu bēniņu stāva līmenī pastiprinot 
karkasu un skrūvējot pie tā 100x22mm ēvelētus apdares dēļus. Dēļi beicējami ar 
Pinotex „Tīkkoks”.  

Korpusam asīs C-H; 5-10 tiek izbūvēta lūka starp kāpņu telpu un bēniņu stāvu. 
Izbūvējama siltināta lūka ar U≤1,3 (W/m²xK). 

Internāta korpusam galos demontējamas evakuācijas kāpnes, pagarināmi 
noenkurojumi sienā, pēc siltināšanas uzstādāmas atpakaļ tās attīrot no rūsas un 
krāsojot tonī RR-32.  

Fasādē 12-1, starp asīm 6-5 evakuācijas kāpnes demontējamas un to vietā 
izbūvējamas jaunas, pēc dimensijām nemainīgas metāla kāpnes. Tonis RR-32. 

Ieejas mezglu pakāpienu, laukumu un atbalsta sienu flīzēšanas risinājums 
(tonis, flīžu izmērs, utt.) saskaņojams darbu gaitā. 

Fasādē B-A ēdnīcas korpusam ir bojāts ķieģeļu mūra izvirzījums jumta dzegas 
konstrukcijā. Paredzēt mūrējuma atjaunošanu. 

Fasādē J-A starp asīm I-H elektrosadales skapim jābūt atvirzītam vismaz 5cm no 
siltinātās sienas. Atvirzīšana veicama pirms sastatņu montāžas. Minētos darbus veic 
a/s „Sadales Tīkli”, vai cits būvkomersants, kura rīcībā ir attiecīgi sertificēti speciālisti. 

 
NORĀDĪTO MATERIĀLU VIETĀ VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVĒLOTIES 

MATERIĀLUS PIEPRASĪT INFORMĀCIJU UN KONSULTĒTIES AR RAŽOTĀJU VAI 
IZPLATĪTĀJU PAR IZVĒLĒTO MATERIĀLU PIELIETOŠANAS UN IESTRĀDES SPECIFIKU, 
ĪPAŠĪBĀM UN IETEIKUMIEM. 

RISINĀJUMI, KAS NAV IEKĻAUKTI ŠAJĀ SĒJUMĀ, TIKS RISINĀTI 
AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ, VISUS DARBUS SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU UN 
NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ ARĪ BŪVVALDĒ. 

 

 

Sastādīja:   Kārlis Melecis 





















































DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

„Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas ēkas fasādes vienkāršotā 

renovācija energoefektivitātes paaugstināšanai”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

IEVADS.  

Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses nov., LV-5113 – 

ēkas fasādes, pamatu, cokola, pirmā stāva grīdas un jumta siltināšana, atsevišķu 

durvju un logu nomaiņa, lietus ūdens novadīšanas apmales izbūve. 

Būvniecība veicama atbilstoši arhitektes L. Meleces izstrādātajam ēkas fasādes 

vienkāršotās renovācijas projektam. 

DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS. 

1. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba 

drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un 

atjaunošanas darbus. 

2. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši 

normatīvajām prasībām. 

3. Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēkas nesošo konstrukciju – pamatu, 

sienu un pārsegumu tehniskajam stāvoklim un pie redzamu deformāciju, 

sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties būvdarbus pārtraukt, pieņemt 

attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt 

projektētāja pārstāvi un izstrādāt nostiprināšanas risinājumus. 

4. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos 

pasākumus un sagatavošanās darbus būvniecības procesa uzsākšnai, kā arī 

būvniecības darba laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas 

noteiktas normatīvajos aktos: MK 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92. 

„Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī MK 1997. gada 1. 

aprīļa noteikumi Nr. 112. (grozīj. MK 02.05.2000. not.Nr.162., 11.12.2001. 

not.Nr.506., 01.04.2003. not.Nr.140., 03.10.2003. not.Nr.547., 20.04.2004. 

not.Nr.32., 07.06.2005. not.Nr.394., 06.0.2005. not.Nr.685., 26.06.2007. 

not.Nr.420., 07.04.2009. not.Nr.299.) „Vispārīgie noteikumi”. 

Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 „Drošības prasības veicot 

darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām. 

5. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

INFORMĀCIJA 

1. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt DOP daļas lapā DOP-1 



2. Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz pkārtējām ēkām 

būvniecības laikā. 

3. Ievērot vides aizsardzības parasības. 

4. Būvgružus un bīstamos atkritumus sašķirot un nodot utilizācijai, atbilstoši 

„Likuma par piesārņojumu” 2. daļas 4. panta 1 punkta, 5. panta 1. punkta un 

11. panta 1. punkta 1. apakšpunktam. 

DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

1. Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā žoga sistēmām saskaņā ar 

„darbu organizēšanas projektu”; 

2. Organizēt iemītnieku ieiešanas un iziešanas kustību tikai caur ēkas ieejām. 

3. Uzcelt sastatnes pa ēkas perimetru, nojozt sastatnes ar drošības tīklu. 
Izmantojamas STORENT vai analogas sastatņu sistēmas, kuras iespējams 
uzstādīt līdz pat 80m augstumam. (www.storent.com) 

4. Nodrošināt drošu ēkas iemītnieku ieeju un izeju no ēkas, pirms ēkas ieejām 

izbūvējot gājēju tuneļus. 

5. Iebraukša būvlaukumā tiek organizēta no Parka ielas (lapa DOP-1) 

6. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas, WC pēc vajadzības tiek 

uzstādīti būvlaukuma robežās atbilstoši „darbu organizēšanas projektam” 

(lapa DOP-1) 

7. Būvlaukumā ūdens un elektrības apgāde tiek nodrošināta no esošās, 

siltināmās ēkas pieslēgumiem. 

8. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 

9. Būvmateriālu nokraušana būvlaukumā paredzēta norādītajās vietās (lapa 

DOP-1) 

10. Ēkas fasāžu siltināšanai un logu nomaiņai izmanto vēl sekojošus mehānismus 

un agregātus: 

Kravas automašīnas ar dažādu celtspēju; 

Šķērīšu platformas; Sastatnes; 

Elektroinstrumentus; 

11. Pēc pilnīgas celtniecības, apdares, instalāciju un citu veicamo darbu 

pabeigšanas un teritorijas ģenerāltīrīšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un 

valsts institūcijām. 

12. Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu 

firmu, ražotāju analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām, 

materiāliem. 

 

Sastādīja:  

Kārlis Melecis 

http://www.storent.com/





