
 

SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

 Daudzdzīvokļu  dzīvojamās  mājas  Valmierā  Stacijas  ielā  39  ar  kad.  Nr. 
9601’013’0508  ēkas  fasādes  vienkāršotas  atjaunošanas  projekts  izstrādāts 
pamatojoties  uz  SIA  ‘’VALMIERAS  NAMSAIMNIEKS’’,  Reģ.  Nr.  44103022271, 
pasūtījuma,  ņemot  vērā  darba  uzdevumu,  ēkas  energoaudita  pārskatu,  tehniskās 
apsekošanas atzinumu un ēkas vizuālo apsekošanu dabā. 

PAREDZĒTIE DARBI 

 Ēkas fasādes paredzēts siltināt ar cietās akmens vates plātnēm b = 200 mm, un 
160 mm armēt ar stikla šķiedras armējuma sietu un armējuma javu, apmest ar masā 
tonētu dekoratīvo  apmetumu. Cokolu paredzēts  apstrādāt  ar  šķidro hidroizolācijas 
materiālu, siltināt ar ekstrudētu putu polistirolu b = 100 mm, apdarei  izmantojams 
masā  tonēts dekoratīvais apmetums,  skatīt  rasējumu AR‐17, paredzēts veikt  jumta 
parapetu  nomaiņa,  beramās  siltumizolācijas  ieklāšana  ēkas  bēniņos  b  =  300 mm, 
pagraba griestu  siltināšana neapkurinātajās pagraba  telpās b = 100 mm. Maināmo 
logu atrašanās vietas, sarakstu un specifikācijas skatīt rasējumos AR‐8, AR‐9, AR‐10, 
AR‐11 un AR‐12. Krāsas skatīt arhitektūras risinājumu rasējumu  lapās AR‐8  ‐ AR‐11. 
Kā  arī  paredzēts  renovēt  ieejas  mezglus,  atjaunojot  betona  pakāpienus  un  flīzēt 
laukumus ar salizturīgām, raupjām akmens masas flīzēm, izbūvēt betona bruģakmens 
lietus  ūdens novadīšanas apmales un nomainīt  ieejas  jumtiņa  segumu. Siltināšanas 
darbus veikt saskaņā ar ETAG‐004 tehniskajām prasībām.  

Nr.p.k.  Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums 

1 
Ārsienu siltināšana ar minerālvati λ≤0,037, ķieģeļu 200mm, paneļu 160 mm un 

dekoratīvais apmetums 

 

 Paredzēts ēkai izveidot apmesto fasādi. Pirms jaunā siltumizolācijas slāņa 

uzlikšanas nepieciešams novērst bojājumus uz esošajām norobežojošām 

konstrukcijām, siltumizolācijas slāņa uzklāšana uz bojātām konstrukcijām 

nav pieļaujama. Siltumizolācijā dībeļi jāstiprina ar padziļināšanas metodi 

(piemēram, EJOT STR‐principa) Aprēķina siltumvadītspējas koeficients 

siltumizolācijai λD≤0.037Wm/K. Sasniedzamā sienas siltuma caurlaidības 

koeficienta U vērtība sienām ne augstāka kā 0,17W/m2K. 

2 
Bēniņu grīdas siltināšana ar vismaz 300mm≤ beramo vati λ≤0,042, pirms tam 

ierīkot laipas tehnoloģisko vietu apkopei.  

 

Pirms vates ieklāšanas iebūvēt logus un ierīkot koka laipas.   

Siltumvadītspējas koeficients siltumizolācijai λd≤0.042Wm/K.  Sasniedzamā 

siltuma caurlaidības koeficienta U vērtība jumtam ne augstāka kā 

0,11W/m2K. 300mm pēc materiāla sēšanās.Vate sedzama ar pretvēja 

izolāciju. 

3 
Trepju telpas sienu siltināšana ar minerālvati λ≤0,037 no bēniņu stāva puses ar 

200mm un apmetums, griestus 150mm, un ielikt sitinātas durvis U≤1,8 

  Silttināšanu veikt pirms vates ieklāšanas. 



4 
Pagraba griestu siltināšana ar 100mm  minerālvates lamelēm λ≤0,037 un 100mm 

putupolistirolu. 

 

 Pagraba pārsegumu siltināt no apakšas ar minerālvates lamelēm 100mm 

biezumā tikai siltummezglā un  pārsegumu siltināt no apakšas ar putupolistirolu 

100mm biezumā. 

5   Pamatu siltināšana ar 100 mm estrudēto putupolistirolu. 

 

 Pagraba cokola siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu 100mm (λd=0,037 

W/m*K) to iedziļinot zemē 60cm zem grunts līmeņa un apmetums.  Pirms 

cokolu siltināšanas paredzēt pamatu hidroizolācijas sakārtošanu un pēc 

siltināšanas izveidot ēkai pamatu apmali, lai nepieļautu mitruma iekļūšanu 

ēkas pamatos un jaunajā siltumizolācijas slānī.  

6   Ēkas koka logu nomaiņa dzīvokļos. 

  Nomainīt vecos koka logus ar jauniem pakešu U≤1,3 un ieejas durvis U≤1,8 

 

ĒKAS ĀRSIENU SILTINĀŠANA 

Ēkas  ārsienas  tiek  siltinātas ar  fasādes cietās minerālvates160mm un 200mm 
λ≤0,038  W/mK  plātnēm.  Siltumizolācijas  materiāla  biezums  izvēlēts  ņemot  vērā 
energoaudita pārskatu, kā arī  ievērojot Noteikumus par Latvijas būvnormatīvu LBN 
002‐15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" prasības.  

Ēkas  fasāde  tiek  siltināta  no  cokola  augšas,  līdz  bēniņu  logu  apakšai.  Pirms 
plātņu  iestrādes  fasāde  tiek  apsekota,  tiek  attīrīta  no  netīrumiem,  tiek  aizpildītas 
plaisas, ķieģeļu un apmetuma nodrupumi un tiek gruntēta ar SAKRET UG grunti.  

Siltumizolācijas  cietās  akmens  vates  plātnes  sāk  līmēt  no  ēkas  fasādes 
apakšējās daļas uz augšu, kā  sākuma punktu  izmanto pie  ēkas cokola piestiprinātu 
SAKRET EB‐10 un ED B05F cokola profilu pa ēkas perimetru lietojot tiem paredzētus 
savienotājus un distancerus, bet  siltinājuma augšējā mala  tiek  izbūvēta  līdz bēniņu 
logu palodzes  līmenim nosedzot  to ar  skārda elementu. Tiek  izmantota SAKRET BK 
līme  un  SAKRET  FISCHER  TERMOZ  CN  8  dībeļi.  Izvērtējot  noenkurojuma  dziļumu, 
jāņem  vērā  sienas  materiāls  un  tā  kvalitāte.  Dībeļu  skaits  uz  1  kvadrātmetru  ‐ 
atbilstoši I vēja zonai un ETICS SAKRET MW sistēmai – 6 plaknēs un 8 pie ēku ārējiem 
stūriem.  

Ēkas  logu  aiļu  iekšmalas  un  palodzes  tiek  siltinātas  ar  fasādes  cietās 
minerālvates (30mm) λ ≤0,038 W/mK plātnēm.  

Akmens  vate  b  =  50  mm  izmantojama  vietās,  kur  nav  iespējams  izbūvēt 
energoaudita pārskata rekomendēto siltumizolācijas biezumu. Par šīm vietām pirms 
darbu  veikšanas  jāziņo  pasūtītājam,  būvuzraugam  un  autoruzraugam,  jāsaskaņo 
risinājums.  

Ēkas fasāde pēc siltumizolācijas plātņu uzstādīšanas tiek armētas ar 160gr/m2 
stikla  šķiedras  sietu  un  armējamo  javu  SAKRET  BAK.  Fasādes  ārējos  vertikālajos 
stūros  izmantojams  stūra  profils  SAKRET  EC‐S.  Logu  aiļu  stūros  iestrādāt  papildus 
armējošo  sietu,  lai  izvairītos  no  fasādes  apdares  plaisāšanas.  Logu  aiļu  augšmalās 
izmantojams stūra profils ar lāseni SAKRET ED‐C(01). Pielaidumiem pie logu rāmjiem 



izmantojami  profili  SAKRET  EW  06.  Palodžu  iestrādei  izmantojami  profili  SAKTRET 
EW‐US(01) un EW‐CS(01).  

 Pēc  kā  fasāde  tiek  gruntēta  ar  SAKRET  PG  un  apmesta  ar  masā  tonētu 
dekoratīvo  apmetumu  SAKRET  SIP  ar  grauda  lielumu  2mm.  Krāsu  toņus  skatīt 
rasējumos  AR‐9  un  AR‐10.  Stingri  ievērot  izmantoto  materiālu  ražotāju 
rekomendācijas un norādījumus.   Fasādes apdare  ilgtermiņā (10 gadi) noturīga pret 
apaugšanu ar mikroorganismiem. 

 
ĒKAS COKOLA RENOVĀCIJA, LIETUS ŪDENS ATVADES APMALES IZBŪVE 

Pirms  cokola  apstrādes  paredzēts  demontēt  esošo,  betonēto  lietus  ūdens 
apmali, demontēt esošo betona segumu 1  ‐ 1.5 m platumā no sienas. Pirms cokola 
apstrādes  cokols  tiek  apsekots,  tiek  attīrīts  līdz minerālai  virsmai  no  netīrumiem, 
vecā  apmetuma,  hidroizolācijas  un  bojātajām  daļām.  Tiek  aizpildītas  plaisas  un 
apmetuma nodrupumi un  tiek  apstrādāts  ar divkomponentu hidroizolāciju  SAKRET 
TCM  1.2m zem grunts līmeņa. 

Cokols  tiek  siltināts  ar  ekstrudētu  putu  polistirolu  b=100 mm,  ≥  1m  dziļumā 
zem grunts līmeņa ƛ≤0.38 W/mk. Cokols tiek armēts divās kārtās ar 160gr/m2 stikla 
šķiedras  sietu  un  SAKRET  BAK  armējamo  javu.  Cokola  ārējos  stūros  izmantojams 
stūra  profils  SAKRET  ECS‐S.  Tad  cokols  tiek  gruntēts  ar  SAKRET  PG  un  apmests  ar 
masā  tonētu  dekoratīvo  apmetumu  SAKRET  SIP.  (skatīt  lapu  AR‐17)  Krāsu  toņus 
skatīt rasējumos AR‐8 un AR‐11.  

Apkārt  ēkai paredzēts  izbūvēt  jaunu bruģētu  apmali  ar 3%  kritumu prom no 
ēkas,  skatīt  rasējumus  AR‐2,  AR‐17.  Paredzēt  melnzemes  planēšanu  un  zālāja 
atjaunošanu kur nepieciešams, lai novadītu lietus ūdeni maksimāli prom no ēkas. 

ĒKAS LOGU UN DURVJU NOMAIŅA 

Logu  un  durvju  nomaiņa  veicama  pirms  ēkas  fasādes  siltināšanas  darbu 
uzsākšanas konkrētajā zonā. 

Specifikācijas  skatīt  lapās  AR‐12  un  AR‐13.  Ārējās  palodzes  visiem  logiem  – 
izlocīts skārds, PURAL, RAL7024. Visiem logiem ārpusē iestrādāt SOUDAL SWS Soudal 
Folienband Outside  lentas, maināmajiem  logiem un durvīm no  iekšpuses  iestrādāt 
SOUDAL SWS Soudal Folienband Inside lentu. 

ĒKAS JUMTA PARAPETU NOMAIŅA 

Paredzēts  demontēt  esošos  jumta  parapetu  nosegelementus,  izbūvēt  jaunus 
metāla, skatīt lapās AR‐6 un AR‐17 . Kā arī paredzēts veikt jumta lūkas nomaiņu. 

 BĒNIŅU IZBŪVE 

Bēniņos paredzēts iebūvēt logus un ailas, izbūvēt laipas (risinājumu skatīt lapā 
AR‐14) un  ieklāt beramo  siltumizolāciju 300mm pēc  rukuma  ƛ≤0.041 W/mK. Kā arī 
paredzēts  veikt  ventkanālu  un  kāpņu  telpas  sienas  remontu  un  siltināšanu  (skatīt 
lapā AR‐5). 

 

 

PAGRABA GRIESTU SILTINĀŠANA  

Pagraba telpu griesti tiek siltināti ar putu polistirola plātnēm b=100 mm ƛ≤0.38 
W/mk. un  tiek armēti ar 160gr/m2  stikla  šķiedras  sietu un  SAKRET BAK armējamo 
javu. Siltummezgla griesti siltināmi ar PAROC CGL 20 cy lamellām bez apdares. 



 

 IEEJAS UZJUMTEŅU ATJAUNOŠANA  

Uzjumteni  virs  ēkas  ieejas  pirms  fasādes  siltināšanas  paredzēts  remontēt, 
nomainīt segumu risinājumu skatīt lapā AR‐16. 

CITI DARBI 

Betonētos  laukumiņus  un  pakāpienus  pie  ieejām  attīrīt,  gruntēt,  izlīdzināt, 
hidroizolēt un  flīzēt ar  raupjām akmens masas  salizturīgām  flīzēm, demontēt divus 
apakšējos pakāpienus un izbūvēt tos no bruģakmeņiem, esošo tērauda margu attīrīt 
no rūsas un krāsot. 

Pirms fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas noņemt apgaismes plafonlampas. 
Kad fasādes apdares darbi pabeigti, uzstādīt jaunas LED tipa lampas.  

Pirms  fasādes  siltināšanas demontēt  informatīvās plāksnes  (ēkas nosaukums, 
ēkas  Nr.,  reklāmas  utt.),  karoga  turētāju.  Pēc  siltināšanas  darbu  pabeigšanas 
informatīvās plāksnes uzstādīt atpakaļ. Karoga turētāju paredzēt  jaunu. krāsas tonis 
RAL7024. 

Kāpņu  telpas  sienas,  gaiteņu  sienas  un  griestus  notīrīt  aizdarīt  plaisas  un 
izdrupumus,  krāsot  (līdz  1,5m  augstumam  krāsas  tonis  NCS  S  3050‐R),  no  1,5m 
augstuma balts.  Kāpņutelpas griestus siltināt ar 150mm minerālvati armēt špaktelēt 
gludu virsmu, krāsot baltus. Grīdas remontējot  izmantot  ilgtermiņa nodilumizturīgu 
pašizlīdzinošu  masu,  pakāpienu  apdarei  izmantot  nodilumizturīgu  krāsojumu, 
gaiteņos  nodilumizturīgu  linoleju.  Atkritumu  vadu  ielādes  durtiņas  demontēt  un 
atveres hermētiski aizbūvēt ar  skārda  loksni. Margas notīrīt,  labot,  krāsot   montēt 
jaunas margu uzlikas ‐ koka. 

Kāpņu  telpas  loga  aili  virs  ieejas mezgla  starp  asīm A, B  un  3,  4  no  apakšas 
daļēji  aizmūrēt  ar  3Mp  keramzītblokiem. Gāzes  ievadu  atvirzīt  no  sienas  ievērojot 
visos virzienos atkāpi no siltinātās sienas 50mm. Pārcelto gāzes vadu  izvietot apkārt 
jumtiņam un ievadu ēkā organizēt caur izbūvēto loga piemūrējumu. 

 

KRĀSU TOŅU IZVĒLE DABĀ 

Projektā  norādītos  fasādes  krāsu  toņus  pirms  fasādes  krāsošanas  uzkrāsot 
1kvm laukumā katru, vienu otram blakus un saskaņot ar pasūtītāju un autoruzraugu.  

 

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:                             Ģ. Kalniņš 

AR daļas vadītāja:                             L. Melece 

 





































DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS ĒKAS STACIJAS IELĀ 39, VALMIERĀ, KAD. NR. 9601 013 0508, 

FASĀDES VIENKĀRŠOTA ATJAUNOŠANA ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAI 
SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

IEVADS. 
Dzīvojamā ēka Valmierā, Stacijas ielā 39 – ēkas fasādes, pamatu un cokola, siltināšana un 

atsevišķu logu nomaiņa. Lietus ūdens novadīšanas apmales izbūve.  
Būvniecība tiek veikta atbilstoši arhitektes L. Meleces izstrādātajam ēkas fasādes atjaunošanas 

projektam. 
 
PAREDZĒTIE DARBI. 

Ēkas teritorijas sagatavošana un atbrīvošana, sastatņu uzstādīšana un būvgružu konteineru 
novietošana. 

Izstrādātais ēkas fasādes atjaunošanas projekts un būvdarbu organizācijas plāns ir pamats, lai 
būvorganizācija izstrādātu, saskaņā ar LBN 310-14 prasībām un ja nepieciešams arī papildus saskaņotu 
„Būvdarbu veikšanas projektu”. Izstrādājot „Būvdarbu veikšanas projektu”, stingri jāievēro Ministru 
kabineta 2003. gada 01. marta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī 
Ministru kabineta 2014. gada 01. oktobra noteikumi Nr. 500 „vispārīgie būvnoteikumi”, citu 
būvnormatīvu prasības, it sevišķi, pievēršot uzmanību blakus ēku konstrukciju noturībai un gājēju 
drošībai. 
 
DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS.  

1. Objektā ar rīkojumu jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba drošības noteikumu 
stingru ievērošanu, veicot būvdarbus, nojaukšanas un atjaunošanas darbus. 

2. Būvniecības laikā būvlaukumā veikt 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, pieņemot attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu 
nostiprināšanai un izsaukt projektētāja pārstāvi un izstrādāt nostiprināšanas risinājumus.  

4. „Būvdarbu veikšanas projektā” detalizēti izstrādāt būvniecības darbu veikšanas metodes 
norādot mehānismu darbu shēmas, darbietilpību, brigāžu sastāvu, nepieciešamos piederumus 
un inventāru, darbavietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa iecirkņiem, tvērieniem, 
drošības tehnikas noteikumus utt. 

5. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos pasākumus un 
sagatavošanas darbus būvniecības procesa uzsākšanai, kā arī būvniecības darba laikā veikt ar 
būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas noteiktas normatīvajos aktos: Ministru kabineta 
2003. gada 01. marta noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī 
Ministru kabineta 2014. gada 01. oktobra noteikumi Nr. 500 „vispārīgie būvnoteikumi”. 
Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK – 025 „Drošības prasības veicot darbus 
elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām. 

6. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. 
7. Teritorijas nožogojums uzrādīts shematiski, tā apjomu un izvietojumu izvērtē būvuzņēmējs, lai 

nodrošinātu nepiederošu cilvēku piekļuvi būvobjektam zonās, kurās notiek būvdarbi. 
 
INFORMĀCIJA 

1. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt DOP daļas lapā DOP-1. 
2. Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz apkārtējām ēkām. 
3. Ievērot vides aizsardzības prasības. 
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. 

5. Paredzamais būvdarbu termiņš – 3 (trīs) kalendārie mēneši. 
 
BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE 

1. Saskaņā ar Ēku būvnoteikumu 7.4 nodaļas 124-132. punktiem, par būvdarbu kvalitāti ir 
atbildīgs būvdarbu veicējs.  

2. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, 
apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem kvalitātes 
rādītājiem. 

3.  Būvdarbu kvalitātes kontrole sevī ietver: 
a. būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, 

ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, 
b. atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, 
c. pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli. 



4. Darbus, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņem uzreiz pēc 
to izpildes, sastādot segto darbu pieņemšanas aktu.  

5. Nav pieļaujama sekojošo veicamo darbu uzsākšana, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji 
nav sastādījuši un darbu veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas 
aktu. Ja būvuzraugs vai autoruzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvprojektam vai 
būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmāki dari jāpārtrauc, veicot attiecīgu ierakstu būvdarbu 
vai autoruzraudzības žurnālā un norādot izpildes termiņu. Darbus turpina tikai pēc tam, kad 
visi parakstījuši attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu. 

6. Ja būvniecības gaitā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto darbu 
bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes 
pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 

7. Pasūtītājs vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos būvdarbu kvalitātes kontrolei 
pieaicina būvuzraugu, tāpat arī būvprojekta izstrādātāju autoruzraudzības veikšanai. 

 
DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA 

1. Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā žoga sistēmām saskaņā ar „Darbu 
organizēšanas projektu” (lapa DOP-1), ņemot vērā piezīmes. 

2. Organizēt iedzīvotāju ieiešanas un iziešanas kustību tikai caur ēkas ieejām. 
3. Uzcelt sastatnes pa ēkas perimetru, nojozt sastatnes ar drošības tīklu. 
4. Izmantojamas STORENT vai analogas sastatņu sistēmas, kuras iespējams uzstādīt līdz pat 80 

m augstumam.  
5. Nodrošināt drošu ēkas iemītnieku ieeju un izeju no ēkas, pirms ēkas ieejām izbūvējot koka 

konstrukcijas gājēju “tuneļus”. 
6. Iebraukšana būvlaukumā tiek organizēta no Stacijas ielas. 
7. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas, WC pēc vajadzības tiek uzstādīti 

būvlaukuma robežās atbilstoši „Darbu organizēšanas projektam„ (lapa DOP-1). 
8. Būvlaukumā ūdens un elektrības apgāde tiek nodrošināta no esošās, siltināmās ēkas 

pieslēgumiem. 
9. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. Būvmateriālu nokraušana 

būvlaukuma paredzētajās 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; rokas instrumentus; 
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. 
 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI. 
Par  ugunsdrošības  prasību  ievērošanu  būvobjektā  un  būvdarbu  izpildes  gaitā  atbild 

būvdarbu  veicējs  (būvētājs  vai  būvuzņēmējs).  Ugunsdrošības  prasības,  veicot  būvdarbus, 

nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.92,  izdotu Rīgā, 2003. gada 25. februārī, 6. nodaļa. 

Būvobjektu  jānodrošina  ar  ugunsdrošībai  lietojamajām  drošības  zīmēm  atbilstoši  LVS  446 

prasībām. Būvniecības gaitā atļauts pielietot pagaidu kāpnes. Aizliegts izmantot atklātu uguni 

tuvāk  par  10  metriem  no  vietām,  kur  notiek  vielu  vai  materiālu  sajaukšana  ar 

sprādzienbīstamām,  viegli  uzliesmojošām  vai  uzliesmojošām  vielām.  Objektā  izvietojami 

ūdens‐putu  (6  l)  ugunsdzēšamie  aparāti,  nepārsniedzot  savstarpējo  attālumu  20  m,  to 

atrašanās  vietas  apzīmējot  ar  atbilstošām  zīmēm. Ugunsbīstamo  darbu  veikšanai  pagaidu 

vietās  atļauts  veikt  pēc  juridiskās  personas,  kas  veic  būvdarbus,  vadītāja  vai  tā  rakstiski 

nozīmētas personas rakstiskas atļaujas saņemšanas. Atļaujā norāda darbu veidu, vietu, laiku 

un ugunsdrošības pasākumus. 

Sastādīja:  Kārlis Melecis 





Objekts: Stacijas 39, Valmiera 

Ūdensapgāde un kanalizācija 

Paskaidrojuma raksts 

 
Darbu apjoms 
Tehniskā projektā tika izstrādātas šādas sistēmas: 

- aukstā, karstā ūdens padeves un cirkulācijas ūdens apgādes sistēmas; 

- sadzīves kanalizācijas sistēma; 
- lietusūdens 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 agregātu, 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 padeves un cirkulācijas ūdens apgādes sistēmas 
Projektā paredzēts nomainīt esošos aukstā ūdens un karstā ūdens padeves un cirkulācijas 

maģistrālos cauruļvadus pagrabā un stāvvadus. Projektējamos stāvvadus jāizbūvē esošo stāvvadu vietā 
(esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības laikā. 

Ūdensapgādes sistēmas maģistrālos cauruļvadus un atzarus no tiem paredzēts izbūvēt no 
plastmasas Aquatherm Fusiotherm PP-R/Al  Stabi SDR 7.4 caurulēm, stāvvadus no daudzslāņu caurulēm. 
Lai nepieļautu uguns vieglu izplatīšanos ēku dažādās ugunsizturības zonās, visi sienu un pārsegumu 
atvērumi, kuri paredzami šķērsojošajiem cauruļvadiem, jānoblīvē ar ugunsdrošajām javām. Cauruļvadu 
izvietošana virs elektrokabeļiem nav pieļaujama.  

Ūdensapgādes maģistrālos cauruļvadus montēt ar vismaz 20/00 slīpumu tukšošanas vietas virzienā. 
Karstā un aukstā ūdens sistēmu atgaisošana notiek caur visaugstāk novietotajiem ūdens izlaides krāniem. 
Zemākajos punktos paredzēta iztukšošanas armatūra. Uz atzariem no maģistrāliem cauruļvadiem un 
stāvvadiem ieprojektēta noslēgarmatūra. Uz cirkulācijas stāvvadiem ieprojektēti balansējošie vārsti.  

 Lai novērstu kondensāta rašanos aukstā ūdens sistēmā maģistrāles un stāvvadus jāizolē ar 
Armacell Tubolit izolāciju.  
 

Sadzīves kanalizācijas sistēma  

Projektā paredzēts nomainīt esošos sadzīves kanalizācijas stāvvadus un guļbadus. Projektējamos 
stāvvadus paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt 
būvniecības laikā. 

Sadzīves kanalizācijas sistēmu paredzēts izbūvēt no PVC kanalizācijas caurulēm. Uz stāvvadiem 
nepieciešams uzstādīt revīzijas (uzstādīšanas augstums-1.0m no grīdas).  



Vietās, kur cauruļvadi šķērso jumta konstrukcijas, starpstāvu pārsegumus, ugunsdrošās sienas, 
uguns izplatīšanās ierobežošanai, cauruļvadi ir jāaprīko ar ugunsdrošības manžetēm. 

 
Lietusūdens kanalizācijas sistēma  

Projektā paredzēts nomainīt esošos lietusūdens kanalizācijas stāvvadus. Projektējamos stāvvadus 
paredzēts izbūvēt esošo stāvvadu vietā (esošajās komunikāciju šahtās). Izbūves vietu precizēt būvniecības 
laikā. 

Sadzīves kanalizācijas sistēmu paredzēts izbūvēt no PP kanalizācijas caurulēm. Uz stāvvadiem 
nepieciešams uzstādīt revīzijas (uzstādīšanas augstums-1.0m no grīdas).  

Vietās, kur cauruļvadi šķērso jumta konstrukcijas, starpstāvu pārsegumus, ugunsdrošās sienas, 
uguns izplatīšanās ierobežošanai, cauruļvadi ir jāaprīko ar ugunsdrošības manžetēm. 

 
 
 
 

Sastādīja       

 N.Kosolapova 



























Nr. Nosaukums Izmērs Skaits Mērv.

1 Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD40 DN32 8 m
2 Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD50 DN40 17 m
3 Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD63 DN50 18 m

4 Plastmasas PP-R SDR 11 caurules veidgabali 1 kompl

5 Unipipe kompozītcaurule Ø20×2.25 ar veidgabaliem DN15 110 m
6 Unipipe kompozītcaurule Ø25×2.5 ar veidgabaliem DN20 35 m
7 Unipipe kompozītcaurule Ø32×3 ar veidgabaliem DN25 144
8 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/9-DG, grūti degoša 110 m
9 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/9-DG, grūti degoša 35 m

10 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/9-DG, grūti degoša 144 m

11 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-40/9-DG, grūti degoša 8 m

12 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-50/9-DG, grūti degoša 17 m

13 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-65/9-DG, grūti degoša 18 m

14 Lodveida krāns DN15 178 gab.
15 Lodveida krāns DN20 10 gab.
16 Lodveida krāns DN25 8 gab.
17 Lodveida krāns DN32 1 gab.
18 Lodveida krāns DN50 4 gab.
19 Lūkas 81 kompl
20 Cauruļvada stiprinājumi 1 kompl
21 Ugunsdroša java HILTI CP 636, 20kg 20 gab.
22 Komunikāciju šahtu atvēršana/aizvēršana 81 vieta
23 Aukstā ūdens skaitītājs ar attālinātu nolasīšanu 81 kompl

MESAnorm-2 868;  Qn=1,5 m3/h, 1/2" B klase
24 Skaitītāju datu savācējs WTT16 2 kompl
25 Mehāniskais filtrs DN15 81 gab.
26 Sistēmas pārbaude, skalošana un dezinfekcija 1 kompl
27 Esošo cauruļvadu demontaža 332 m

1 Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD20 DN15 8 m
2 Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD25 DN20 17 m
3 Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD32 DN25 20 m
4 Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD40 DN32 35 m
5 Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD50 DN40 12 m
6 Plastmasas PP-R SDR 11, PN10 caurule OD63 DN50 18 m

7 Plastmasas PP-R SDR 11 caurules veidgabali 1 kompl

8 Unipipe kompozītcaurule Ø20×2.25 ar veidgabaliem DN15 290 m
9 Unipipe kompozītcaurule Ø25×2.5 ar veidgabaliem DN20 35

10 Unipipe kompozītcaurule Ø32×3 ar veidgabaliem DN25 179 m
11 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-22/20-DG, grūti degoša 290 m
12 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-28/20-DG, grūti degoša 35 m
13 Izolācija Armacell TUBOLIT DG TL-35/20-DG, grūti degoša 179 m

14 Rūpnieciski ražotā izolācijas čaula ir atstarojošu pārklājumu ar 
λ≤=0.04 W/mK

DN20 17 m

15 Rūpnieciski ražotā izolācijas čaula ir atstarojošu pārklājumu ar 
λ≤=0.04 W/mK

DN25 20 m

16
Rūpnieciski ražotā izolācijas čaula ir atstarojošu pārklājumu ar 
λ≤=0.04 W/mK

DN32 35 m

17 Rūpnieciski ražotā izolācijas čaula ir atstarojošu pārklājumu ar 
λ≤=0.04 W/mK

DN40 12 m

18
Rūpnieciski ražotā izolācijas čaula ir atstarojošu pārklājumu ar 
λ≤=0.04 W/mK

DN50 18 m

19 PVC pārklājums karstā ūdens siltumizolācijai DN20 17 m

20 PVC pārklājums karstā ūdens siltumizolācijai DN25 20 m

21 PVC pārklājums karstā ūdens siltumizolācijai DN32 35 m

Ū1  sistēma

Materiālu specifikācija
sadaļa: ŪK (ūdensapgāde un kanalizācija)

objekts: Stacijas 39, Valmiera

T3, T4 sistēmas



Nr. Nosaukums Izmērs Skaits Mērv.

Materiālu specifikācija
sadaļa: ŪK (ūdensapgāde un kanalizācija)

objekts: Stacijas 39, Valmiera

22 PVC pārklājums karstā ūdens siltumizolācijai DN40 12 m

23 PVC pārklājums karstā ūdens siltumizolācijai DN50 18 m
24 Lodveida krāns DN15 209 gab.
25 Lodveida krāns DN20 10 gab.
26 Lodveida krāns DN25 8 gab.
27 Lodveida krāns DN32 2 gab.
28 Lodveida krāns DN50 2 gab.
29 Balansējošais vārsts DN15 18 gab.
30 Cauruļvada stiprinājumi 1 kompl
31 Karstā  ūdens skaitītājs ar attālinātu nolasīšanu 80 kompl

MESAnorm-2 868;  Qn=1,5 m3/h, 1/2" B klase
32 Mеhāniskais filtrs Dn15 DN15 80 gab.
33 Sistēmas pārbaude, skalošana un dezinfekcija 1 kompl
34 Projektēto ūdensvada pieslēgšana pie siltuma mezgla 1 vieta
35 Esošo cauruļvadu demontaža 614 m

1 Kanalizācijas caurule PVC ar stiprinājumiem un veidgabaliem DN50 180 m
2 Kanalizācijas caurule PVC ar stiprinājumiem un veidgabaliem DN110 260 m
3 Izolācija TUBOLIT AR TL-50/5-AR 20 m
4 Izolācija TUBOLIT AR TL-100/5-AR 27 m
5 Ugunsdrošas manžetes DN50 42 kompl.
6 Ugunsdrošas manžetes DN110 54 kompl.
7 Vēdināšanas jumtiņš DN110 9 kompl.
8 Montāžas komplekts 1 kompl.
9 Noslegtapa tirīšanai DN110 9 gab.
10 Revizija DN50 21 gab.
11 Revizija DN100 27 gab.
12 Esošo cauruļvadu demontaža 380 m

1 PP lietusūdeņu caurules ar uzmavu ∅200/11.9x6m SN8 DN200 26 m
2 PP lietusūdeņu caurules ar uzmavu ∅160/95x6m SN8 DN160 25 m
3 Revizija DN200 3 gab.
4 Noslegtapa tirīšanai DN110 2 gab.

5
Lietus uztveršanas piltuve ar lapu ķērāju ar elektoapsildī,  
HL62.1/5(230V, 30W)

DN160 3 gab.

6 Ugunsdrošas manžetes DN200 6 kompl.
7 Esošo cauruļvadu demontaža 47 m

K2 sistēma

K1 sistēma



Adrese: Stacijas iela 39, Valmiera

Nr.p.
k.

Nosaukums, tehniskais raksturojums Tips, marka Mērv. Sk. Piezīmes

01 02 03 04 05 06

1 Stieples turētāji uz jumta gb. 320

2 Stieples turētāji sienai gb. 230

3 AluT stieple 8mm  RD 8 m 220

4 AluT stieple 8mm, PVC apvalkā RD 8-PVC m 160

5
Zibensutvērējstienis l=1,5m ar pievienojuma spaili un sienas 
kronšteiniem (2 gb.)

kpl. 9

6
Cinkota tērauda stieple 10mm, PVC apvalkā, zemējuma 
izvadiem

RD 10-PVC m 30

7 Krustklemme stieplei 8-10mm gb. 40

8 Mērījumu spaile gb. 8

9 Zemējuma plakandzelzis cinkots 30x3,5mm m 115

10 Zemējuma savienošanas spailes  lenta/elektrods gb. 8

11 Zemējuma savienošanas spailes  lenta/lenta gb. 4

12 Pretkorozijas lenta 50mm, l=10m gb. 2

13 Gala klemme stieples pievienošanai lenta/stieple gb. 8

14 Zemējuma elektrods l=1,5m gb. 24

15 Zemējuma elektroda spice gb. 8

16 Zemējuma elektroda iedzīšanas uzgalis gb. 1

17 Dalāma aizsargcaurule d-110mm m 10

18 Zālāja atjaunošana m² 56

19 Asfaltbetona seguma atjaunošana m² 1,5

20 Neparedzētie montāžas izstrādājumi kpl. 1

Sastādīja Guntis Džeriņš

Setif.nr.3-01883

Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

EL.IS5-1



SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
APKURE 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Stacijas ielā 39, Valmierā  
 

Apkures sistēmas atjaunošanas projekts izstrādāts saskaņā ar uzdevumu projektēšanai, 
arhitektūras daļas rasējumiem, ievērojot sekojošus normatīvus: 

-LBN 201 - 15                "Būvju ugunsdrošība" 
-LBN 231 - 15                "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" 
-LBN 211 - 15                "Dzīvojamās ēkas" 
-LBN 208 - 15                "Publiskas būves" 
-LBN 203 - 15                "Būvklimatoloģija" 
-LBN 002 - 15                "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" 
Āra gaisa aprēķina temperatūra pieņemta -23,8° C. 
Projektēta jauna divcauruļu apkures sistēma ar apakšējo sadali. 
Kā sildķermeņi paredzēti firmas "Purmo" tērauda radiatori ar sānu pievadu. Uz pievadiem 

uzstādāmi "Oventrop" termostatvārsti divcauruļu sistēmai un bremzētājvārsti. Uz 
termostatvārstiem montējamas "Oventrop" termostatgalvas. (kāpņu telpā uzstādāma 
termostatgalva ar aizsardzību pret vandālismu). Siltumatdevi regulē ar termostatgalvām. 
Sildķermeņus piegādā kopā ar stiprinājumiem un atgaisotāju. Sildķermeņus montēt 15 cm virs 
grīdas. 
           Apkures sistēmas stāvvadi ,apkures sistēma virs 0.00 izbūvējama no tērauda karbona 
caurulēm, pagrabstāvā sadalošie cauruļvadi no melnām ūdens - gāzes caurulēm.  
Cauruļvadus caur pārsegumiem un sienām ievietot čaulās.  Atjaunot virsmas apdari. 

Siltumnesēju apkures sistēmai ar parametriem 70 - 50°C sagatavo  siltuma mezglā.  
Siltuma avots - ārējie siltumtīkli. 

Cauruļvadi siltummezglā, pagrabstāvā izolējami ar "Paroc "HVAC Section Alu CoatT 
izolāciju 50 mm +PVC. Cauruļvadu augstākajā vietā uzstādāmi atgaisotāji, zemākajās - 
paredzēta tukšošana. 

Istabās apkures temperatūra - +22°C, virtuvēs - +20°C, kāpņu telpā - +16°C. 
Apkures sistēmas regulēšanai uz katra apkures sistēmas stāvvada uzstādāms 

"Oventrop" balansējošais ventilis. Tas uzstādāms uz atpakaļgaitas. 
13.Sltuma slodze St.1,11 Q =1,9 kw, St.2,10 Q=4,15 kw, St.3, 9 Q =2,42 kw,  

St.4 Q=4,43 kw, St.5 Q=2,45 kw, St.6 Q=3,85 kw, St.7 Q=2,38 kw, St.8 Q=4,64 kw,  
St.23, 11 Q =2,67 kw, St.13, 22 Q =5,47kw, St.14, 21 Q=1,81 kw, St.15, 20 Q =3,38 kw,  
St.16, 19 Q =5,87, St.17, 18 Q =2,66 kw, k.t. Q=1,3 kw. 

Siltuma zudumi (siltinātai ēkai) aprēķināti pieņemot šādas siltumpārejas koeficienta 
vērtības: ārsiena – 0,18 w/(m2k), logi – 1,3 w/(m2k), ārdurvis – 1,8 w/(m2k), bēniņu pārsegums 
0,15 w/(m2k), grīda uz pagrabu – 0,25 w/(m2k). 

Uguns aizsargātu sienu un pārsegumu šķērsojumi realizējami ar ugunsdrošu hermētiķi 
Hilti CFS-S ACR,saskaņā ar ETA 10/0292,vai līdzvērtīgi, nodrošinot EI 30. 

Apkures sistēmas montāžas darbus, saskaņā ar izgatavotāja instrukcijām, veikt 
sertificētam montētājam. 

Pēc apkures sistēmas montāžas darbu pabeigšanas sistēma jāieregulē darba režīmā. 
Montāžā var tikt izmantotas citas atbilstošas klases un parametru iekārtas un materiāli. 

Esošie apkures sistēmas cauruļvadi, noslēgarmatūra un sildķermeņi demontējami un 
utilizējami. 
  



                                                              SILTUMMEZGLS 
Siltummezgls ēkā Stacijas ielā 39, Valmierā izstrādāts saskaņā ar uzdevumu 

projektēšanai, “Valmiers ūdens” tehniskajiem noteikumiem Nr.1-12/115, izdotiem 29.03.2019, 
Latvijas būvnormatīvu un normatīvo aktu prasībām. 

Siltuma avots – ārējā siltumtrase. Siltumnesējs siltumtīklos ūdens 120-70 / 65-45 °C. 
Siltuma slodze Qa=80kw, Qk.ūd=126kw. 
Esošais siltummezgls demontējams un izbūvējams no jauna. 
Siltummezglā paredzēts apkures sistēmas un k.ūdens sistēmas pieslēgums pēc 

neatkarīgās shēmas ar lodētiem plākšņu siltummaiņiem ar izolāciju, no skābju izturīga 
nerūsējošā tērauda AISI 318. 

Siltumnesējs apkures sistēmā ūdens ar parametriem 70-50 °C. 
Siltummezgls aprīkojams ar spiediena starpības regulatoru, ar elektroniskiem sūkņiem, 

ar automātiku siltumiekārtu vadībai un temperatūras regulēšanai atkarībā no āra gaisa 
temperatūras. 

Siltumenerģijas uzskaitei paredzēts esošais siltumenerģijas skaitītājs (pēc pārbaudes). 
Tas uzstādāms turpgaitā. 

Siltummezglu izbūvēt no tērauda elektrometinātām caurulēm. 
Tērauda caurules pirms izolēšanas gruntējamas un krāsojamas ar antikorozijas 

pārklājumu 2x. 
Cauruļvadi siltumtrases ievadā, siltummezglā izolējami ar “Paroc” HVAC Section Alu 

Coat T izolāciju 50mm + PVC. 
Cauruļvadu augstākajā vietās paredzēta atgaisošana, zemākajās tukšošana. Primārajā 

pusē metināti ventiļi DN15 (PN 25),sekundārajā pusē  DN 15 (PN 10). 
Apsaiste tērauda caurule DN 15 ar izlaidi 0.4m virs grīdas. 
Elektrosadales skapju un elektroiekārtu aizsardzības tips IP-44.Visas iekārtu metāliskās 

daļas, kuras var nokļūt zem sprieguma sazemēt. Elektriskie kabeļi siltummezgla telpā jāievieto 
gofrētās caurulēs. 

Siltummezglu montēt saskaņā ar principiālo shēmu, iekārtu montāžas instrukcijām, 
tehniskajiem noteikumiem. Darbus veikt sertificētam montētājam. 

Pēc montāžas darbu pabeigšanas siltummezglā jāizvieto tehniskā dokumentācija: 
Siltummezgla ekspluatācijas instrukcija, siltummezgla apkopes instrukcija, temperatūras 

grafiks, siltummezgla apraksts, siltummezgla shēma. Siltummezgla dokumentācija jāsastāda 
konkrētam mezglam un tai jāatbilst iekārtas tehniskajam sastāvam un numerācijai. 
Siltummezgla dokumentācijas glabāšanai nepieciešams uzstādīt informācijas stendu 
(1000x600mm). Siltummezgla iekārtas jāmarķē. Uz katras iekārtas jāpiestiprina idenfikācijas 
plāksnītes. Ierīces un attiecīgie mezgli jāsagatavo plombēšanai.  

Pēc sistēmas montāžas darbu pabeigšanas (pirms izolācijas) sistēmai veikt hidraulisko 
pārbaudi (primārā pusē 1.6MPa, sekundārā pusē 1.0MPa). Sistēma jāieregulē darba režīmā. 

Siltummezgla telpai jāatbilst darba drošības, ugunsdrošības higiēnas normu prasībām. 
Veicami celtniecības darbi to nodrošināšanai. 

Esošie siltummezgla cauruļvadi ar izolāciju un noslēgarmatūra, iekārtas demontējami un 
utilizējami. 

 
AVK Inženieris:                                                                Valdis Blūms 
                                                                                  Sertifikāts: LSGŪTIS 3 -00062 
27.10.2019. 























Pasūtītājs: SIA “Valmieras namsaimnieks”
Objekts: Apkures sistēmas atjaunošana .Siltummezgls
Adrese: Stacijas ielā 39, Valmierā

Nr. Darbu nosaukums 
Mēr 

vienība
Daudz. Kopā

APKURE 
1 Ūdens - gāzes caurule melnā DN 15 m 89,00
2 Ūdens - gāzes caurule melnā DN 20 m 50,00
3 Ūdens - gāzes caurule melnā DN 25  m 59,00
4 Ūdens - gāzes caurule melnā DN 32  m 104,00
5 Ūdens - gāzes caurule melnā DN 40  m 35,00
6 Ūdens - gāzes caurule melnā DN 50 m 65,00
7 Cauruļu fasondaļas kompl. 1
8 Tērauda karbona caurule DN 15 x 1 .2 m 315,0
9 Tērauda karbona caurule DN 18 x 1 .2 m 281,0

10 Tērauda karbona caurule DN 22 x 1 .5 m 86,0
11 Karbona cauruļu fasondaļas kompl. 1
12 "Oventrop" Optibal lodveida ventilis DN15 ar izolāciju λ=0.037 W/Km gab. 32
13 "Oventrop" Optibal lodveida ventilis DN20 ar izolāciju λ=0.037 W/Km gab. 16
14 "Oventrop" Optibal lodveida ventilis DN32 ar izolāciju λ=0.037 W/Km gab. 4
15 "Oventrop" Optibal lodveida ventilis DN40 ar izolāciju λ=0.037 W/Km gab. 4
16 "Oventrop" Optibal lodveida ventilis DN50 ar izolāciju λ=0.037 W/Km gab. 2
17 "Oventrop" balansējošais  ventilis  Hydrocontrol VTR DN 15  ar 

izolāciju λ=0.037w/km gab. 23
18 "Oventrop" balansējošais  ventilis  Hydrocontrol VTR DN 25  ar 

izolāciju λ=0.037w/km gab. 4
19 "Oventrop" balansējošais  ventilis  Hydrocontrol VTR DN 32  ar 

izolāciju λ=0.037w/km gab. 2
20 Tukšošanas krāns DN 15 ar apsaisti kompl. 54
21 Atgaisotāji 1/2" gab. 10
22 "Oventrop" termostatgalva"vindo TH" 7-280C gab. 104
23 "Oventrop" termostatgalva"vindo LHB ar aizsardzību pret vandālismu gab. 11
24 "Oventrop" termostatvārsts divcauruļu sistēmai "series AV9" DN 15 

PN10 gab. 115
25 "Oventrop" radiatora atpakaļgaitas krāns Combi 2 DN 15 gab. 115
26 Kronšteini cauruļvadu stiprināšanai kompl. 1
27 Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju    

22K/0.5/0.4 gab. 16
28 Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju    

22K/0.5/0.5 gab. 26
29 Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju    

22K/0.5/0.7 gab. 2
30 Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju    

22K/0.5/0.8 gab. 8
31 Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju    

22K/0.5/0.9 gab. 15
32 Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju    

22K/0.5/1.0 gab. 2
33 Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju    

22K/0.5/1.1 gab. 16
34 Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju    

22K/0.5/1.2 gab. 2

GALVENO MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA APKURES SISTĒMAS IZBŪVEI, 
SILTUMMEZGLA IZBŪVEI



35 Radiators "PURMO" ar sienas kronšteiniem un atgaisotāju    
22K/0.5/1.4 gab. 8

36 "Paroc'' akmens vates čaulas HVAC Section Alu Coat T  50mm         
DN 15 λ=0.040w/km +PVC m 89,00

37 "Paroc'' akmens vates čaulas HVAC Section Alu Coat T 50mm          
DN 20 λ=0.040 W/Km +PVC m 50,00

38 "Paroc'' akmens vates čaulas HVAC Section Alu Coat T 50mm          
DN 25 λ=0.040 W/Km +PVC m 59,00

39 "Paroc'' akmens vates čaulas HVAC Section Alu Coat T    50mm       
DN 32 λ=0.040 W/Km +PVC m 104,00

40 "Paroc'' akmens vates čaulas HVAC Section Alu Coat T 50mm          
DN 40 λ=0.040 W/Km +PVC m 35,00

41 "Paroc'' akmens vates čaulas HVAC Section Alu Coat T    50mm       
DN 50 λ=0.040 W/Km +PVC m 65,00

42 Līmlente siltumizolācijai kompl. 1
43 Sistēmas montāžas darbi kompl. 1
44 Cauruļu gruntējums un antikorozijas pārklājums kompl. 1
45 Čaulas  cauruļvadu ievietošanai pārsegumu un sienu šķērsošanai kompl. 1
46 Ugunsdrošais konstrukciju šķērsojums ar ugunsdrošu briestošu 

hermētiķiHILTI CFS-IS saskaņā ar ETA ,norošinot EI 30 kompl. 1
47 Esošās apkures sistēmas maģistrālo,sadalošo cauruļvadu ar 

izolāciju, stāvvadu pievadu sadalošajiem cauruļvadiem ar izolāciju, 
noslēgarmatūras  demontāža pagrabstāvā ,stāvvadu un sildķermeņu 
pievadu virs 0.00, kāpņu telpas radiatoru demontāža un utilizācija kompl. 1

48 Sistēmas hidrauliskā pārbaude un siltumnesēja plūsmas 
ieregulēšana kompl. 1

49 Celtniecības , remonta darbi un materiāli kompl. 1

SILTUMMEZGLS
1 Apkures lodētais plākšņu siltummainis   DANFOSS XB 12L -1 30 PN 

25 120-70 / 70-50°C Q=80kw ar izolāciju gab. 1



2 K.ūdens lodētais plākšņu siltummainis   DANFOSS XB 12L -1 50  PN 
25 65-45 / 55-5°C Q=126kw ar izolāciju gab. 1

3 K.ūdens cirkulācijas sūknis GRUNDFOS  ALPHA 2 25-60 N   gab. 1
4 Apkures cirkulācijas sūknis GRUNDFOS  ALPHA 3 32-80       G=3.45 

m3/h  H=50Pa gab. 1
5 Izplešanās trauks  Reflex NG 100 /6 (1.5bar) V=100L 6bar,120 0C kompl. 1
6 Tērauda melnā ūdens - gāzes caurule DN 15 m 2,00
7 Tērauda elektro metinātā caurule Ø60,3x3.2  DN50 m 10,00
8 Tērauda elektro metinātā caurule Ø48,4x3.2  DN40 m 5,00
9 Tērauda elektro metinātā caurule Ø42,3x3.2  DN32 m 4,00

10 Tērauda elektro metinātā caurule Ø33,7x3.2  DN25 m 2,00
11 Cauruļu veidgabali un līkumi kompl. 1
12 Spiediena starpības regulators AVP DN32 PN25 Kv=10 m³/h kompl. 1
13 Regulējošais vārsts VM2 DN 25 PN25 Kv=6.3 ar vārsta 

izpildmehānismu AVM 30 kompl. 1
14 Regulējošais vārsts VM2 DN 20 PN25 Kv=4.0 ar vārsta 

izpildmehānismu AVM 10 kompl. 1
15 Drošības vārsts DN 20 3 bar (pie izplešanās trauka) gab. 1
16 Drošības vārsts DN 20 10 bar (Ū) gab. 1
17 Kapes ventilis DN25 PN16 gab. 1
18 Filtrs   atloku DN 50 PN16 gab. 1
19 Filtrs DN 50 uzmavu  PN16 (apkure, Ū) gab. 2
20 Filtrs DN 32 uzmavu  PN16 (T4) gab. 1
21 Filtrs DN 15 uzmavu  PN16 (piebarošanas līnijā ) gab. 1
22 Atgaisošanas ventilis metināts DN 15 PN25 ar apsaisti tērauda 

caurule trases ievadā gab. 2
23 Atgaisošanas ventilis DN 15 PN10 ar apsaisti tērauda caurule gab. 2
24 Atgaisošanas ventilis DN 15 PN16 ar apsaisti tērauda caurule gab. 2
25 Atgaisotāji 1/2" gab. 6
26 Noslēgventilis atloku DN 50 PN25 trases ievadā gab. 2
27 Noslēgventilis metināts DN 50 PN16 primārā pusē gab. 1
28 Noslēgventilis metināts DN 40 PN16 primārā pusē gab. 2
29 Noslēgventilis metināts DN 32 PN16 primārā pusē gab. 2
30 "Oventrop" Optibal lodveida ventilis DN50 ar izolāciju λ=0.04 W/Km  

(apkure, Ū, T3) gab. 7
31 "Oventrop" Optibal lodveida ventilis DN25 ar izolāciju λ=0.04 W/Km  

(T4) gab. 1
32 "Oventrop" Optibal lodveida ventilis DN15 ar izolāciju λ=0.04 W/Km  

(piebarošanas līnijā) gab. 2
33 Tukšošanas ventilis  DN 15 PN16  ar apsaisti  tērauda caurule kompl. 6
34 Uzmavu vienvirziena vārsts DN 15  PN16                              

(piebarošanas līnijā) gab. 2
35 Uzmavu vienvirziena vārsts DN 32 PN16  (T4)                            gab. 1
36 Uzmavu vienvirziena vārsts DN 50 PN16  (Ū)                            gab. 1
37 Piebarošanas līnijas ūdens skaitītājs Q=1.5m³/h 10bar 900C gab. 1
38 Ūdens skaitītājs klase D Q=2.5m³/h 10bar 900C gab. 1
39 Procesors DANFOSS ECL 210 ar programatūru   1apkures un 

1karstā ūdens kontūra pieslēgšanai kompl. 1
40 Virsmas sensors ESM-11 gab. 2
41 Iegremdējamais sensors ESMU gab. 1
42 Āra temperatūras sensors ESMT gab. 1
43 Manometrs 0-16 bar  (Diska tipa d=100,iedaļas vērtība 0,5bar) gab. 3
44 Manometrs 0-10 bar  (Diska tipa d=100,iedaļas vērtība 0,5bar) gab. 1
45 Manometrs 0-6 bar  (Diska tipa d=100,iedaļas vērtība 0,5bar) gab. 4
46 Manometra krāns gab. 10
47 Tehniskais termometrs 20-1000C (iedaļas vērtība 1 0C) gab. 5
48 Tehniskais termometrs 20-1500C (iedaļas vērtība 1 0C) gab. 2
49 "Paroc''akmens vates čaulas HVAC Section Alu CoatT  DN 50   

50mm λ=0,04W/Km +PVC m 10,00
50 "Paroc''akmens vates čaulas HVAC Section Alu CoatT  DN 40   

50mm λ=0,04W/Km +PVC m 5,00



51 "Paroc''akmens vates čaulas HVAC Section Alu CoatT  DN 32   
50mm λ=0,04W/Km +PVC m 4,00

52 "Paroc''akmens vates čaulas HVAC Section Alu CoatT  DN 25 50mm 
λ=0,04W/Km +PVC m 2,00

53 Noslēgarmatūru izolācija λ=0.040 W/Km kompl. 1
54 Līmlente siltumizolācijai kompl. 1
55 Tērauda melno cauruļu krāsošana ar antikorozijas pārklājumu 2X kompl. 1
56 Pievienošanās vieta esošam siltumtrases ievadam vieta 2
57 Siltummezgla montāžas darbi kompl. 1
58 Iekārtu un cauruļvadu metāla stiprinājuma konstrukcijas kompl. 1
59 Tehniskās dokumentācijas sagatavošana un uzstādīšana 

(siltummezgla shēma,iekārtu marķēšana,informācijas stends 
1000x600) kompl. 1

60 Siltummezgla hidrauliskā pārbaude un ieregulēšana kompl. 1
61 Elektromateriāli siltummezgla automātikas un iekārtu apsaistei kompl. 1
62 Zemējuma kontūra materiāli un mērījumi kompl. 1
63 Esošo cauruļvadu ar izolāciju, noslēgarmatūras un iekārtu demotāža 

siltummezglā  un to utilizācija kompl. 1

Sastādīja:                                                   V.Blūms
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Saskaņojums 
Valmiera 

 
2019. gada 25. novembrī 

Pieprasījuma numurs: PN-62427     
 

                                                                                                         SIA “Kalks” 
                                                                                                            Reģ. Nr. 40103523129, 

                                                                                           Draudzības iela 15, Ogre, LV-5001 
 
SIA „Tet” akceptē SIA “Kalks” izstrādāto būvprojektu: ” Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
ēkas fasādes vienkāršotās atjaunošanas apliecinājuma karte Stacijas ielā 39, Valmierā.” 
 
Būvniekam, pirms darbu uzsākšanas izņemt darbu veikšanas atļauju piesakot to SIA “Tet” 

mājas lapā, sadaļa http://uzraugi.tet.lv                                                        

 

 

 

 

  

 
 
 
 
SIA „Tet”  
Tīkla uzraudzības inženieris          

Juris Poika 
  Tel. 64225554 

 
 
 
 
 
 
 
Dokuments un tā saistītie pielikumi ir sagatavoti PDF, vai EDOC datnes formātā. 
Elektroniskā vidē veidotās EDOC datnes saturs veido vienotu dokumentu, kura satura sastāvdaļas 
nav atdalāmas, vai atsevišķi tās vērtējamas kā nepilnīgas. 
Datnes autentiskumu apliecina elektroniskais paraksts, tas pārbaudāms www.eparaksts.lv 
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