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SIA „Energo Consult”  
reģistrācijas Nr. 45403024891, 

Jēkabpils, Rīgas iela 115,  
LV-5202 

Projektēšanas uzdevums 
 
Projektēšanas objekts: Pašvaldības ēka ar kad.nr. 32600130415, ēkas adrese 1905.gada 
iela 7. Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113 (ēkas pirmā stāva telpas 
(norāda Pasūtītājs) un tām pieguļošā teritorija).  
 
Darba uzdevums:  
Izstrādāt un Pasūtītājam iesniegt: 

1. teritorijas labiekārtošanas projektu un tāmi (paredzēt vieglā transporta un autobusu 
stāvlaukuma izveidi ēkai pieguļošajā teritorijā, gājēju celiņu,  soliņu, atkritumu 
urnu uzstādīšanu); 

2. tūrisma informācijas centra telpu atjaunošanas projektu un tāmi (tajā skaitā UK, 
apkure, iekštelpu elektrība, vājstrāvas (signalizācija, videonovērošana, telefons, 
internets, ugunsdrošība)); 

3. tūrisma informācijas centra telpu aprīkojuma projektu un tāmi.  
 
Projektēšanas nosacījumi:  

- Izstrādāt detalizētu darbu apjomu sarakstu, lokālās tāmes, darbu organizācijas 
projektu, rasējumus.  

- Paredzēt autoruzraudzību. 
- Pēc projekta saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt tehniskā projekta saskaņošanu ar 

visām pārējām institūcijām, iestādēm un iesniegt akceptēšanai Kokneses 
apvienotajā pašvaldību būvvaldē.  

- Projektā paredzēt citus saistītos darbus, kas nav uzskaitīti, bet kuri var ietekmēt 
projekta kvalitāti, atbilstību Latvijā aktuālajiem normatīvajiem aktiem un būvdarbu 
izpildi. 

 
Tehniskā projekta eksemplāru skaits Tehniskā projekta stadijā, kas iesniedzams 
Pasūtītājam: 
1.1. Projekti tiek iesniegti Pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros grafiskā formā un 1 (vienā) 

eksemplārā digitālā formā. 
 
Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņš:  
2015. gada 29.decembris - 2016.gada 8.aprīlis 
 
Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis: 
 Kokneses novada domes izpilddirektors 
Ilmārs Klaužs 
Tālrunis: 65133644, 26435216 
e-pasts: ilmars.klauzs@koknese.lv 
 

https://www.firmas.lv/index.php?module=results&srch=adrese:J%C4%93kabpils%2C+R%C4%ABgas+iela+115&srch_exact=1
mailto:ilmars.klauzs@koknese.lv










SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 

 „Pašvaldības ēkas 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā, pirmā stāva 
atjaunošana”projekts izstrādāts pamatojoties uz Kokneses novada dome, 
reģistrācijas Nr. 90000043494 pasūtījuma, ņemot vērā darba uzdevumu, ēkas 
energoaudita pārskatu, tehniskās apsekošanas aktuun ēkas vizuālo apsekošanu dabā. 

 

AR DAĻA 

PAREDZĒTIE DARBI 

Demontēt atsevišķas nenesošas starpsienas, ģipškartona sienu 
apšuvumu,nokalt grīdas flīzējumu un betonēto virskārtu. Veikt divu durvju ailu 
pārbūvi, Izbūvēt jaunas starpsienas, uzstādīt jaunas iekšdurvis un logu, veikt sienu, 
grīdas un griestu apdari, uzstādīt apgaismojuma armatūras. Uzstādīt izlietnes 
iebūvētas virsmās, klozetpodus un pisuārus, izbūvēt WC kabīnes. Izbūvēt iekšējās 
AVK, ŪK, EL, ESS komunikācijas. 

Darba uzdevums paredz izstrādāt: 

1. teritorijas labiekārtošanas projektu un tāmi(paredzēt vieglā transporta un 
autobusu stāvlaukuma izveidi ēkai pieguļošajā teritorijā, gājēju 
celiņu,soliņu, atkritumu urnu uzstādīšanu); 

2. tūrisma informācijas centra telpu atjaunošanas projektu un tāmi (tajā 
skaitā UK, apkure, iekštelpu elektrība, vājstrāvas (signalizācija, 
videonovērošana, telefons, internets, ugunsdrošība)); 

3. tūrisma informācijas centra telpu aprīkojuma projektu un tāmi. 
Šajā projektā iekļauti risinājumi 2. daļai. 1. un 3. daļa atsevišķos projektos. 

 

ESOŠĀ SITUĀCIJA 

Ieejas aila fasādē A-B uzrādīta kā aizbūvēta un izbūvēta jauna ieeja fasādē 1-7 
starp asīm 2 un 3, balstoties uz iepriekš SIA “Kalks” reģ. Nr. 40103523129 izstrādātu 
un realizējamu projektu 2016-1 pēc Kokneses novada domes pasūtījuma. Tāpat šajā 
projektā risināti norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumi un logu, durvju 
nomaiņa, kas izpilda energoaudita prasības. 

 

DEMONTĀŽAS DARBI 

Paredzēts demontēt lapā AR-2 norādītās starpsienas un ārsienu riģipša 
apšuvumu. Nokalt grīdas flīzes un betona virskārtas klājumu. Demontēt esošo dēļu 
grīdas segumu un lāgas. Paredzēts izbūvēt jaunu durvju ailu un paplašināt vienu 
esošo (Skat. BK). 

 

 

 



STARPSIENU UN GRIESTU APŠUVUMA IZBŪVE 

Paredzēts izbūvēt nenesošas riģipša konstrukcijas starpsienas metāla karkasā 
kā norādīts lapā AR-3. Starpsienām izbūvējams 75mm metāla karkass ar vertikālo 
statņu soli 400mm ar amortizējošajām lentēm pa perimetru, kas apšujams ar 
ģipškartona plāksnēm divās kārtās no abām pusēm. Karkass piepildāms ar 
minerālvati skaņas izolācijai. Durvju ailām izmantojami pastiprināti metāla profili. 
Lietojami piem. Knauf profili, vai analogi. Stingri ievērot ražotāja norādījumus un 
rekomendācijas. Aizmūrējamas atsevišķas ailas ar 3MPa keramzīta blokiem esošo 
sienu biezumā. Novietojumu skatīt lapā AR-3. Griestus apšūt ar ģipškartonu vienā 
kārtā uz metāla karkasa ar soli 400mm, minimālā attālumā no pārseguma paneļa. 
Veicot darbus paralēli izbūvēt iekšējos tīklus. Paredzēt veikt logailu apdari. 

 

APDARE UN APRĪKOJUMS 

Veicama apdare atbilstoši rasējumiem AR-4 un AR-5. Pēc grīdas betonētās 
virskārtas nokalšanas grīda gruntējama ar SAKRET UG grunti un veicama izlīdzināšana 
ar SAKRET FS izlīdzinošo kārtu vidēji 30mm biezumā. Telpās, kur uzstādāms linoleja 
grīdas segums, izlīdzinātā grīda atkārtoti gruntējama ar SAKRET UG grunti un 
izlīdzināma ar SAKRET NSP izlīdzinošo masu vidēji 10mm biezumā. Telpās ar ekspl. 
Nr. 8., 10. un 11. iebūvējamas 600mm virsmas standarta augstumā ar iebūvētām 
izlietnēm. Izbūvēt piem. Eltete ūdensizturīgas LLT 13mm HPL (monolīts) bezrāmju 
kabīnes kā norādīts lapā AR-3. Uzstādīt sabiedriskām būvēm piemērotus klozetpodus 
un pisuārus. Durvju un loga specifikācijas skatīt lapā AR-6. Izbūvēt kājlīstes un durvju 
aplodas.  

 

Sastādīja:   Kārlis Melecis 

BK DAĻA 

SKATĪT LAPĀ BK-1 

AVK DAĻA 

IEVADS 

 

 Būvprojektā sastāvs, komplektācija un noformējums atbilst prasībām, kas 
noteiktas Latvijas būvnormatīvos. Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu 
izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti, LBN, arhitektūras rasējumi, kā arī 
Pasūtītāja projektēšanas uzdevums. 

 Projekts izstrādāts ievērojot projektēšanas uzdevumu telpu arhitektonisko 
plānojumu un to funkcionālo pielietojumu. 

Projekta sastāvā ir iekļauts: 

• izvēlēto projekta risinājumu, iekārtu un materiālu apraksts; 
• izvēlēto iekārtu galvenie tehniskie raksturojumi, izdrukas; 
• sistēmu plāni; 
• sistēmu principiālās; 



• izvēlēto iekārtu un pielietoto materiālu specifikācijas; 
 Projektā uzrādāmie agregātu, iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā 
piemērs, lai noteiktu izstrādājumu kvalitātes prasības.  

 Projektā uzrādāmie agregāti, iekārtas un citu izstrādājumi ir sertificēti Latvijas 
Republikā, vai Eiropas Savienības atbildīgajās institūcijās. 

 Projektētājs ir atbildīgs par iepriekš minēto sistēmu un izvēlēto iekārtu pareizu 
un atbilstošu izvēli, aprēķiniem un to funkcionālo atbilstību. 

 

ĀRA GAISA PARAMETRI 

Ziemā: 

• gaisa temperatūra -20.7 ºC; 
 

IEKŠTELPU GAISA PARAMETRI 

 
 Iekštelpu aprēķina temperatūra: 
 

Telpas nosaukums Gaisa temp. 

Ziema, °C 

 

Birojs +20±3 

  

SISTĒMAS APRAKSTS 

 APKURE 

 

  Apkures sistēmas siltumnesējs – ūdens no katlu telpas ar parametriem 80/60ºC. 
Projektā ir ieprojektēta divcauruļu sistēma. 
 Apkures sistēma pieslēdzās pie esošā siltummezgla. Apkures cauruļvadi 
paredzēti montēt atklāti, no vara. Apkures cauruļvadiem tiek ieprojektēta siltumizolācija 
“Paroc”,akmens vate ar folijas pārklājumu cauruļvadiem,b=25mm. 

 Cauruļvadu stiprināšanai izmantot enkurus, vītņu stieņus un cinkotas cauruļu 
skavas ar gumijas ieliktņiem un savilcējskrūvēm.  

 Telpās, kā sildķermeņi tiek paredzēti radiatori “PurmoCompact” firma “Rettig”.  

 Apkures sistēmas atgaisošana paredzēta sistēmas augstākajos punktos. Ar 
noslēgarmatūru, iespējams atgaisot attiecīgos atzarus caur radiatoru atgaisošanas 
vārstiem.Apkures sistēmas iztukšošana paredzēta viszemākajos punktos: stāvvadu 
sākumā caur balansēšanas vārstiem un caur tukšošanas ventiļiem. Cauruļvadus montēt 
ar kritumu 0,002 uz pēdējo radiatoru.  

 Montējot cauruļvadus, jāņem vērā cauruļvadu lineāro pagarinājumu, izveidojot 
kompensācijas cilpas. Jāievēro montāžas noteikumi atkarībā no pielietojamā cauruļvada 



materiāla. Cauruļvadu kompensācija un nekustīgie balsti jāparedz atbilstoši cauruļvadu 
ražotāja montāžas specifikācijai. 

Radiatoru piesaistes, dimensijas un krāsas pirms pasūtīšanas vēlreiz jāsaskaņo ar 
pasūtītāju. 

 Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēkas dažādu ugunsizturību zonās, visās 
vietās, kur paredzēti atvērumi sienās un pārsegumos, kur cauruļvadi tās šķērso, 
jāparedz metāla čaulas cauruļu aizsardzībai. Čaulu DN ir jābūt 3 –5 mm lielākam par 
attiecīga cauruļvada izolācijas ārējo DN. Sprauga starp čaulu un izolāciju jāaizpilda ar 
ugunsdrošu mastiku vai blīvējumu. 

Cauruļvadu augstuma atzīmes precizēt montāžas laikā.  

 Caurules jāatbalsta ar āķiem vai kronšteiniem. Āķiem un kronšteiniem jābūt ar 
gumijas starplikām starp tiem un caurulēm. Atbalstiem jābūt uzstādītiem ar sekojošu 
maksimālo atstatumu: 

 

Caurules diametrs, mm Atstatums horizontālai 
caurulei, mm 

Atstatums vertikālai 
caurulei, mm 

15-20 1200 1800 

25-32 1800 2400 

 
  
Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma 
realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un citām projekta 
sadaļām. 
  
 
 
Būvprojekta daļas vadītāja:T. Grava 

   sertifikāts: Nr.50-3001 

 

UK DAĻA 
Darbu apjoms 
Būvprojektā tika izstrādātas šādas sistēmas: 

- aukstā, karstāūdenssistēmas; 

- sadzīves kanalizācijas sistēma. 
 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz: 

Būvnormatīviem: 

LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 

LBN 202-15 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. 



Vispārīgais 

Projekta dokumentācijas izstrādei par pamatu izmantoti Latvijas Republikas normatīvie 
dokumenti, tādi kā Latvijas būvnormatīvi, Valsts standarti, Ministru kabineta noteikumi un 
saistošie ES standarti, kā arī Pasūtītāja projektēšanas uzdevums, telpu ekspluatācijas 
tehnoloģijas prasības. 

Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt pašiem 
jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais standarts, kas minēts 
šajā projektā ir ticis nomainīts ar citu jaunāku standartu, jāpielieto jaunais standarts vai 
būvnormatīvs. 

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta risinājuma 
realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru. 

 Projektā uzrādītie iekārtu un citu izstrādājumu ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu 
izstrādājumu kvalitātes prasības. Uzrādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt 
pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības, veicot 
agregātu un projekta risinājumu saskaņošanu ar projekta autoru pirms būvdarbu uzsākšanas 
un iekārtu pasūtīšanas.  

Inženiertīklu risinājumi 

Aukstā, karstā ūdens sistēmas 

Projektējamais iekšējais ūdensvads tiek pieslēgts esošam ūdensievadam ēkā. 
Pieslēgumu veikt virs grīdas.  

Projektējamais karstais ūdensvads tiek pieslēgts esošam cauruļvadam ēsošā 
siltummezglā. 

Ūdensapgādes sistēmas cauruļvadus paredzēts izbūvēt no Unipipekompozītcaurullēm. 

Lai novērstu kondensāta rašanos aukstā ūdens sistēmā un siltuma zudumus karstā ūdens 
sistēmās, caurļvadi jāizolē ar ArmacellTubolit izolāciju. 

Sadzīves kanalizācijas sistēma 

Sadzīves kanalizācijas sistēma tiek paredzētanotekūdeņu savākšanai un 
novadīšanaino tūrisma informācijas centra ēkas sanitāri tehniskām ierīcēm. 

Pieslēgumu pie esošā kanalizācijas cauruļvada veikt grīdā.  

Sadzīves kanalizācijas sistēmu paredzēts izbūvēt no PP kanalizācijas caurulēm. Cauruļvadu 
trašu pagriezienu un atzaru vietās jāizmanto atbilstoši veidgabali.  

 

SastādījaN.Kosolapova 

EL DAĻA 

SKATĪT LAPĀ EL-1 



ESS DAĻA 

SKATĪT LAPĀ ESS-1 

 

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, VAR TIKT RISINĀTI 
AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ, VISUS DARBUS SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU, 
BŪVUZRAUDZĪBU UN NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ ARĪ BŪVVALDĒ. 






