6.pielikums
Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra
noteikumiem Nr.529

Kokneses apvienotai pašvaldību būvvaldei
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Būvniecības ierosinātājs
(pasūtītājs)
Kokneses novada dome
(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

reģistrācijas Nr. 90000043494
(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.)

Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113
(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631, e-pasts: dome@koknese.lv
(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu "Kokneses speciālās internātpamatskolas"
(ēkas nosaukums)

vienkāršotai fasādes atjaunošanai.
Nekustamā īpašuma kadastra numurs

3260 004 0183

I. Ieceres dokumentācija
1. Paredzēto darbu veids (vajadzīgo atzīmēt):
fasādes apdares
atjaunošana
X jumta seguma maiņa
pagraba siltināšana

X fasādes siltināšana
jumta siltināšana
logu nomaiņa

lodžiju aizstiklošana
2. Ziņas par ēku:
1) ēkas grupa

II
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums

3260 004 0183 001

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):
dzīvojama ēka
4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids

X nedzīvojama ēka

1263 (skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības
ēkas)
(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas adrese

"Kokneses speciālā internātpamatskola", Bormaņi, Kokneses nov., LV-5113

6) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr.90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts,
Kokneses novads, LV-5113
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

3. Ziņas par zemes gabalu:
1) zemes vienības kadastra apzīmējums ___________3260 004 0183 ___________________
2) zemes vienības adrese _"Kokneses speciālā internātpamatskola", Bormaņi, Kokneses nov., LV-5113___
3) zemes vienības īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs

Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr.90000043494, Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts,
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai

Kokneses novads, LV-5113
juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

4. Ziņas par būvniecības finansējuma avotu:
privātie līdzekļi
līdzekļi

publisko tiesību juridiskās personas līdzekļi

Eiropas Savienības politiku instrumentu

citi ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi
5. Pilnvarotā persona
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

dzīvesvieta, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

6. Būvprojekta izstrādātājs

SIA „Kalks” Reģ.Nr. 40103523129
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.

Draudzības iela 15, Ogre, Ogres nov. LV5001, tel. 26321321
vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

Būvkomersantu reģistrācijas Nr. 11990
būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs

7. Būvspeciālists(-i)1

Liene Melece, Sert. Nr. 10-0187
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

8. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista(-u) apliecinājums
Risinājumi atbilst būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un vietējās pašvaldības saistošajiem
noteikumiem.
Veicamās izmaiņas un pārbūves neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas ēkas ekspluatāciju
saistītos inženiertīklus (stāvvadus).
Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.
Būvprojekta izstrādātājs
K.Melecis
(paraksts2)

Būvspeciālists (-i)

(datums)

L.Melece
(paraksts2)

(datums)

9. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājums
Apliecinu, ka pievienotie īpašuma apliecinājuma dokumenti (kopijas) ir autentiski, patiesi un pilnīgi, attiecībā uz
objektu nav nekādu apgrūtinājumu, aizliegumu vai strīdu.
Apņemos īstenot ēkas fasādes apdares atjaunošanu, ēkas fasādes siltināšanu, jumta seguma maiņu, jumta
siltināšanu, logu nomaiņu un/vai lodžiju aizstiklošanu (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši izstrādātajai ieceres
dokumentācijai.
Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)
(vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

10. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):
X īpašuma, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti uz _2____ lp.
būvniecības ierosinātāja pilnvara uz ____________ lp.
X skaidrojošs apraksts uz __6_______ lp.
X grafiskie dokumenti uz __16_______ lp.
________________________________________________________________
X darba organizēšanas projekts uz ____3__________ lp.
saskaņojumi ar personām uz _________________ lp.
________________________________________________________________
saskaņojumi ar institūcijām uz __________ lp.
________________________________________________________________
atļaujas uz ______________ lp.
________________________________________________________________
X citi dokumenti uz ____________ lp.
________________________________________________________________
Aizpilda būvvalde
11. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu
Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

12. Ieceres realizācijas termiņš
(datums)

Būvdarbu uzsākšanas nosacījumi
13. Būvvaldē iesniedzamie dokumenti (vajadzīgo atzīmēt):
būvdarbu veicēja/būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija
atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polišu kopijas
atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksts
atbildīgā būvuzrauga saistību raksts
būvuzraudzības plāns
būvdarbu žurnāls
informācija par būvdarbu veicēju vai būvētāju
citi dokumenti, ja to paredz normatīvie akti ___________________________
________________________________________________________________
14. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,
dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,
būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

15. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri
Lēmuma numurs

datums

Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

II. Būvdarbu pabeigšana
16. Informācija par būvdarbu pabeigšanu
Apliecinu, ka būvdarbi ir pabeigti un iesniedzu:
būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus
iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus
darbu izpildes aktu kopijas
ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu
Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs)
(vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

17. Būvdarbu garantijas termiņš
Pēc ēkas vai tās daļas pieņemšanas ekspluatācijā ________ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus būvdarbu
veicējs novērsīs par saviem līdzekļiem.
18. Būvdarbu pārbaude
Objekts apsekots
(datums)

un konstatēts, ka būvdarbi veikti/nav veikti (vajadzīgo pasvītrot) atbilstoši vienkāršotas fasādes atjaunošanas
izstrādātajai ieceres dokumentācijai.
19. Lēmums par konstatētām atkāpēm no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem
aktiem
Lēmuma numurs

datums

Lēmuma izpildes termiņš
Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

20. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu
Būvvaldes atbildīgā amatpersona
(amats,

vārds, uzvārds, paraksts2)

(datums)

Piezīmes.
1. 1 Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi" 43. punktu papildus
piesaistītie būvspeciālisti.
2. 2 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.
3. Katru apliecinājuma kartes daļu aizpilda atsevišķi – izstrādājot ieceres dokumentāciju, uzsākot būvdarbus un tos pabeidzot.
4. Ēkas fasādes apliecinājuma kartes attiecīgās ailes paplašināmas, ja nepieciešams atspoguļot informāciju vairāk nekā par vienu
būvniecības ierosinātāju, ēkas vai zemes gabala īpašnieku, par zemes vienībām.

Ģenerāluzņēmējs:

SIA „Mediate”, Reģ.Nr. 40003595686
Rīga, Dzirnavu iela 48-17, LV-1010,
tel. 29208463
Valdes loceklis – Armands Jurjevs

Projektētājs:

SIA „Kalks”, Reģ.Nr. 40103523129
Draudzības iela 15, Ogre, LV5001, tel. 26321321
Valdes loceklis – Kārlis Melecis

Pasūtītājs:

Kokneses novada dome,
reģistrācijas Nr.90000043494,
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts,
Kokneses novads, LV-5113

Pasūtījuma Nr.:

2016-4 (arh.Nr. 2016-4)

Būvprojekta nosaukums:

"Kokneses speciālās internātpamatskolas"
ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana
energoefektivitātes uzlabošanai

Būvprojekta adrese:

"Kokneses speciālā internātpamatskola"
Bormaņi, Kokneses pagasts, Kokneses novads,
LV-5113

Būvprojekts:

Vienkāršotā atjaunošana

Būvprojekta vadītājs:

Liene Melece
Sertifikāta Nr. 10-0187

Ogre, 2016.

SĒJUMA SATURS
Pievienotie dokumenti:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Īpašumu apliecinoši dokumenti
Zemes robežu plāna kopija
Projektēšanas uzdevums
Būves tehniskās inventarizācijas lieta
SIA “Kalks” komersanta reģistrācijas apliecība
Lienes Meleces sertifikāts arhitekta praksei
Māra Vāveres energoauditora sertifikāts
Rolanda Lipšāna būvprakses sertifikāts
Ēkas energoaudita pārskats
Tehniskās apsekošanas atzinums

-3 lpp.
-5 lpp.
-8 lpp.
-12 lpp.
-20 lpp.
-21 lpp.
-22 lpp.
-23 lpp.
-----

Skaidrojošs apraksts
Ēkas fotofiksācija

-24 lpp.
-30 lpp.

Grafiskā daļa:
1. Vispārīgie rādītāji
2. 1. stāva plāns asīs 1-7
3. 1. stāva plāns asīs 7-9
4. 2. stāva plāns asīs 1-6
5. 2. stāva plāns asīs 7-8
6. 3. stāva plāns asīs 1-4; A-E
7. Fasāde asīs 9-1
8. Fasāde asīs I-A
9. Fasāde asīs 1-8
10. Fasāde asīs A-I
11. Fasāde asīs A-I pa asi 6
12. Fasāde asīs C-A pa asi 8
13. Maināmo logu specifikācija
14. Raksturojošie mezgli, detaļas
15. Raksturojošie mezgli, detaļas
16. Raksturojošie mezgli, detaļas
Darbu organizācijas projekts:
Paskaidrojuma raksts
Darbu organizācijas plāns

AR-1
AR-2
AR-3
AR-4
AR-5
AR-6
AR-7
AR-8
AR-9
AR-10
AR-11
AR-12
AR-13
AR-14
AR-15
AR-16

-31 lpp.
-32 lpp.
-33 lpp.
-34 lpp.
-35 lpp.
-36 lpp.
-37 lpp.
-38 lpp.
-39 lpp.
-40 lpp.
-41 lpp.
-42 lpp.
-43 lpp.
-44 lpp.
-45 lpp.
-46 lpp.

DOP-1

-47 lpp.
-48 lpp .

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Energoaudita, energosertifikāta, tehniskās apsekošanas atzinuma, vienkāršotās
atjaunošanas projekta un būvniecības tāmju izstrāde Kokneses internātpamatskolai –
attīstības centra skolas ēkai un pārejai
1.
VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU
1.1. Projektējamā objekta
Kokneses internātpamatskola – attīstības centra skolas ēka
nosaukums
un pāreja (no skolas ēkas uz internāta ēku)
1.2. Projektējamā objekta
“Kokneses speciālā internātskola”, Bormaņi, Kokneses
adrese
pagasts, Kokneses novads, LV-5113
1.3. Objekta kadastra
Nr. 3260 004 0183 001
apzīmējums
1.4. Zemesgabala īpašnieks
Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr.90000043494
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses
novads, LV-5113
1.5. Īpašumtiesību
Zemesgrāmatas apliecība
apliecinoši dokumenti
1.6. Pasūtītāja nosaukums,
Kokneses novada dome, reģistrācijas Nr.90000043494
adrese, tālrunis
Melioratoru iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses
novads, LV-5113,
Tālrunis: 65133630, Fakss: 65133631
e-pasts: dome@koknese.lv
1.7 Pasūtītāja atbildīgais
Kokneses novada domes izpilddirektors
pārstāvis
Ilmārs Klaužs
Tālrunis: 65133644, 26435216
e-pasts: ilmars.klauzs@koknese.lv
2.
VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU
2.1.

Būvniecības veids

2.2.

Projektēšanas stadija

2.3.

Būvprojekta
projektēšanas un/ vai
būvniecības kārtas

2.4.

Esošās situācijas
apraksts

2.5.

Projektēšanas mērķis/
sasniedzamais rezultāts

3.
3.1

Jaunbūve

Rekonstr.

Restaur.

Renov.

Nojaukšana

Tehniskā
shēma

cits

X
Skiču projekts
Tehniskais projekts
Idejas metu (sabiedriskās informēšanas materiāli)
Cits
Netiek dalīts kārtās

X

Ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Ēkas
fasāde, jumta segums un cokols ir cietis temperatūras,
mitruma un mehāniskās iedarbības rezultātā.
Renovēt ēkas fasādi atbilstoši Latvijas normatīvajiem
aktiem un prasībām. Izveidot funkcionālu un estētisku vidi
tās lietotājiem.

BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN
IZEJMATERIĀLI
Būvatļaujas
Jā. Iesniedz projektētājs.
pieprasījums Kokneses
apvienotajā pašvaldību
1

3.2.

3.3.

4.
4.1.

būvvaldē
Īpašuma tiesību
apliecinošie dokumenti
zemesgabalam/objekta
m
Izejmateriāli
projektēšanai

Jā. Izsniedz pasūtītājs.

Spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti, likumi un
standarti.

PRASĪBA IZSTRĀDĀT
Projektēšanas
1.Projekta robežas – Kokneses internātpamatskola –
nosacījumi
attīstības centra skolas ēka un pāreja (no skolas ēkas uz
internāta ēku)
2. Renovācijas projektā paredzēt ēkas fasādes, jumta, bēniņu
un pamatu siltināšanu atbilstoši energoauditā konstatētajam.
• Fasādes renovācija:
 labot defektu vietas pie cokola, jumta un palodzēm;
 virsmas sagatavošana;
 fasādes siltināšana;
 fasādes krāsošana;
 ārējo palodžu nomaiņa;
• Cokola siltināšana un vertikālās hidroizolācijas izveide.
• Atbilstošas betona vai bruģa aizsargapmales izveide
cokolam.
• Jumta pārseguma un bēniņu siltināšana.
• Jumta seguma nomaiņa.
• Skursteņu atjaunošana.
• Jumtiņu izbūve pie ārdurvīm.
• Bruģakmens lieveņu ar kājslauķiem izveide, kur
nepieciešams.
• Lietus ūdens notekreņu un notekcauruļu izbūve.
• Esošo pakāpienu atjaunošana ārpusē (kur nepieciešams).
3. Būvprojekta uzmērījumu veikšana dabā – būves fiksācijas
projekts.
4. Paskaidrojuma raksts
5. Izstrādāt fasādes ģenerālplānu ar krāsu pasi.
6. Izstrādāt fasādes un jumta siltināšanas konstruktīvos
risinājumus.
8. Izstrādāt detalizētu darbu apjomu sarakstu, kā arī lokālās
tāmes.
9. Projektu daļās paredzēt citus saistītos darbus, kas nav
uzskaitīti, kuri var ietekmēt projekta daļu kvalitāti, atbilstību
Latvijā aktuālajiem normatīvajiem aktiem un būvdarbu
izpildi.
10.Izstrādāt energoauditu, energosertifikātu, tehniskās
2

4.2.

Uzmērījumu rasējumi

4.3.

Būvdarbu organizācijas
projekts
Būvdarbu apjomi
Tāme

4.4.
4.6.
5.
5.1.
5.2.

5.3.

5.4

5.5.
5.6.

6.

NOSACĪJUMI
Būvuzņēmējs
Projektēšanas
uzsākšanas un
pabeigšanas termiņi
Saskaņošana ar
pasūtītāju

Saskaņošana ar citām
institūcijām un
akceptēšana
Skiču projekta sastāvs
Būvprojekta
eksemplāru skaits
Tehniskā projekta
stadijā
Prasības teritorijas
plānojumam

apsekošanas atzinumu.
Jā (izstrādā projektētājs)
Uzmērījuma rasējumiem, jābūt pietiekošā apjomā
(būvprojektam nepieciešamo apjomu noteikšanai), mērogā
un detalizācijas pakāpē atbilstoši būvobjekta uzdevumam un
realizācijas nepieciešamībai.
Jā (izstrādā projektētājs)
Jā (izstrādā projektētājs)
Jā (izstrādā projektētājs)

Nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
2016.gada marts - 2016.gada 13.maijs

1.Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, Projektētājs iesniedz
Pasūtītājam noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas,
sākotnējās idejas vizuālos risinājumus un aprakstus.
Apjomu un konkrēto sastāvu saskaņojot ar pasūtītāju un
Kokneses novada domes Attīstības nodaļu.
2. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no tehniskā
projekta saņemšanas brīža izskata projekta dokumentāciju
un saskaņo to. Ja pasūtītājam ir argumentētas iebildes par
projekta risinājumiem, projektētājs tās novērš 10 (desmit)
dienu laikā.
3. Pēc projekta saskaņošanas ar pasūtītāju projektētājs veic
tehniskā projekta (TP) saskaņošanu ar visām pārējām
institūcijām un iestādēm un iesniedz akceptēšanai
Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē.
4. Projektētājs iesniedz energoauditu, tehniskās apsekošanas
atzinumu, tehnisko projektu un tāmes Pasūtītājam līgumā
noteiktajā termiņā.
Veic projektētājs.

Jā
5 eksemplāri papīra versijā un 1 eks. CD formātā (rasējumi
– dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; viss
projekts pdf failos) pasūtītājam

Saskaņā ar spēkā esošajiem Kokneses novada domes
27.03.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.4 „Kokneses
novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam teritorijas
3

izmantošanas un apbūves noteikumiem un Grafiskās daļas”.
7.
8.

9.
9.1.
9.2.

Prasības
autoruzraudzībai
Projektēšanas
uzdevumam
pievienotie dokumenti

Paredzēt autoruzraudzību.
1. Inventarizācijas lieta.
2. Zemesgrāmatu apliecība
3. Zemes robežu plāns

Īpašie nosacījumi
Visās projekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu būvdarbu
veikšanu un projekta nepārprotamību
Būvprojekta izstrādē piesaistīt sertificētus speciālistus.
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SKAIDROJOŠS APRAKSTS
"Kokneses speciālās internātpamatskolas" ēkas fasādes vienkāršotā
atjaunošana energoefektivitātes uzlabošanai, Bormaņos, Kokneses pagastā,
Kokneses novadā, LV-5113, projekts izstrādāts pamatojoties uz Kokneses novada
domes, reģistrācijas Nr. 90000043494 pasūtījuma, ņemot vērā darba uzdevumu,
ēkas energoaudita pārskatu, tehniskās apsekošanas aktu un ēkas vizuālo apsekošanu
dabā.
PAREDZĒTIE DARBI
Ēkai tiek paredzēts siltināt attīstības centra skolas ēkas un pārejas (no skolas ēkas uz

internāta ēku) norobežojošās konstrukcijas, turklāt neliela daļa ēkas jau ir siltināta. Skat
plānā.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ēkas sienas paredzēts siltināt ar 200mm minerālvates plātnēm un apmest ar masā
tonētu apmetumu.

Sporta zāles jumta siltināšana ar 250mm cieto minerālvati un bitumena ruļļu
materiāla izbūve divās kārtās
Bēniņu pārseguma siltināšana ar 120mm beramo vati vietās, kur ir esošs
siltinājums, un 250mm biezumā vietās, kur siltinājuma nav.
Pamatu un iedziļināto pirmā stāva sienu siltināšana ar ekstrudētu putu
polistirolu 100mm biezumā, 600mm zem grunts līmeņa un 600mm zem 1
stāva grīdas līmeņa
Atsevišķu durvju nomaiņa, esošo logu un durvju blīvējuma atjaunošana, vēja
lentu iebūve.
Jumta seguma nomaiņa
Lietus ūdens tekņu un noteku sakārtošana
Ieejas mezglu renovācija
Lietusūdens apmales izbūve
Citi neklasificēti darbi

Būvdarbi veicami ievērojot ETAG004 prasības.
ĒKAS ĀRDURVJU NOMAIŅA
Ēkas ārdurvis nomaināmas pirms fasādes siltināšanas konkrētajā zonā.
Uzstādāmas jaunas, baltas PVC durvis bez stiklojuma. Pirms durvju izgatavošanas
veikt ailas kontrolmērījumu. Kopējais durvju siltumnoturības koeficients U≤1,6.

Iebūvēt vēja lentes ārpusē un tvaika lentes iekšpusē. Durvis aprīkot ar mehānisko aizvērēju.
Durvju specifikāciju skatīt lapā AR-13.
Visiem esošajiem logiem un durvīm pirms ailu siltināšanas atjaunot blīvējumu,
iestrādāt vēja lentas (piem., Fentrim 2).

ĒKAS ĀRSIENU SILTINĀŠANA
Ēkas ārsienas paredzēts siltināt ar 200mm cietās minerālvates (piem. PAROC
Linio 15) λ≤0,037 W/mK plātnēm.

Pirms minerālvates plātņu iestrādes fasāde tiek apsekota, tiek attīrīta no
netīrumiem, vecā fasādes apmetuma bojātajām daļām, tiek aizpildītas plaisas un
apmetuma nodrupumi un tiek gruntēta ar Sakret KS Primer, pēc grunts nožūšanas
(aptuveni 12 st.), uzklāt kvarca grunti Sakret QG.
Siltumizolācijas plātnes sāk līmēt izmantojot līmjavu SAKRET BK no ēkas
fasādes apakšējās daļas uz augšu, kā sākuma punktu izmanto pie ēkas cokola
piestiprinātu speciālu cokola profilu ar lāseni pa ēkas perimetru. Apakšējā plātņu
rinda (h=600) aizstājama ar tāda paša biezuma EPS100, λ≤0,037 W/mK, putu
polistirola loksnēm, lai izvairītos no siltumizolācijas piemirkšanas nokrišņu ietekmē.
Dībeļošanai tiek izmantoti fasādes dībeļi SAKRET FISCHER TERMOZ CN 8, kuru
noenkurojuma dziļums vismaz 70mm, taču izvērtējams pēc sienas stāvokļa. Izvērtējot
noenkurojuma dziļumu, jāņem vērā sienas materiāls un tā kvalitāte. Lietojami 6
dībeļi uz 1kvm.
Ēkas durvju un logu aiļu iekšmalas tiek siltinātas ar PAROC FAB-3 50mm
minerālvates siltumizolācijas materiāla. Pirms ailu siltināšanas visiem logiem uz
durvīm paredzēt atjaunot blīvējumu, iestrādāt vēja izolācijas lentas (piem., Fentrim
2).
Apmetuma ar I. mehāniskās izturības kategoriju izveidošana (atbilstoši ETAG
004 - 5.1.3.3 punkts): 1.kārta armējošās javas un armējošā stikla šķiedras sieta 160
gr/m2 uzklāšana (Sakret BAK vai analogs), zemapmetuma grunts uzklāšana ( Sakret
PG vai analogs), dekoratīvā gatavā silikona vai silikona-silikāta apmetuma ar
tonējumu uznešana ( Sakret SIP/B, Sakret SMS/L vai analogs).
Iestrādātā siltumizolācija tiek armēta ar 160gr/m2 stikla šķiedras sietu un
armējamo javu SAKRET BAK. Fasādes ārējos stūros izmantojams papildus armējamais
siets un stūra profils SAKRET ALB-EC-100/150-25. Logu un durvju aiļu stūros iestrādāt
papildus armējošo sietu, lai izvairītos no fasādes apdares plaisāšanas. Palodžu
iestrādāšanai izmantojami profili ALB-EW-US(01)-20 un ALB-EW-CS(01)-20. Virs
logiem profils ar lāseni ALB-ED-C(01)-25.
Pēc kā fasāde tiek gruntēta ar grunti SAKRET PG un apmesta ar masā tonētu
dekoratīvo apmetumu uz silikona, vai silikona - silikāta bāzes (Sakret SIP/B vai Sakret
SMS/L) ar grauda lielumu 3mm.
Atsevišķās vietās, lai nodrošinātu ērtu durvju atvēršanu, pieļaujams siltināt
fasādi ar plānāku siltumizolācijas kārtu.
Uzstādāmas jaunas ārējās palodzes – krāsots skārds ar Pural pārklājumu, tonisRAL7042 /brūns/.
Stingri ievērot izmantoto materiālu ražotāju rekomendācijas un norādījumus.
Par vietām, kur nav iespējams izbūvēt energoauditā un projektā paredzēto
siltumizolācijas materiāla biezumu, pirms darbu veikšanas jāziņo būvuzraugam un
jāsaskaņo risinājums autoruzraudzības kārtā.

ĒKAS COKOLA RENOVĀCIJA, LIETUS ŪDENS ATVADES APMALES IZBŪVE
Paredzēts siltināt pamatus 600 mm zem grunts līmeņa vietās, kur pirmā stāva
grīdas atzīme ir virs grunts līmeņa atzīmes un 600mm zem grīdas līmeņa vietās, kur
grīdas līmenis ir zem grunts līmeņa.
Pirms cokola apstrādes paredzēts demontēt esošo, betonēto lietus ūdens
apmali. Pirms cokola apstrādes cokols tiek apsekots, tiek attīrīts no netīrumiem, vecā
apmetuma bojātajām daļām, tiek aizpildītas plaisas un apmetuma nodrupumi, tiek
hidroizolēts ar divkomponentu hidroizolāciju Sakret TCM vismaz 1m zem grunts
līmeņa.
Cokols tiek siltināts ar 100mm biezu ekstrudētu putu polistirolu λ≤0,37 W/mK.
Siltinājums tiek armēts ar stikla šķiedras sietu un armējamo javu. Cokola ārējos
stūros izmantojams papildus armējamais siets un speciāls stūra profils.
Cokols tiek apmests ar Sakret SIP silikona apmetumu un krāsots divās kārtās ar
hidrofobu cokola krāsu.
Paredzēts izbūvēt jaunu bruģakmens apmali ar 3% kritumu prom no ēkas.
Apmalē iestrādāt betona teknes lietusūdens atvadīšanai no ēkas. Bruģētās lietus
ūdens atvades risinājuma mezglu skatīt lapā AR-14.
JUMTA SEGUMA NOMAIŅA, LIETUSŪDENS TEKŅU IZBŪVE.
Vēsturiski ēkai ir bijis savietotais jumts. Visai ēkai izņemot sporta zāles jumtu ir
mainīta konstrukcija izbūvējot koka konstrukcijas jumtu ar ārējo lietusūdens atvadi.
Ēkai paredzēts mainīt jumta iesegumu, palielināt jumta pārkares pie ēku gala sienām
par 30cm. 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
jumta ieseguma skārda profila materiāla tehniskajām prasībām ņemot vērā
attālumus starp spārēm un latojuma dimensijas.
Ieklājams jauns jumta iesegums, piem. RUUKKI MONTEREY Premium, RAL7042.
Jumta konstrukcijā izbūvējamas lietus ūdens teknes d=150mm, skārda lāsenes
dzegās, aerokores un skursteņu pieslēgi. Visiem jumta elementiem tonis RAL7042.
Lietusūdens tekņu un noteku izvietojums nemainīgs, PURAL, RAL7042.
Paredzēt izbūvēt jaunus stiprinājumus atvirzot tos par siltumizolācijas biezuma tiesu.
Izbūvējamas jaunas vēja kastes un jauns dēlīšu apšuvums bēniņu gala sienām.
Tonis - Pinotex "Riekstkoks" divās kārtās. Pirms krāsošanas veikt kontrolkrāsojumu
1kvm laukumā un saskaņot toni ar pasūtītāju un autoruzraugu.
Izbūvēt sniega barjeras Ruukki dakstiņveida jumtam ar 2 ovālām caurulēm.
Drošības barjeras nav nepieciešamas, jo jumta dzegas augstums līdz grunts
līmenim ir mazāks par 10m.

Sporta zāles jumtam paredzēt izbūvēt koka konstrukcijas pārkari, risinājums
lapā, AR-16.
Paredzēt piemūrēt parapetus ar 3MPa keramzīta blokiem 200mm augstumā.
Jumtus ar 250mm cietās minerālvates λ≤0,037 W/mK kārtu. Siltumizolācija
klājama trīs kārtās viena otrai perpendikulāri – PAROC ROS 30 120mm un PAROC
ROS30 100mm un PAROC ROB50 30mm, tās stiprinot ar speciāliem dībeļiem un
skrūvēm.
Hidroizolējošā kārta klājama kausējot bitumena ruļļmateriāla jumta segumu,
divās kārtās, vienu otrai perpendikulāri. Apkašklājam - pirmajai kārtai izmantojot
UNIFLEKS EPP 3,7kg/m2, un otrai kārtai UNIFLEKS EKP 5,0kg/m2, kā virsklāju.
Iestrādājot jauno jumta segumu, nedrīkst pieļaut zem tā palikušus gaisa burbuļus vai
kādus citus defektus, kas radītu jumta bojājumus tā ekspluatācijas gaitā. Visas
savienojuma un salaiduma šuves papildus apstrādājot ar hidroizolācijas materiālu.
Esošos jumta aeratorus pagarināt, ja nepieciešams, uzstādīt jaunas cepures.
Uzstādīt papildus aeratorus ALIPAI-110, ņemot vērā ražotāja rekomendācijas.
Izbūvēt jaunus skārda parapeta nosegelementus. Tonis - RAL7042 (pelēks).
Risinājumus skatīt lapā AR-15.

Jauna papildu konstrukcija:
Jauna jumta hidroizolācijas membrāna

• Mehāniskie stiprinājumi
• Papildu siltumizolācija: PAROC ROS 30 +
PAROC ROB 50
Līdzšinējā konstrukcija:

• Vecā jumta hidroizolācijas membrāna
• Vecā siltumizolācija.
• Nesošā konstrukcija: dobtais betona
panelis

Ēkas siltinātajai daļai nomainīts arī jumta segums. Uzstādīts PP20 profila metāla
lokšņu segums. To netiek paredzēts mainīt.
VĒDKANĀLU RENOVĀCIJA
Ķieģeļu vēdkanālus virs jumta paredzēts 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
3mm. Ar skārdu apšūtie vēdkanāli apmierinošā stāvoklī, renovācija nav
nepieciešama.

BĒNIŅU STĀVA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA
Lielākoties bēniņi ir siltināti ar 150mm minerālvates loksnēm. Pārsegums tiek
papildus siltināts ar beramo minerālvati PAROC BLT9, λ≤0,041, iestrādājot to
mehāniski. Kopējais siltinājuma biezums pēc iestrādātā materiāla rukuma – 250mm.
Jumta dzegās lietot vēja plēvi lai nodrošinātu beramās vates neizbiršanu.
Pārvietošanās nodrošināšanai tiek izbūvētas antiseptētu un ar antipirēnu
apstrādātu koka dēļu laipas 400mm platumā.

IEEJAS MEZGLU RENOVĀCIJA
Ieejas mezgls asīs 6-7:
Pakāpieni apmierinošā stāvoklī. Veikt jumtiņa seguma nomaiņu - piem. RUUKKI
MONTEREY Premium, RAL7042. Dēlīšu apšuvumu un metāla balstus attīrīt, atjaunot
krāsojumu. Apgaismes prožektoru demontēt, uzstādīt jaunu 50w LED prožektoru ar
kustību sensoru.
Ieejas mezgls asīs A-B pa asi 4:
Pakāpieniem un laukumam remontēt izdrupumus un flīzēt ar salizturīgām,
neslīdošām akmens masas flīzēm. Uzstādīt jaunu iebūvētu kājslauķi ar gumijas
lamelēm. Demontēt plafonlampas, prožektoru un videonovērošanas kameru. Mainīt
jumtiņa iesegumu - piem. RUUKKI MONTEREY Premium, RAL7042. Dēlīšu apšuvumu
attīrīt, atjaunot krāsojumu. Jumtiņa apakšu gruntēt, špaktelēt un krāsot fasādes
krāsā. Metāla atbalsta konstrukcijas vertikālās daļas mainīt. Uzstādīt atpakaļ
demontētās plafonlampas un videonovērošanas kameru. Uzstādīt jaunu LED 20w
prožektoru ar kustības sensoru.
Ieejas mezgls asīs I-H:
Betonētais laukums apmierinošā stāvoklī, remonts nav nepieciešams. Uzstādīt
jaunu iebūvētu kājslauķi ar gumijas lamelēm. Mainīt jumtiņa iesegumu - piem.
RUUKKI MONTEREY Premium, RAL7042. Jumtiņa apakšu gruntēt, špaktelēt un krāsot
fasādes krāsā. Metāla atbalsta konstrukcijas attīrīt un pārkrāsot – tonis RAL7042
(pelēks).
Ieejas mezgls asīs 7-6:
Flīzētais laukums un pakāpieni apmierinošā stāvoklī. Paredzēt attīrīt no
organiskas, atjaunot flīžu šuvju aizpildījumu. Demontēt plafonlampas un ēkas
nosaukuma plāksni. Izbūvēt jaunu koka dēlīšu apšuvuma dekoratīvo vairogu gar
jumtiņa ārējo malu. Jumtiņa apakšu gruntēt, špaktelēt un krāsot fasādes krāsā.
Uzstādīt atpakaļ demontētās plafonlampas un ēkas nosaukuma plāksni.
Ieejas mezgls asīs B-A pa asi 8:
Pie nomaināmajām ārdurvīm uzstādīt polikarbonāta jumtiņu uz krāsota metāla
kvadrātcauruļu rāmja. Tonis RAL7042 Izbūvēt bruģakmens lieveni uz betona
pamatnes, iestrādāt jaunu kājslauķi ar gumijas lamelēm.

CITI DARBI:
Sporta zāles sienā iebūvēto vēdināšanas resti paredzēt demontēt, attīrīt,
pārkrāsot RAL7042 un uzstādīt atpakaļ izvirzot par siltumizolācijas kārtas biezuma
tiesu.
Metāla kāpnes uz jumtu gar sporta zāles gala sienu un gar sienu asīs D-F pa asi
6 demontēt. paredzēt attīrīt, krāsot RAL7042. Pirms fasādes siltināšanas pagarināt
stiprinājumus fasādē par siltinājuma biezuma tiesu un pēc siltināšanas uzstādīt
kāpnes atpakaļ.
Fasādē B-D pa asi 3 esošās ventilācijas šahtas atstājamas nesiltinātas. Apdare
kā cokolam. Uzstādīt jaunus skārda nosegelementus RAL-7042. Restes attīrīt,
pārkrāsot.
Fasādē 4-3 pa asi B elektrības skapi netiek paredzēts atvirzīt no sienas.
Siltumizolāciju klāt no un līdz skapim iebūvējot to nišā. Skapi attīrīt, pārkrāsot un
uzlīmēt jaunu brīdinājuma zīmi.
Fasādē 1-4 esošās vēdināšanas restes demontēt, pēc fasādes siltināšanas
uzstādīt jaunas metāla restes d=500, tonis RAL7042, izvirzot par siltumizolācijas
kārtas biezuma tiesu.
Fasādē 2-1 iebūvēto vēdināšanas resti paredzēt demontēt, attīrīt, pārkrāsot
RAL7042 un uzstādīt atpakaļ izvirzot par siltumizolācijas kārtas biezuma tiesu.
Fasādē 6-2 pirms būvdarbu veikšanas demontēt antenu un prožektoru. Pēc
fasādes siltināšanas uzstādīt atpakaļ antenu un uzstādīt jaunu 50w LED prožektoru ar
kustību sensoru.
Uzkrāsot kontrastējošu epoksīdu bāzes krāsojumu pie līmeņu un virsmu maiņas
uz pakāpieniem un zemu griestu kantēm.
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.

Sastādīja:

Kārlis Melecis

