
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 „Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” energoefektivitātes uzlabošana”, 
„Dzeguzīte 1”, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads, LV-5108, 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. 

 

 Ēka ir no ārpuses siltināta ar 50mm minerālvates kārtu koka karkasā un 
apšūta ar plastmasas dekoratīvo apšuvumu. Siltumizolācijas kārta ir nepietiekoša, 
nav pareizi izbūvēta ventilējamā fasāde, apšuvums stipri bojāts, tāpēc paredzēts 
demontēt visu esošo apdari un siltumizolāciju. 

 

PAREDZĒTIE DARBI 

• Ēkas fasādes esošās apdares un siltumizolācijas demontāža. 
• Jumta pārkaru pagarināšana, seguma nomaiņa. 
• Vēdināšanas kanālu piemūrēšana. 
• Fasādes siltināšana un apdare. 
• 1. stāva pārseguma siltināšana no bēniņu puses un tehnoloģisko laipu 

izbūve. 
• Cokola un pamatu hidroizolēšana, siltināšana un apdare. 
• Bruģakmens lietus ūdens novadīšanas apmales izbūve, lieveņu renovācija. 
• Lietusūdens tekņu un noteku izbūve. 

 

ĒKAS ĀRSIENU SILTINĀŠANA 

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

Iepriekš tiek demontēts esošais ēkas plastmasas apšuvums un siltumizolācija 
koka karkasā, kā arī pats karkass.  

Pirms jauno 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 KS Primer 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 keramzītpaneļos tiek izmantoti fasādes dībeļi SAKRET RAWL PLUG 
TFIX – 8S, kuru noenkurojuma dziļums vismaz 70mm, taču izvērtējams pēc paneļu 
stāvokļa. Izvērtējot noenkurojuma dziļumu, jāņem vērā sienas materiāls un tā 
kvalitāte.  



Ēkas durvju un logu aiļu iekšmalas tiek siltinātas ar PAROC FAB-3 50mm 
minerālvates siltumizolācijas materiāla kārtu izmantojot SAKRET RAWL PLUG KI-10 
dībeļus. Pirms ailu siltināšanas visiem logiem uz durvīm paredzēt atjaunot blīvējumu, 
iestrādāt vēja izolācijas lentas (piem., Fentrim 2).  

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, tonis- 
RAL8017 /brūns/. 

Pie galu sienām siltumizolācijas augšējā mala nosedzama ar skārdu, tonis 
RAL8017. 

 

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 

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≤0,04 W/mK 
600mm zem grunts līmeņa. Siltinājums tiek armēts ar stikla šķiedras sietu un 
armējamo javu. Cokolā 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-10. 

 



JUMTA SEGUMA NOMAIŅA, LIETUSŪDENS TEKŅU IZBŪVE. 

Ēkai paredzēts mainīt jumta iesegumu, palielināt jumta pārkares pie ēku gala 
sienām par 65cm. Esošās koka jumta konstrukcijas ir labā stāvoklī. Paredzēts 
demontēt esošo jumta iesegumu un horizontālo latojumu. Pie galu sienām izbūvēt 
papildus spāru pārus tos balstot uz krēslu, mūrlatu un kopturu pagarinājumiem. 

Esošās spāres, krēslus, atgāžņus un citus koka elementus, kā arī no jauna 
izbūvējamos kokmateriālus apstrādāt ar antipirēnu INWOOD Fire.  

Pārbūvēt spāres paredzot vietu vēdināšanas skursteņu izvadīšanai virs jumta. 
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, RAL8017. 
Jumta konstrukcijā izbūvējamas lietus ūdens teknes d=150mm, skārda lāsenes 
dzegās, aerokores un skursteņu pieslēgi. Visiem jumta elementiem tonis RAL8017.  

Lietusūdens tekņu un noteku izvietojumu skatīt lapās AR-3; AR-4; AR-5; AR-6 
un AR-7. Teknes d=150, notekas d=120, PURAL, RAL8017.  

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.  

Bēniņu gala sienās iebūvēt vērtnes iekļūšanai bēniņos un koka vēdināšanas 
restes. Piekļūšanai uzstādīt RUUKKI metāla kāpnes. Skat. lapā AR-4 un AR-5.  

Izbūvēt sniega barjeras Ruukki dakstiņveida jumtam ar 2 ovālām caurulēm. 

 

VĒDKANĀLU RENOVĀCIJA 

Pirms jumta seguma nomaiņas piemūrēt vēdkanālus tos pagarinot 60cm virs 
jumta kores. Mūrētos 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. Uzstādāmas jaunas skārda cepures – tonis RAL8017 (brūns). 

 

1. STĀVA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA 

No bēniņiem izvācami tur novietotie būvmateriāli un iztīrāmi būvgruži. 
Pārsegums tiek siltināts ar beramo minerālvati PAROC BLT9, λ≤0,041, iestrādājot to 
mehāniski. Kopējais siltinājuma biezums pēc iestrādātā materiāla rukuma – 250mm.  

Pārvietošanās nodrošināšanai tiek izbūvētas antiseptētu un ar antipirēnu 
apstrādātu koka dēļu laipas 400mm platumā. 

 

 



IEEJAS MEZGLU RENOVĀCIJA 

Ieejas mezglos lieveņiem un pandusiem nokalt vecās flīzes, uzstādīt jaunu 
kājslauķi NUWAY TUFTIGUARD PLAIN, SINGLE OPEN un flīzēt ar jaunām, salizturīgām, 
neslīdošām flīzēm.  

Uzstādīt polikarbonāta jumtiņus uz krāsota metāla kvadrātcauruļu rāmja. Tonis 
RAL8017.  

 

CITI DARBI: 

Pirms fasādes siltināšanas demontēt, ēkas informatīvo zīmi un pastkastīti. Pēc 
fasādes siltināšanas uzstādīt atpakaļ. Plafonlampas pirms siltināšanas demontēt un 
pēc siltināšanas uzstādīt jaunas LED tipa ar kustību sensoriem. 

Uzkrāsot kontrastējošu epoksīdu bāzes krāsojumu pie līmeņu un virsmu 
maiņas. 

 

 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 

























DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

„Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” energoefektivitātes uzlabošana”. 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

IEVADS.  

                   Ģimenes krīzes centra “Dzeguzīte” – ēkas fasādes, 1. stāva pārseguma, 
pamatu un cokola siltināšana, durvju un logu nomaiņa, jumta seguma nomaiņa, 
ventilācijas kanālu izvadīšana virs jumta un lietus ūdens novadīšanas apmales izbūve. 

              Būvniecība veicama atbilstoši arhitektes L. Meleces izstrādātajam ēkas 
fasādes vienkāršotās atjaunošanas projektam. 

 Darbu organizēšanas projekts izstrādāts saskaņā ar „Būvniecības likumu”, 
„Darba aizsardzības likumu” un Vispārīgajiem būvnoteikumiem. 

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: Vispārīgie būvnoteikumi 2014. gada 26. 
septembra noteikumi Nr. 500.; LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība". 
2015.06.30. MK not. Nr.333.,Veicot būvdarbus jāievēro MK 2003.03.01. not. 
Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus". 
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. Saliekamais žogs nav nepieciešams, jo būvdarbi veicami nožogotā teritorijā; 
2. Organizēt cilvēku 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 iedzīvotāju ieeju un izeju no ēkas, pirms ēkas ieejām 
izbūvējot gājēju tuneļus. 

5. Iebraukšana būvlaukumā no V922 ceļa Irši - Vecbebri (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/





