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Darba metodoloģija

Darba uzdevums tiek realizēts atbilstoši līguma nosacījumiem un noformēts atbilstoši
LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana", un tā piezīmēm:
‘’Piezīmes.
1. Ņemot vērā apsekošanas uzdevumā noteikto apsekošanas objekta vai apsekošanas
priekšmeta specifiku un veikto apskati vai izpēti, aizpilda tikai atbilstošās atzinuma sadaļas
vai papildina esošās sadaļas.

2. Atzinumu var papildināt ar atbilstošo lietošanas veidu būvju piemērojamos standartos
noteikto rezultātu apkopojumu (tabulas, teksta informācija u.c.).’’

Apsekošanas laikā iegūtā informācija, un informācija, kas nepieciešama līguma izpildei
tiek apkopota vienā sējumā. Līguma izpilde tiek noformēta sekojošā veidā:

1. Apsekošanas laikā iegūtā informācija tiek noformēta tehniskās apsekošanas atzinuma
formā atbilstoši LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana";

2. Apsekojuma gaitā veiktās Objekta konstrukciju fotofiksācijas tiek iekļautas tehniskās
apsekošanas atzinumā;

3. Secinājumi un rekomendācijas tiek apkopotas tehniskā apsekošanas atzinuma sadaļā
‘’7.Kopsavilkums’’.

Objektu tehniskā apsekošana tika veikta sekojošos posmos:
1. Veikta konstrukciju apsekošana objektā.
2. Veikta objekta konstrukciju un konstatēto bojājumu fotofiksācijas.
3. Pēc augstākminētās informācijas iegūšanas tiek izstrādāta tehniskās apsekošanas

atskaite, kas iekļauj un atspoguļo visu augstākminēto informāciju.
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1.Vispārīgās ziņas par būvi

1.1.
Būves veids

11220103 Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas

1.2.
Apbūves laukums (m2)
564,0

1.3.
Būvtilpums (m3)
5942 (ar pagrabu)

1.4.
Kopējā platība (m2)
1765,2

1.5.
Stāvu skaits
Trīs

1.6.
Zemes vienības kadastra apzīmējums
0900 027 0187

1.7.
Zemesgabala platība m2

2152

1.8.
Būves iepriekšējais īpašnieks
Jelgavas pilsētas dome

1.9.
Būves pašreizējais īpašnieks
Dzīvokļu īpašnieki

1.10.
Būvprojekta autors
-

1.11.
Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
-

1.12.
Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)
Nav zināms

1.13.
Būves konservācijas gads un datums
-

1.14.
Būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads
-

1.15.
Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, izsniegšanas gads un datums
Invent.lieta Nr.4773, 25.06.1998.
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2.Situācija
2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

2.1.1.att. Fragments no Jelgavas teritorijas
plānojuma  2009. – 2021.gadam.

Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana.

Objekts atrodas jauktas dzīvojamās un darījumu apbūves teritorijā un tiek izmantots atbilstoši
teritorijas plānojumam.

Objekts
šeit nav o
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2.2. Būves izvietojums zemesgabalā

2.2.1.att. Būves izvietojums zemesgabalā.

2.3. Būves plānojums
Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam.

2.3.1.att. Izdruka no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas. 1.stāva plāns.

2.3.1.att. Izdruka no būves kadastrālās uzmērīšanas lietas. 2.stāva plāns.

Būve līdz šim lietota kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Būves plānojums atbilst lietošanas
veidam.

Objekts
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4.Būves daļas
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss
konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums
atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām.
Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Tehniskais
nolietojums

(%)

4.1. Pamati un pamatne 20; 20
Ēkai ir lentveida pamati zem nesošajām ķieģeļu garensienām un šķērssienām. Pamati no

pagraba telpām redzamajā daļā būvēti no pagraba sienu betona blokiem un reizē ir ēkas
pagraba sienas.

Mitruma klātbūtne pagraba konstrukcijās (4.1.1., 4.1.2.att.) liecina, ka vertikālā
hidroizolācija pamatiem ir tehniski neapmierinošā stāvoklī - vertikālā hidroizolācija ir daļēji
vai pilnīgi nefunkcionējoša, kā arī esošie risinājumi nespēj novērst virsūdeņu ieplūšanu gar
pamatiem/pagraba telpu ārsienu.

Ēkai apkārt ir asfaltbetona apmale. Apmale deformējusies, ar izdrupumiem, aizaugusi ar
zāli (4.1.2.att.). Netiek nodrošināta virsūdeņu novadīšana prom no ēkas cokola un pagraba
sienām, kā rezultātā uz cokola novērojami mitruma radīti melni un zaļi plankumi – bioloģiski
veidojumi. Cokolam lieliem laukumiem nodrupis apmetums (4.1.2., 4.1.3.att.).

Apmalei ir ieliekumu, tai kritums uz ēkas cokola pusi, apkārtējā teritorija augstāka par
apmali, apmale aizaug ar zāli (4.1.5., 4.1.6.att.).

4.1.1.att. Pagrabstāvā pie šķūnīšiem gaitenī
uz grīdas mitruma plankumi.

4.1.2.att. Pagrabstāvā mitra ārsiena.

4.1.3.att. Apmale deformējusies, ar
izdrupumiem, aizaugusi ar zāli.

4.1.4.att. Cokols ar melniem un zaļiem,
mitruma plankumiem, nodrupis apmetums.
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4.1.5.att. Apmale aizaug ar zāli. 4.1.6.att. Cokolam piegulošās zemes
teritorijas līmenis ir augstāks par apmali.

Cokolā nodrupušais apmetums atsedz ķieģeļu rindas virs pagraba sienu blokiem pagraba
sienu blokiem (4.1.4.att.).

Slēdziens par pamatiem un pamatni
Tā kā apsekošanas laikā netika novērotas deformācijas, kas liecinātu par pamatu vai

pamatnes nestspējas problēmām, tad var uzskatīt, ka pamatu konstrukcijas ir apmierinošā
tehniskā stāvoklī.

Tā kā apsekošanas laikā pagraba telpās tika konstatēts mitrums, tad var uzskatīt, ka
pagraba telpas nav aizsargātas pret virsūdeņu nokļūšanu tajās – par virsūdeņu pastiprinātu
(nelabvēlīgu) klātbūtni liecina mitruma radītie melnie un zaļie plankumi, cokola apdares
daļas bojājumi.

Jānorāda, ka mitruma un sala ietekmē būtiski pastiprinās materiālu destrukcija – īpaši, to
materiālu, kas vairākus gadus atradušies agresīvā vides (mitrums un sals)  ietekmē, līdz ar to
neveicot pasākumus (piemēram, remontu) virsūdeņu novadīšanai un konstrukciju aizsardzībai
pret virsūdeņu nelabvēlīgo ietekmi – vertikālās hidroizolācijas izbūvi, cokola daļas remontu,
lietusūdens novadsistēmas zemes līmenī pārbūvi, u.c., pagraba sienu, kas ir arī visas ēkas
pamati,  tehniskais stāvoklis var būtiski pasliktināties.

4.2. Nesošās sienas 25

Ēka kopā sastāv no trim sekcijām. Pēc tipveida projekta būvētā trīs sekciju ēka sabloķēta
ar blakus ēku. Ēka ir ar pagrabu. Ieeja katras sekcijas pagrabā ir blakus ieejai uz kāpņu telpu.

Pagrabstāva nesošās sienas – pamatu turpinājums, kas aprakstīts sadaļā 4.1.Pamati un
pamatnes.

Virszemes konstrukcijas – balto silikātķieģeļu nesošās garensienas un gala sienas 51 cm
biezumā nesošās kāpņu telpas šķērssienas biezumā. Abas gala sienas ir nosiltinātas.

Garensienām apsekošanas laikā netika novēroti ķieģeļu izdrupumi. Nesošās garensienas
apmierinošā tehniskā stāvoklī.
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4.2.1.att. Ēkas dienvidaustrumu – ielas fasāde.

4.2.2.att. Ēkas ziemeļrietumu - pagalma fasāde.

4.2.3.att. Ēkas nosiltinātā rietumu gala
fasāde.

4.2.4.att. Ēkas nosiltinātā austrumu gala
fasādes fragments.

Apsekošanas laikā tika novērotas plaisas apmetumā kāpņu telpas nesošajā sienā virs
kāpņu laukuma balstījuma un tā turpinās līdz kāpņu telpas pārsegumam (4.2.5., 4.2.6.att.).
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Tajā pat kāpņu telpas sienā tika novērota plaisa tuvu logu ailu pārsedzes galam, kas
balsta kāpņu telpu ārsienu mūrējumu (4.2.7.att.). Apsekošanas laikā apmetums netika nokalts,
lai konstatētu, vai plaisas ir izveidojušās mūra sienā.

Iespējamais plaisu izveidošanās cēlonis varētu būt pamatu deformācija, nokrišņu ūdenim
gar bojāto apmali izskalojot pamatni.

4.2.5.att. Plaisa kāpņu telpas
nesošajā sienā

4.2.6.att. Plaisa kāpņu telpas
sienā turpinās līdz bēniņu

pārsegumam.

4.2.7.att. Plaisa kāpņu telpas
sienā pie logiem.

Pirms remontdarbu uzsākšanas nepieciešams atsegt šajās vietās mūri, lai novērtētu
plaisas. Nepieciešams uzlikt ģipša marku un veikt novērošanu. Ja plaisām netiek novērota
kustība – paplašināšanās, tās jāaiztaisa ar remontsastāvu. Ja plaisām tiek novērota
paplašināšanās, jāveic pamatu izpēte, lai konstatētu cēloni pamatu deformācijai un jāizstrādā
būvprojekta risinājums pamatu nostiprināšanai.

Slēdziens par nesošām sienām
Tā kā apsekošanas laikā nav konstatētas nesošo konstrukciju – sienu deformācijas, kas

liecinātu par nestspējas problēmām, tad var uzskatīt, ka to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.
Novērotas plaisas sienas apdarē kāpņu telpas nesošajā sienā. Plaisas varētu būt radušās

pamatu deformācijas rezultātā mitruma iespaidā izskalojot pamatni. Šīm plaisām
nepieciešams veikt novērošanu, uzliekot tām ģipša markas un, atkarībā no novērošanas
rezultātiem, jāveic pasākumi plaisu likvidēšanai.

Lai turpmāk aizsargātu ārsienu konstrukcijas no vides nelabvēlīgās ietekmes, ieteikums
vai nu izbūvēt apdares slāni – ārsienu siltināšanu, vai ārsienas pārklāt ar hidrofobu materiālu.

4.3. Pārsedzes 20
Ēkai ir saliekamās dzelzsbetona ailu pārsedzes virs logu un durvju ailām (4.2.1.,

4.2.2.att.). Pārsedzes ir bez apmetuma vai citas virsmas apdares. Pārsedzēm virs kāpņu telpas
logu ailām novērojami nelieli apdares un betona virsmas izdrupumi (4.3.1.att.).
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4.3.1.att. Pārsedzēm nelieli apdares un betona virsmas izdrupumi.

Pārsedzēm netika novērotas deformācijas pazīmes. Pārsedžu tehniskais stāvoklis
novērtējams kā apmierinošs.

4.4. Pašnesošās sienas 10

Pašnesošās sienas ir ēkas gala sienas, kas uz apsekošanas brīdi jau bija nosiltinātas
(4.2.3., 4.2.4.att.). Var pieņemt, ka to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija 20; 30

Ārsienu šuvju hermetizācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, jo nav novēroti trūkumi,
kas liecinātu par pretējo.

Tā kā atsevišķām pagraba telpu sienām tika konstatēti mitruma plankumi, vertikālā
hidroizolācija vai nu nav ierīkota, vai arī ir sliktā tehniskā stāvoklī. Veicot ēkas vienkāršotās
renovācijas darbus, ieteicams atsegt pamatus no ārpuses un ierīkot vertikālo hidroizolāciju.

Slēdziens par šuvju hermetizāciju un hidroizolāciju
Ārsienu šuvju hermetizācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Šuvju hermetizācija ir cieši

saistīta ar mūra materiālu tehnisko stāvokli, ārsienu mūra savlaicīgu remontu, un
aizsargpārklājuma izveidošanu. Savlaicīgi neveicot iepriekšminētos pasākumus, šuvju
hermetizācija nenodrošinās uzstādāmās prasības.

Hidroizolācijas tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā daļēji apmierinošs, jo pagraba telpās
ir konstatēts mitrums, kas liecina par mitruma migrāciju no grunts uz iekštelpām. Mitruma
nokļūšana iekštelpās nozīmē, ka hidroizolācija funkcionē nepilnīgi vai vispār nefunkcionē.
Lai pilnvērtīgi ar garantiju, varētu ekspluatēt pagraba telpas, ir jāveic vertikālās
hidroizolācijas atjaunošana/ izveidošana, izvēloties atbilstošus risinājumus ne tikai pagraba
sienu vertikālai aizsardzībai, bet arī nodrošinot pagraba grīdas un sienas savienojuma mezglu
aizsardzībai – veidojot pa telpu kontūru noslēgtu hidroizolācijas sistēmu.

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 20; 20; 20

Pārsegums – saliekamie dobie dzelzsbetona pārseguma paneļi, kas balstīti uz nesošajām
sienām. Pagrabstāvā līmenī paneļi balstīti uz pagraba sienu bloku sienām, starpstāvos – uz
mūra šķērsienām. Pārsegumam netika novērotas deformācijas.

Slēdziens par pārsegumiem
Pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un tā nestspēja ir pietiekama.
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4.7. Būves telpiskās noturības elementi -
Būves telpisko noturību nodrošina savstarpēji samonolitizētas konstrukcijas – pamati,

pagraba sienas, virszemes daļa un pārsegums. Tā kā apsekošanas laikā nav konstatēti defekti,
kas liecinātu par pretējo, tad var uzskatīt, ka ēkas risinājumi nodrošina būves telpisko
noturību.

4.8. Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums,
lietusūdens novadsistēma 20; 25; 25

Ēkai virs trešā stāva pārseguma izbūvēti tehniskie bēniņi. Jumta nesošā konstrukcija ir
koka krēsls, uz kura balstītas spāres, kas savilktas ar saišķiem. Jumta seguma – uz koka latām
balstītas viļņotās azbestcementa loksnes (4.8.1., 4.8.2.att.). Var pieņemt, ka jumta segums
pašlaik nodrošina iekštelpu aizsardzību no mitruma aizsardzības, jo nav konstatēts mitrums
iekštelpās.

4.8.1.att. Jumta segums - viļņotās
azbestcementa loksnes uz latojuma.

4.8.2.att. Jumta segums – viļņotās
azbestcementa loksnes uz latojuma..

Ēkai ārējā lietus ūdens savākšanas sistēma. Nokrišņu ūdens tiek savākts horizontālajās
notekrenēs un novadīts lejā pa vertikālajām notekrenēm (4.8.3.att.) zemē tieši uz apmales
(4.8.4., 4.8.5.att.), kā rezultātā tiek mērcēta apmale, mitrums ieplūst pagrabā, tas var izskalot
pamatni zem pamatiem.

Notekcaurulēm novērojama korozija, vietā stipri korodējuši posmi.
Jumta segums obligāti nomaināms uz mūsdienām atbilstošu. Mainot jumta segumu,

jānomaina lietusūdens noteksistēma. Jāizveido organizēta lietusūdens savākšanas sistēma
zemes līmenī, lai nokrišņu ūdens tiktu aizvadīts prom no ēkas pamatiem.

4.8.3.att. Ēkas ārējā lietus ūdens savākšanas sistēma.
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4.8.4.att. Notekcaurule korodējusi, ūdens
plūst uz apmales.

4.8.5.att. Notekcaurule nesniedzas līdz pašai
zemei, ūdens plūst uz apmales.

Slēdziens par jumta konstrukcijām un elementiem
Apsekošanas laikā nav konstatēti būtiski vai kritiski jumta konstrukciju vai elementu

bojājumi. Tika konstatēta jumta dzegas nosedzošo skārda elementu korozija.
Jumta segums nomaināms uz viļņainums ir saistāms ar pamatnes virsmas nelīdzenumu,

kas noteikti ir jālikvidē pirms jumta seguma maiņas, kas tiktu izdarīts, ja jumta segumu
siltinātu, vai arī nepieciešams veikt virsmas līdzināšanu ar atbilstošu risinājumu.

4.9. Balkoni, lieveņi, jumtiņi 30; 30; 30

Balkoni
Ēkai ielas puses sānu fasādē pie visiem dzīvokļiem ir izbūvēti balkoni (4.2.1.att.).

Balkonu nesošo paneļu ārmalas ar betona aizsargkārtas izdrupumiem (4.9.1.att.).
No apakšas paneļiem tika novēroti mitruma radīti melni plankumi, betona aizsargkārta

nodrupusi, pakļaujot stiegrojumu korozijai un atmosfēras iedarbībai (4.9.2., 4.9.3.att.).
Balkonu metāla margām izveidots dažādu materiālu papildus nožogojums, kas mājas

ielas fasādi saraibina.

4.9.1.att. Balkonam pirmā stāva līmenī
plātnes mala ar betona izdrupumiem.

4.9.2.att. Balkonam otrā stāva līmenī
plātnes mala ar betona izdrupumiem.



DZĪVOJAMĀ MĀJA
LĀČPLĒŠA IELĀ 17, JELGAVĀ.

15/22

4.9.3.att. Balkons nesošā plātne ar betona
aizsargkārtas izdrupumiem.

4.9.4.att. Balkons nesošā plātne ar betona
aizsargkārtas izdrupumiem.

Slēdziens par balkoniem
Balkonu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, jo netika novērota paneļu

deformācija. Jāatjauno paneļu malu un virsmas izdrupušās vietas, pirms tam atjaunojot
betona aizsargkārtu stiegrojumam, lai pasargātu paneļu tālāku bojāšanos.

Par tehniski neapmierinošu vērtējams balkonu norobežojums, kas obligāti
jāremontē/jānomaina saskaņā ar izstrādātu būvprojektu, tā sakārtojot arī ēkas vizuālo izskatu.

Lieveņi
Ēkai ieeja sekcijās izvietota pagalma pusē. Ieejām lieveņa daļa veidota no monolītā

dzelzsbetona plātnēm. Pakāpieni monolītā dzelzsbetona (4.9.8.att.). Lieveņi un pakāpieni ar
izdrupumiem, neapmierinošā tehniskā stāvoklī. To virsmu nepieciešams remontēt.

4.9.8.att. Ieejas lievenis monolītā
betona, pakāpieni ar metāla malu.

4.9.9.att. Jumtiņš ar mitruma
plankumiem un apdares nodrupumiem.

4.9.10.att. Ieejas mezgls ēkā pagalma
fasādē.

4.9.11.att. Jumtiņam organizēta lietusūdens
novadīšana
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Jumtiņi
Par ieejas jumtiņu kalpo konsolveida saliekamās dzelzsbetona plātnes. Plātnēm cinkotā

jumta skārda segums un malu apšuvums. Malu apšuvumam redzama korozija. No apakšas
plātnēm redzami mitruma radīti plankumi un apdares nodrupumi, kas liecina par jumtiņa
seguma bojājumiem (4.9.9., 4.9.10., 4.9.11.). Jumtiņam ir organizēta lietus ūdens novadīšana,
savācot ūdeni horizontālajā notekrenē, bet vertikālā notekrene nav novadīta līdz zemei
(4.9.11.att.).

Slēdziens par ieejas mezgliem
Ieejas mezgliem konstatēti dažādi bojājumi – to kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams

kā neapmierinošs. Jumtiņiem obligāti nomainām segums, lai novērstu tālāku dzelzsbetona
plātņu mērcēšanu.

4.10. Kāpnes 20

Apskatīti konstruktīvie risinājumi, kas tieši attiecas uz apsekošanas uzdevumu.
Kāpnes no saliekamā dzelzsbetona laidiem, kas balstīti uz saliekamiem dzelzsbetona

kāpņu laukumiem, kuri savukārt balstīti nesošajās ķieģeļu šķērssienās (4.10.1.att.). Pakāpienu
un kāpņu laukumu virsmā novērojami virsmas izdrupumi. Kopumā kāpņu laidi un kāpņu
laukumi apmierinošā tehniskā stāvoklī.

Kāpņu margas metāla konstrukcijas ar plastikāta lenteri. Plastikāts ar robiem, vietām tā
vispār nav 4.10.3., 4.10.4.att.). Kāpņu lenteru apdare neapmierinošā stāvoklī.

4.10.1.att. Kāpņu laukuma gala un laida
balstījums.

4.10.2.att. Pakāpieni un kāpņu laukums ar
virsmas izdrupumiem.

4.10.3.att. Kāpņu margas metāla
konstrukcijas ar plastikāta lenteri.

4.10.4. Kāpņu lenteri vietām bez apdares.
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Slēdziens par kāpnēm
Objektā esošo kāpņu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs, jo kāpnēm nav

novēroti nesošo konstrukciju būtiski bojājumi.
Ieteikums saremontēt pakāpienu un kāpņu laukumu izdrupušo virsmu un atjaunot kāpņu

lenteru apdari vietās, kur tās nav.

4.13. Ailu aizpildījumi: ārdurvis, logi 10; 20
Ieejas ārdurvis ēkā ir metāla ar nelielu iestiklojumu, nesen nomainītas, labā tehniskā

stāvoklī (4.9.11.att.). Ieejas durvis uz pagrabu arī nomainītas un labā tehniskā stāvoklī
(4.9.10att.).

Ēkai nomainīti plastmasas logi un tie ir labā tehniskā stāvoklī 4.13.2.att.). Kāpņu telpu
logi koka (4.13.1.att.), neapmierinoša tehniskā stāvoklī. Kāpņu telpu logus ieteicams
nomainīt uz jauniem plastmasas logiem.

4.13.1.att. Kāpņu telpai koka logi. 4.13.2.att. Ēkai plastmasas logi.

Slēdziens par ailu aizpildījumiem
Nomainītie plastmasa logi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.
Neapmierinošā tehniskā stāvoklī ir vērtējami nenomainītie kāpņu telpu koka logi. Ailu

aizpildījumu atbilstību energoefektivitātes prasībām izvērtēt atbilstoši konkrētai situācijai.

4.15. Konstrukciju un materiālu ugunsizturība -
Nav darba apjomā.
Ēkas konstrukcijām netika novēroti bojājumi, kas vājinātu būves mehānisko stiprību,

stabilitāti un būves lietošanas drošību atbilstoši LBN 405-15 prasībām.

4.16. Ventilācijas šahtas un kanāli 25

Ventilācijas kanāli no sanmezgliem un virtuvēm izvietoti šķērssienās kā ventilācijas
bloki un caur tehniskajiem bēniņiem (4.16.1.att.) izvadīti virs jumta.

Ventilācijas kanāli mūrēti no baltajiem silikātķieģeļiem (4.2.2., 4.16.2.att.). KanālU
galiem virs jumta novērojami ķieģeļu izdrupumi. Kanāli nav pārsegti, līdz ar to netiek
pasargāti no nokrišņu ieplāšanas tajos.

Kanāliem nepieciešams aizmūrēt izdrupumus un tos nepieciešams pārsegt ar jumtiņu, lai
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pasargātu no nokrišņu iekļūšanas.

4.16.1.att. Ventilācijas kanāli
tehniskajos bēniņos.

4.16.2.att. Ventilācijas kanāli virs
jumta.

4.19. Ārējā apdare un arhitektūras detaļas 25
Apsekojot objektu, konstatēti apdares slāņa bojājumi cokola daļā. Bojājumi cokola daļā

liecina par mitruma migrāciju no grunts/ zemes, kas savukārt liecina par nefunkcionējošu vai
nepilnvērtīgi funkcionējošu horizontālo hidroizolāciju pie pamata cokola.

Kāpņu logu skārda palodzēm novērojama korozija. Mainot koka logus, obligāti
nomaināmas arī palodzes.

Balkonu paneļu ārējā apdare nodrupusi mitruma iespaidā, to nepieciešams remontēt.
Uz jumta ventilācijas šahtu augšām novērojami ķieģeļu mūra bojājumi, kas radušies

mitruma un sala ietekmē.
Slēdziens par ārējo apdari
Novērotie bojājumi liecina par balkonu paneļu un ventilācijas izvadu mūra novecošanas

pazīmēm, kas ir loģiski un nenovēršami.
Bojājumu attīstību balkoniem var novērst, veicot ārējās apdares izbūvi, piemēram,

dekoratīvais apmetums, vai izveidojot aizsargkrāsojumu, pirms tam jāveic lokāls izdrupušo
vietu remonts.

5.Iekšējie inženiertīkli un iekārtas
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss
konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums
atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām.
Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Tehniskais
nolietojums

(%)

5.1. Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni,
sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji

Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi nava mainīti, tie ir fiziski un morāli novecojuši.

5.2.

Karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni,
ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens
sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un
citi elementi

Ēkai centralizēta apkure, kas tiek pievadīta no centrālajiem siltumtīkliem. Siltummezgls
atrodas ēkas sekcijas pagrabā. Caurulēm pagrabā vietām nomainīta bojātā siltumizolācija un
nomainītā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī (5.10.1.att.), bet vietām tā ir neapmierinošā
tehniskā stāvoklī (5.10.2.att.).
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5.10.1.att. Siltumtrases izolācija
apmierinošā stāvoklī.

5.10.2.att. Siltumtrases izolācija
neapmierinošā stāvoklī.

5.4.
Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu
izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un
citi elementi

Apkures sistēmas stāvvadi fiziski un morāli novecojuši.

5.4.1.att. Siltumapgādes cauruļvadi. 5.4.2.att. Siltummezgls ēkas pagrabā.

5.5. Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
siltuma regulatori

Centrālapkures sildķermeņi nav mainīti, tie ir fiziski un morāli novecojuši.

5.6. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi.

Ēkā ir dabiskā ventilācijas sistēma. Gaisa kondicionēšanas iekārtas nav.

5.8. Gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli,
gāzes patēriņa skaitītāji

Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra.
Nav darba apjomā.

5.9. Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas pievadi liftam, siltummezglam, dežūrapgaismojumam,
pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti,
avārijas un evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises. Pretestības mērījumu
rezultāti. Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi.
Nav darba apjomā.
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avārijas un evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises. Pretestības mērījumu 
rezultāti. Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. 

Nav darba apjomā. 

 

6.Ārējie inženiertīkli 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss 

konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums 

atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. 

Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 

nolietojums 

(%) 

6.1. Ūdensapgāde 
 

Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, cauruļvadi. Hidranti. 

Nav darba apjomā. 

6.2. Kanalizācija 
 

Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās kanalizācijas attīrīšanas ietaises. 

Lietusūdens kanalizācija un lietusūdens noteku sistēmas izvadi, cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces. 

Nav darba apjomā.  

6.4. Siltumapgāde 
 

Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta. 

Nav darba apjomā. 

6.5. Gāzes apgāde 
 

Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta. 

Nav darba apjomā. 

6.6. Zibensaizsardzība 
 

Nepieciešams ierīkot zibensaizsardzības sistēmu 

 

7.Kopsavilkums 

7.1. Būves tehniskais nolietojums 

 

Objekta apsekošana veikta atbilstoši konkrētam darba uzdevumam, līdz ar to iespējams, 

ka objektā var būt apsekošanas laikā nekonstatēti bojājumi vai problēmas. 

Sadaļa Tehniskais nolietojums, % 

Pamati un pamatne 20; 20 

Šuvju hermetizācija, hidroizolācija 20; 30 

Nesošās sienas 20 

Pārsegums 20 

Jumta nesošā konstrukcija 20 

Jumta elementi: segums; 

lietusūdens novadsistēma 

25; 25 

Ārējā apdare un arhitektūras detaļas 25 

Maksimālais nolietojums  

apsekotajām daļām 

25 

  

Jānorāda, ka nesošo konstrukciju kopējais tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā 

apmierinošs un tas vērtējams ~20 %, kas var būtiski pasliktināties, ja netiek nodrošināta 

konstrukciju aizsardzība no vides ietekmes. 
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7.2. Secinājumi un ieteikumi 

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, pārbūves vai restaurācijas darbu 

veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (atjaunošana, pārbūve, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas 

nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi 

 

1. Apsekošanas laikā netika ierīkoti konstrukciju atsegumi vai veikta materiālu 

laboratoriskās pārbaudes. 

2. Ēkas kopējais tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, lai būtu lietderīgi turpmāk 

izmantot būvi kā dzīvojamo māju. 

3. Tā kā nav novēroti nesošo konstrukciju defekti, tad var pieņemt, ka to nestspēja, 

atbilstoši vēsturiskam slodžu līmenim, ir pietiekama. Lai noteiktu konstrukciju 

atbilstību Eirokodeksa prasībām ir jāveic detalizēta konstrukciju izpēte ar konstrukciju 

atsegumiem.  

4. Jānorāda, ka neveicot kompleksus ēkas atjaunošanas darbus, atsevišķi ēkas elementi var 

nonākt neapmierinošā tehniskā stāvoklī, piemēram, balkonu nesošās plātnes. Ir grūti 

prognozēt konkrētu atskaites periodu, jo bojājumus galvenokārt sekmē apkārtējās vides 

negatīvā ietekme, kas laika periodā ir mainīga, piemēram, vasara un ziema. 

5. Veicot kompleksus, atjaunošanas darbus ir nepieciešams atsegt visu konstrukciju tipus 

korektu risinājumu izveidošanai. 

6. Organizējot atjaunošanas darbus objektā, rekomendējams, ievērot sekojošu secību: 

a. Norobežojošo konstrukciju aizsardzība – apdares slāņa izveidošana, piemēram, 

apmetuma izveidošana ar/ bez sienu siltināšanas; 

b. teritorijas planēšana – teritorijas organizēšana ar kritumu vērstu prom no ēkas, tai 

skaitā risinājumi virsūdeņu centralizētai un organizētai novadīšanai; 

7. Apsekošanas atzinuma secinājumus skatīt kopā ar apsekošanas atzinuma sadaļām, kurās 

norādīta detalizēta informācija. 

 

Ēkas tehniskā apsekošana veikta 2016.gada 5.jūlijā. 

Tehniskās. apsek. veica ēku 

konstrukciju būvinženiere: 

Dzintra Lēman 

LBS sert. Nr. 3-00778, 20-6705 

  

  

  

https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates/31255
Ronalds
Stamp
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Ēkas energosertifikāts

REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS/ĒED-1-2016-494
DERĪGS LĪDZ 30.07.2026
1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja

2.1 Adrese Jelgava, Lāčplēša iela 17
3.1 Ēkas daļa -
4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums 09000270187001

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks pārdošana [  ], izīrēšana/iznomāšana [  ], brīvprātīgi [X],
valsts/pašvaldības publiska ēka [  ]

6. Ēkas raksturojums
Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: nav datu
Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: -
Stāvu skaits: 3 virszemes, 1 pazemes, [  ] mansards , [  ] jumta stāvs
Kopējā platība: 1741.90 m² Aprēķina platība: 1312.70 m²

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums

Atsauces
vērtības

Ēkas
energoefektivitātes

klase un rādītājs
0

50

100

150

200

250

300+

Gandrīz nulles
enerģijas ēkas

apkures
rādītājs

40

Normatīviem
atbilstoša ēka

90

Ēkas veidam
atbilstošs ēkas

vidējais
patēriņš

152.04

E1

1242

Ēkas energoefektivitātes rādītāji

Enerģijas patēriņa novērtējums kWh/m² gadā
apkurei 123.65
karstā ūdens sagatavošanai 32.91
mehāniskajai ventilācijai 0.00
apgaismojumam 0.00
dzesēšanai 0.00
papildu 0.20

Patēriņš kopā 156.76
No atjaunojamiem energoresursiem ēkā
saražotā vai iegūtā enerģija 0.00
Koģenerācijā saražotā enerģija 0.00
Primārās enerģijas novērtējums 203.81

kg CO₂/m² gadā
Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 41.35

kWh/m² gadā

Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[  ]  Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs
Neatkarīgs eksperts Maksims Bartuševičs
Reģistrācijas numurs EA3-0004

Datums 3 Paraksts 3

Piezīmes: 1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.
2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā.
3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.



9. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais
siltuma zudumu koeficients

HT/Aapr 1.55 W/(m²K)

HTA/Aapr 0.69 W/(m²K)

HT un HTA – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem būvniecības jomā

10. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients HVe/Aapr 0.53 W/(m²K)

HVe – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 0.00%

11. Enerģijas uzskaite un sadalījums apkures un karstā ūdens sistēmās

Kalendāra
gads vai
periods
(no–līdz)

Energonesējs Apkurei Karstā ūdens apgādei

nosaukums
uzskaitītais daudzums

kWh
klimata

korekcija
kWh 5

kWh/m²
gadā kWh kWh/m²

gadā
4 kWh

2011 Centralizētā
apkure

184790.00 kWh 184790.00 140140.
00

140140.
00

106.76 44650.00 34.01

2012 Centralizētā
apkure

205770.00 kWh 205770.00 156480.
00

156480.
00

119.20 49290.00 37.55

2013 Centralizētā
apkure

204660.00 kWh 204660.00 155490.
00

155490.
00

118.45 49170.00 37.46

2014 Centralizētā
apkure

220920.00 kWh 220920.00 164590.
00

164590.
00

125.38 56330.00 42.91

2015 Centralizētā
apkure

219680.00 kWh 219680.00 166530.
00

166530.
00

126.86 53150.00 40.49

Piezīmes.
4 Dati par faktiski uzskaitītajiem energonesējiem par pēdējiem pieciem gadiem vai sezonām faktiski uzskaitītajās mērvienībās (t, m³, MJ,
kcal vai cita).
5 Klimata korekcijas koeficients attiecīgajai apkures sezonai patēriņa normalizēšanai uz normatīvo apkures grādu dienu skaitu.

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem (bis-eed-1-2016-494-p.pdf)

2) Aprēķinos izmantotie ievaddati; Aprēķini par ēkas energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu atmaksāšanās
termiņiem; Cits dokuments (lacplesa-es-mk-160.doc)

3) Aprēķinos izmantotie ievaddati; Aprēķini par ēkas energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu atmaksāšanās
termiņiem; Cits dokuments (lachplesha-17-es-pielikums.doc)

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums
Apliecinu, ka ēkas energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša, pasūtītāja vai
citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma objektivitāti un
ticamību.

Vārds uzvārds: Maksims Bartuševičs
Reģistrācijas numurs: EA3-0004 Paraksts 6 Datums 6

Piezīme. 6 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.

2



 
Pārskats par ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem 

pasākumiem, kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas  
paredzamajā (plānotajā) kalpošanas laikā 

 
1. ĒKAS VEIDS   daudzdzīvokļu māja

2. ADRESE  Jelgava, Lāčplēša iela 17 
3. ĒKAS DAĻA  Visa ēka 

4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA APZĪMĒJUMS  [09000270187001] 

 

5. IETEIKUMI ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAI* 

Nr. 

p.k. 

Pasākums, tā apraksts un 

sasniedzamais rādītājs, norādot 

mērvienības 

Piegādātās enerģijas ietaupījums 
(no esošā aprēķinātā ēkas 

energoefektivitātes novērtējuma) 

Pasākuma 
īstenošanas 
izmaksas** 

MWh gadā kWh/m2 
gadā

%  EUR 

5.1. 

Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai 

1. Ārsienu 1. siltināšana ar 200 mm 

biezo  minerālvates  kārtu 

(siltumvadības  koeficients  λ  ≤ 

0,037  W/(m*K))  +  dekoratīvais 

tvaiku  caurlaidīgs  apmetums,  vai 

170 mm  biezo  termovates  kārtu 

(siltumvadības  koeficients  λ  ≤ 

0,0311  W/(m*K))+  apdares 

materiāli.  Pirms  siltināšanas 

darbiem  jāveic  mikroplaisu 

blīvēšana un stiprināšana.  

59,76 
45,52  36,82  46601,81 

2. Ārsienu 3. siltināšana ar 200 mm 

biezo  minerālvates  kārtu 

(siltumvadības  koeficients  λ  ≤ 

0,037  W/(m*K))  +  apdares 

materiāli.  Pirms  siltināšanas 

darbiem  jāveic  mikroplaisu 

blīvēšana un stiprināšana.  

2,22 
1,69  1,37  1997,86 

3. Ārsienu 4. siltināšana ar 

ekstrudēto putupolistirolu vai 

analogu (150 mm, siltumvadības 

koeficients λ ≤ 0,041 /(m∙K))  + 

6,49  4,94  4,00  6032,18 



dekoratīvais apmetums. Ierakt 

putupolistirolu 1m gruntī. Jāapber 

un pareizi jānoplanē zemi ap ēkas 

apmali. Ir nepieciešams sakārtot 

lietus ūdens novadīšanas sistēmu. 

4. Bēniņu 1. pārseguma siltināšana 

ar minerālvati 300 mm 

(siltumvadības koeficients λ ≤ 

0.037 W/(m*K)) vai termovate 

300 mm (siltumvadības 

koeficients λ ≤ 0.0311 W/(m*K)). 

Jumta hidroizolācijas uzlabošana, 

jaunā klājuma nodrošināšana. 

Atjaunot ēkas noteku sistēmu.  

Pirms siltināšanas darbiem jāveic 

vecas siltumizolācijas demontāža. 

4,25 
3,24  2,62  43880,00 

5. 1. Stāva grīdas siltināšana no pagraba 

pusēs ar ar 150 mm biezo minerālvates 

kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 

0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku 

caurlaidīgs apmetums. Pirms siltināšanas 

darbiem jāveic mikroplaisu blīvēšana un 

stiprināšana. 

7,50 
5,71  4,62  25752,00 

6. Veco koka logu maiņa (ar Uw ≤ 

1,1 W/(m2K)). Logu un durvju 

montāžas šuves izolācijas slāņu 

maiņa termisko tiltu novēršanai, 

ailu siltināšana.) 

7,02 
5,35  4,32  7591,31 

7. Veco koka logu (kāpņu telpās) 

maiņa (ar Uw ≤ 1,1 W/(m2K)). 

Logu un durvju montāžas šuves 

izolācijas slāņu maiņa termisko 

tiltu novēršanai, ailu siltināšana.) 

3,25  2,47  2,00  4020,84 

8. Ārdurvju maiņa (ar Uw ≤ 1,6 

W/(m2K)) un vējtveru izveide. 
0,22  0,17  0,14  2733,12 

9. Siltumenerģijas ieguvumi ēkas 

siltumizolācijas uzlabošanas dēļ. 
3,84  2,93  2,37  188,92 

10. Siltumenerģijas zudumi ēkas  ‐1,73  ‐1,32  ‐1,07  ‐85,01 



siltumizolācijas uzlabošanas dēļ.

5.2. 

Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanai 

1.  
 

     

 
Piezīme. * Iekļauj ieteikumus, kas ir tehniski iespējami konkrētajai ēkai. 
** Renovāciju izmaksu summām ir TIKAI informatīvais raksturs un var neatbilst projektu realizācijas laikā sastādītāji tāmei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. Ēkas energoefektivitātes rādītāji un ieteikumu salīdzinājums Uzlabojumu varianti 
(norāda attiecīgos šā pārskata 
5. sadaļā ieteikto pasākumu 
numurus vai apzīmējumus) 

1. variants 

Rādītāji  Mērvienība 
Izmērītie 
rādītāji bez 
korekcijas 

Aprēķinātie 
rādītāji 

Sasniedzamie rādītāji 
(pēc priekšlikumu 
īstenošanas) 

6.1. Ēkas norobežojošo 
konstrukciju īpatnējais siltuma 
zudumu koeficients HT/Aapr 

W/(m2K) 
  1,55  0,65 

6.2. Ēkas ventilācijas siltuma 
zudumu īpatnējais koeficients 

Hve/Aapr    0,53  0,50 

6.2.1. Siltumenerģijas atgūšana  % 0,00 0,00 

6.3. Gaisa apmaiņas rādītājs  m3/(h×m2) nav datu 1,55 1,46 

6.4. Nepieciešamās enerģijas 
novērtējums: 

kWh/m2 

gadā 

158,01  156,75  86,04 

t. sk.   6.4.1. apkurei  119,33 123,65 52,94 

6.4.1.1. apkures izmērītais 
rādītājs ar klimata korekciju  119,33     

6.4.2. karstā ūdens sistēmā  38,48 32,91 32,91 

6.4.3. ventilācijai  0,00 0,00 0,00 

6.4.4. apgaismojumam  0,00 0,00 0,00 

6.4.5. dzesēšanai  0,00 0,00 0,00 

6.4.6. papildu  0,20 0,20 0,20 

  Samazinājums, % 45,11 

6.5. Siltuma ieguvumi ēkā:  kWh/m2

gadā 
(apkures 
periodam) 

46,55 45,23 

6.5.1. iekšējie  35,70 35,70 

6.5.2. saules 
14,09 12,68 

6.5.3. ieguvumu izmantošanas 
koeficients 

apkures 
periodam 

0,93 0,93 

6.6. No atjaunojamiem 
energoresursiem ēkā saražotā 

enerģija 

kWh/m2 

gadā 

nav datu 0,00 0,00 

6.7. Primārās enerģijas 
novērtējums 

kWh/m2 

gadā 
205,45 203,81 111,89

Samazinājums, % 45,10 

6.8. Oglekļa dioksīda (CO2) 
emisijas novērtējums 

kg CO2 gadā 54282,22 29777,11

Samazinājums, % 45,14 

 

7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS IETEIKUMU IZDEVĒJS 
Neatkarīgs eksperts  [Maksims Bartuševičs] 
Reģistrācijas numurs  [EA03‐0004] 
Datums*   Paraksts* 

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.



Vērtības, kas pieņemtas, lai ievērotu ēkas energoefektivitāti ietekmējošus 

faktorus  

1. Ēkas  telpu  apkurei  un  kārsta  ūdens  sagatavošanai  siltumenerģija  tika  ņemta  no 

centrālas  apkures  sistēmas,  vidējais  CO2  emisijas  faktors  0,264  t/MWh; 

Apgaismojuma,  ventilācijas  sistēmas  elektroenerģijas  CO2  emisijas  faktors=    0,109 

t/MWh 

2. Ēku konstrukciju klasifikācija ‐ Smaga 

3. Klimatoloģiskie rādītāji 

a. Tuvāka apdzīvota vieta– Dobele 

b. Ārgaisa vidējā temperatūra– ‐0.4 oC; 

c.  Normatīvais apkures dienu skaits–204 

4. Saules ieguvumu un utilizācijas faktora aprēķins  

 

5. Energoefektivitātes rādītāju pārbaude 

Energoefektivitātes rādītāju pārbaude

   MWh  kWh/m2 Starpība ,kWh/m2 Starpība,% 

Aprēķinātie dati 

apkurei 
162

123,65 

4,32 
3,62 

Izmērītie dati 

apkurei  156,65 119,33 

 

 

 

 



 

Klimatisko apstākļu korekcija un aprēķinu precizēšanai izmantoti koeficienti 

Nav nepieciešams 

 

Pielikums ar aprēķiniem par ēkas energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu 

atmaksāšanās termiņiem 

 

N.p.k. 
Enerģijas 

tarifs 

Renovācijas 

izmaksas* 

Enerģijas 

samazinājums

Enerģijas 

samazinājums 

naudas 

izteiksmē 

Atmaksāšanās 

termiņš** 

1.  
Euro\MWh  Euro MWh gadā Euro gadā  gadi

2.  
49,17 

138713,03 
92822,37 4564,08 30,39 

* Renovāciju izmaksu summām ir TIKAI informatīvais raksturs un var 

neatbilst projektu realizācijas laikā sastādītāji tāmei. 

** Pēc tāmes sastādīšanas atmaksāšanas termiņš var mainīties.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Pieņemts, ka: 
a. Apkure  darbosies  bez  pārtraukumiem  vai  traucējumiem  visā  apkures 

periodā.  Brīvdienās/  naktis  ir  iespējams  samazināt  siltuma  padevi, 
nodrošinot  +16oC  telpās.  Nav  ieteicams  samazināt  padevi  vairāk,  lai 
nepieaugtu pelējuma rašanās risks, kā arī lai necaursalstu sienas.; 

b.                       Lai  pārbaudītu  ēkas  renovācijas  kvalitāti,  ir  iespējams  veikt  2 
testus  –  ēkas  termogrāfisko  apsekojumu  apkures  perioda  laikā  un  gaisa 
caurplūdes  spiediena  testu  (  blowdoor).  Ar  termogrāfisko  apsekošanu  var 
konstatēt  siltināšanas  defektus  ‐  gaisa  spraugas,  siltumizolācijas  iestrādes 
kvalitāti, mitruma skartas vietas, konstrukciju salaidumu vietas. Lai noteiktu 
gaisa apmaiņu ēkā vai pārbaudītu, cik tā ēka  ir hermētiska,  ir nepieciešams 
veikt gaisa caurplūdes spiediena testu. Mērīšanas procesā tiek noteikta gaisa 
caurplūde  pie  noteiktas  spiediena  starpības,  ko  rada  kalibrēts  ventilators. 
Gaisa  caurplūdi  (m³/h)  nosaka,  izmantojot  50Pa  lielu  spiediena  starpību. 
Gaisa apmaiņas koeficientu pie 50Pa spiediena starpības nosaka mērīšanas 
procesā  noteikto  caurplūdušā  gaisa  daudzumu  dalot  ar  ēkas  iekšējo  gaisa 
daudzumu.  Iegūto mērvienību  apzīmē  ar  h‐1.  Gaisa  apmaiņas  koeficients 
nehermētiskai jeb neblīvai ēkai ir n50 > 3h ‐ 1; zemas enerģijas patēriņa ēkai 
n50 < 1.5h  ‐1 un pasīvajai  ēkai n50 < 0.6h  ‐ 1. Atklājot vietas, caur kurām 
būvē cirkulē gaiss, tās  iespējams noblīvēt,  izmantojot attiecīgus materiālus, 
taču,  lai  izvairītos no  liekiem  izdevumiem nākotnē, jau būvējot  jaunu celtni, 
būtu  ieteicams  izvēlēties  materiālus  ar  pēc  iespējas  mazāku  gaisa 
caurlaidību. 

c.                     Par  ēkas  ekspluatāciju  atbild  tās  īpašnieks.  Namīpašniekam 
svarīgi regulāri veikt ēkas vispārējo un ārkārtas apsekošanu, tās elementu un 
inženierietaišu  tehnisko  apkopi,  ēkas  kārtējo  remontu.  Vispārējās 
apsekošanas  gaitā  jāveic  ēkas,  tās  elementu  un  inženierietaišu,  telpu, 
pieguļošo  teritoriju  pilnīga  tehniskā  stāvokļa  pārbaude.  Vispārējā 
apsekošana jāveic divas reizes gadā: pavasarī un rudenī. Namīpašniekam pēc 
ziemas  un  daudzajiem  atkušņiem  jāskatās,  kādi  remontdarbi  vasarā  būs 
veicami.  Savukārt  rudenī māja  jāsagatavo  ieziemošanai  –  lai  visi  logi  būtu 
iestikloti,  lai  būtu  nesabojāta  siltumizolācija  un  vēdināšana  un  salabotas 
ārdurvis.  Ēkas  apsekošanas  rezultāti  ir  dokumentāli  jānoformē  (jāreģistrē 
speciālā žurnālā), ieteicams būtu veikt fotofiksāciju. Nekavējoties ir jānovērš 
konstatētie konstrukciju defekti un bojājumi. 

d.                         Pēc  ēkas  renovācijas  ir  jāveic darbinieku apmācība –  sākot ar 
vispārējiem  „energoefektīvas  uzvedības”  pamatiem  līdz  tehniskajiem 
aspektiem,  piemēram,  kādā  veidā  ir  pareizi  vēdināt  telpas,  kā  rīkoties  ar 
termoregulatoriem.                      Ir nepieciešams norīkot energopārvaldnieku, 
kas būs atbildīgs par  individuālā siltummezgla regulēšanu un energoresursu 
patēriņa  monitoringa  veikšanu.  Lai  monitorings  būtu  kvalitatīvs,  ir 
nepieciešams  uzstādīt  individuālus  skaitītājus  uz  visiem  energoresursiem, 
kas  tiek  patērēti  ēkā  (apkure,  karstais  ūdens,  aukstais  ūdens, 
elektroenerģija),  kā  arī  nepieciešams  uzstādīt  vairākus  termometrus 
iekštelpās un ārējā gaisa temperatūras devēju ziemeļu fasādē. Monitorings ir 
jāveic sistemātiski un iegūtie dati (energoresursu patēriņš, apkurei uzstādītā 
temperatūra,  iekštelpu temperatūra, ārgaisa temperatūra, apkures sezonas 
ilgums) ir jāfiksē žurnālā. Ja kādā mēnesī apkures patēriņi ir nepamatoti lieli, 
ir jāmēģina noteikt tā iemeslu un tas jānovērš. 



e.                        Ēkas  ekspluatācijas  laikā  nedrīkst  pieļaut  siltumizolācijas 
materiāla  saslapināšanos,  kas nozīmē,  ka  ēkā  jābūt  sakārtotai  lietus  ūdens 
novades  sistēmai.  Ir  jāseko,  lai  teknes  būtu  tīras.  Nav  ieteikts  audzēt 
vīteņaugus, jo blakus esošā konstrukcijā tiks uzkrāts mitrums. 

f.                           Ēkas  mitrums  pēc  celtniecības  var  paaugstināties,  jo 
celtniecības  procesā  lielāko  daļu  celtniecības  materiālu  (piemēram,  ģipsi, 
betonu,  koku)  apstrādā  vai  nu  ar  ūdeni  vai  citiem  ūdeni  saturošiem 
materiāliem.  Ūdens  iztvaikošanai  no  šiem  materiāliem  ir  nepieciešams 
samērā  ilgs  laiks.  Ātra  celtniecība  šo  iztvaikošanas  procesu  traucē,  lai  gan 
pirms  ēkas  apdares  sienām  un  pārējām  konstrukcijām  jau  vajadzētu  būt 
sausām.  Tādēļ  pirms  ēka  tiek  ekspluatēta,  ūdens  iztvaikošanas  process  ir 
jāveicina  mākslīgi  (piemēram,  ar  pastiprinātu  apkuri  vai  vēdināšanu  vai 
citiem konstrukcijas nosusināšanas darbiem). 

g.                           Lai  uzturētu  veselīgu  un  patīkamu  telpas  klimatu,  regulāra 
vēdināšana ir ārkārtīgi svarīga. Ļoti bieži vai nu pārlieku lielas vai nepareizas 
vēdināšanas dēļ  tiek nevajadzīgi patērēta  telpu  siltumenerģija,  vai arī gluži 
pretēji  ‐  tiek  nodrošināts  pārāk mazs  svaigā  gaisa  daudzums  un  tādējādi 
radīts  neveselīgs  telpas  klimats.  Pusvirus  atvērti  logi  veicina  ilgstošu  vai 
nepietiekamu  telpas  siltā  gaisa  apmaiņu  ar  āra  gaisu.  Ilgstoša  pusatvērta 
loga pozīcija ir izdevīga tikai no maija  līdz septembrim. Ziemā vislabāk  logus 
atvērt plaši, bet uz īsu laiku (ja iespējams – radīt caurvēja apstākļus, kas ātri, 
bet efektīvi  izvēdinās  telpu).  Ņemot vērā  to, ka gaisa apmaiņa,  izmantojot 
caurvēja metodi, notiek  ļoti  ātri, enerģija  tiek  taupīta  tikai  tad,  ja  logi  tiek 
atvērti  uz  īsu  laiku  (aptuveni  5 minūtes).  Logu  atvēršana  ir  jāpielāgo  laika 
apstākļiem  laukā (aukstums, vējš). Pamatnosacījums –  jo aukstāks  laiks ārā, 
jo īsāku laiku jāvēdina telpas. 

h.                        Pēcprojekta  enerģijas  patēriņa  uzskaitei  (monitoringam) 
jāpielieto uzskaites sistēma, fiksējot patēriņu rakstiski uzskaites žurnālos vai 
elektroniski,  lietojot  datoru  ar  specializētu  programmatūru.  Tā  kā 
būvniecības  laikā  enerģijas  plūsmas  uzskaites  ir  dalītas  pa  sadaļām: 
elektroenerģija un elektroapgāde. Datu iegūšanai jāveic rādījumu nolasījumi 
no katram enerģijas veidam uzstādītās uzskaites aparatūras. Šo  informāciju 
arī  nepieciešams  fiksēt  ēkas  enerģijas  sadales  ekrānā. Obligāti  jāveic  ēkas 
apsaimniekotāja  apmācība,  paskaidrojot  monitoringa  nepieciešamību 
energoefektivitātes  uzlabošanai,  racionālai  enerģijas  resursu  izmantošanai 
un materiālo līdzekļu taupīšanai. 
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I. Vispārīgie jautājumi

1.1. Ēkas identifikācija

1.1.1. Adrese Jelgava, Lāčplēša iela 17

1.1.2. Ēkas kadastra apzīmējums 09000270187001

1.1.3. Ēkas daļa (paskaidro, ja
novērtējums veikts ēkas daļai)

Visa ēka

1.2. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona

1.2.1. Nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde"

1.2.2. Reģistrācijas numurs 43603011548

1.2.3. Juridiskā adrese Jelgava, Pulkveža Brieža iela 26, LV3007

1.2.4. Kontaktpersona

1.2.5. Kontakttālrunis

1.3. Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ēku energoefektivitātes jomā
1.3.1. Vārds, uzvārds Maksims Bartuševičs

1.3.2. Sertifikāta numurs vai sertificēšanas
institūcijas lēmuma Nr.

EA03-0004

1.3.3. Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts,
adrese)

22525022

1.4. Ēkas apsekošana

1.4.1. Ēkas apsekošanas datums 05.07.2016

1.4.2. Ēkas energosertifikāta numurs BIS/ĒED-1-2016-494

1.4.3. Ēkas energosertifikāta
sagatavošanas datums

30.07.2016
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1.5. Energoefektivitātes novērtējuma robežas

Vienības nosaukums
Laukums,
tilpums

Īss procesu apraksts
(enerģijas uzskaites veids, skaitītāju

daudzums u. tml.)

Enerģijas nesēju sadalījums un enerģijas
plūsmas (energoresursi, enerģijas veids –

siltumenerģija apkurei un karstajam ūdenim,
elektroenerģija un citi)

Novērtētais
saražotās/patērētās enerģijas

apjoms
kWh gadā % no kopējā*

Daudzdzīvokļu ēka 1741.90,
4267.66 Daudzdzīvokļu ēka

Siltumenerģija apkurei 156646,00 75,52
Siltumenerģija karsta ūdens sagatavošanai 50518,00 24,36

Elektroenerģija dzesēšanai 0,00 0,00
Elektroenerģija mehāniskajai ventilācijai 0,00 0,00

Elektroenerģija apgaismojumam 0,00 0,00
Elektroenerģija papildu 256,80 0,12

Kopā 1741.90,
4267.66 - PAVISAM KOPĀ

207420,80 100,00

Neatkarīgā eksperta piezīmes par
enerģijas sadalījumu

Piezīme. * Tabulā norāda visaptverošu sistēmas enerģijas bilanci, iekļaujot visas vērtības, kas atrodas energoresursu uzskaites robežās un kur tiek
patērēta/saražota enerģija. Tabulu aizpilda:

 ēkām ar atsevišķiem energonesējiem visām enerģijas plūsmām;
 vairākām ēkām ar vienu energonesēju;
 ēkām ar vairākiem energonesējiem;
 ēkām ar dzīvokļiem, kas atvienoti no apkures, un nevienmērīgu enerģijas patēriņu;
 ēkām ar dažādām enerģijas apgādes sistēmām;
 citos gadījumos.
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I I . Pamatinformācija par ēku

2.1. Dzīvojamās mājas tipveida projekta numurs
vai konstruktīvais risinājums

316. sērija

2.2. Gads, kad māja nodota ekspluatācijā Nav datu
2.3. Stāvi 3.1. pagrabs ir (ir/ nav)

3.2. tipveida stāvi 3 (skaits)
3.3. tehniskie stāvi 0 (skaits)
3.4. mansarda stāvs 0 (ir/ nav)
3.5. jumta stāvs 0 (ir/ nav)

2.4. Dzīvokļi 4.1. skaits 27
4.2. kopējā platība (m2) (bez
lodžijām un balkoniem) 1216,3

4.3. telpas augstums (m) 2,54
4.4. aprēķina temperatūra (oC) 18.50
4.5. aprēķina platība (m2) 1216,3
4.6. cita informācija

2.5. Kāpņu
telpas

5.1. skaits 3
5.2. platība (m2) 96,4
5.3. aprēķina platība (m2) 96,4
5.4. telpas augstums (m) 2,54
5.5. aprēķina temperatūra (oC) 16,00
5.6. cita informācija

2.6. Pagrabs,
bēniņi, jumta
stāvs,
mansarda
stāvs

6.1. telpas nosaukums pagrabs
6.2. platība (m2) 429,20
6.3. telpu augstums (m) 2,1
6.4. aprēķina temperatūra (oC) 10
6.5. aprēķina platība (m2) 0
6.6. cita informācija

2.7. Citas
telpas

7.1. telpas nosaukums
7.2. platība (m2)
7.3. telpas augstums (m)
7.4. aprēķina temperatūra (oC)
7.5. aprēķina platība (m2)
7.6. cita informācija

2.8. Kopējā aprēķina platība (m2) 1312,7
2.9. Ēkas ārējie izmēri
(ja ēkai ir neregulāra forma, pielikumā pievieno
skici)

garums (m) 50,2
platums (m) 10,96
augstums (m) 8,52

2.10. Iepriekš veiktie
energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumi

Daļēji nomaini vecie koka logi pret PVC tipa logiem.
Gala sienas nosiltināti ar 150 mm biezo akmens vates kārtu.
Bēniņu pārsegums nosiltināts ar 150 mm biezo akmens vates
kārtu.

2.11. Cita informācija

2.12. Ēkas apsekošanas fotodokumentācija vai termogrammas – pielikumā uz 2 lapām.
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2.13. Informācija par aprēķina zonām un telpu grupām

Aprēķina parametri apkures periodā* Aprēķina parametri dzesēšanas
periodā*

Nr.
p.k.

Zonas
numurs un
nosaukums

Iekļautās telpas/telpu
grupas nosaukums

Aprēķina
platība

Vidējais
augstums

Aprēķina
tilpums

temperatūra
perioda
ilgums

gaisa
apmaiņa

aprēķina
temperatūra perioda

ilgums

gaisa
apmaiņ

aaprēķina āra
gaisa aprēķina āra gaisa

m2 m m3 °C °C dienas 1/h °C °C dienas 1/h

1. ZONA

Dzīvojamās iekštelpas ar
apkuri 1216,30 2,54 3089,40 18,50

-0,4 204 0,61Kāpņu telpas 96,40 2,54 244,86 16,00

2. ZONA

Kopā 1312,70 3334,26
Vidēji 2,54

Piezīme. * Norāda aprēķinātās energoefektivitātes noteikšanai izmantotos periodu parametrus.
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III. Ēkas norobežojošās konstrukcijas

3.1. Informācija par katru ārējo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kopējā aprēķina platībā iekļautās apkurināmās telpas
1. ZONA

Nr.
p.k.

Norobežojo
šā

konstrukcija
Materiāls(-i) Biezums Laukums

Būvelementa
siltuma

caurlaidības
koeficients

(U)

Ar būvkonstrukciju
saistīto termisko

tiltu siltuma
caurlaidības

koeficients (ψ)

Termiskā
tilta

garums

Temperatūru
starpība starp

būvkonstrukcijas
siltajām un

aukstajām pusēm

Konstrukcijas
siltuma
zudumu

koeficients

Enerģijas
patēriņš =

10 x 9 x
apkures dienu
skaits x stundu

skaits
mm m2 W/(m2 K) W/(m K) m °C W/K kWh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Ārsienas 1
(Fasāde)

Silikātķieģ
elis
Apmetums

510
20 665,74 1,13 18,90 752,29 69612,37

2.

Ārsienas 2
(Gala siena)

Apmetums
Akmens
vate
Silikātķieģ
elis
Apmetums

20
150
510
20 134,70 0,23 18,90 30,98 2866,83

3.

Ārsienas 3
(kāpņu
telpas
siena)

Silikātķieģ
elis
Apmetums

510
20 28,54 1,13 16,40 32,25 2589,58

4.

Ārsienas 4
(Cokols)

Apmetums
Dzelzsbeto
ns
Apmetums

20
400
20 86,17 2,05 8,50 176,66 7351,75

5.

Bēniņi 1 Akmens
vate
Betona
izlīdzinošai

150
50
100
220

438,80 0,24 16,50 105,31 8507,52
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s slānis
Keramzīts
Dobtais
dzelzsbeto
na panelis
Apmetums

20

6.

1.stāva
grīda

Grīdas
segums
Betona
izlīdzinošai
s slānis
Keramzīts
Dobtais
dzelzsbeto
na panelis

5
50
100
220

429,20 0,78 8,50 334,78 13932,04

7. Logi 1 PVC - 139,06 1,68 18,90 233,49 21606,30

8.
Logi 2 Koka

divstiklu
atdalītie

-
50,61 2,60 18,90 131,51 12169,20

9.
Logi 3
(Kāpņu
telpas)

Koka
divstiklu
savietotie

-
26,81 2,60 16,40 69,66 5593,00

10. Durvis Metāla - 13,67 1,80 16,40 24,60 1975,09

11.

Termisko tiltu aprēķins veikts balstoties uz ēkas ārējām norobežojošām konstrukcijām.
Termisko tiltu kopēji siltuma zudumi tika rēķināti, pieņemot, ka no 1 m2 virsmas siltums
plūst ārā ar koeficientu 0,07W/(m2*K), kas ir reglamentēts šādos standartos un
dokumentos: SAP 2013; LVS ISO 13790:2008 G.1. pielikums; LVS ISO 10211:2007; LVS ISO
14683:2007.

18,90 140,93 13040,93

Kopā 1. ZONA 2214,31 159244,62
2. ZONA*



N0422_6p

8

Nr.
p.k.

Norobežojošā
konstrukcija Materiāls(-i) Biezums Laukums

Būvelementa
siltuma

caurlaidības
koeficents (U)

Ar būvkonstrukciju
saistīto termisko

tiltu siltuma
caurlaidības

koeficients (ψ)

Termiskā
tilta

garums

Temperatūru
starpība starp

būvkonstrukcijas
siltajām un

aukstajām pusēm

Konstrukcijas
siltuma
zudumu

koeficients

mm m2 W/(m2 K) W/(m K) m °C W/K
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kopā 2. ZONA
3.2. Ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais siltuma zudumu
koeficients HTR

3.2.1. faktiskais 2032,45 159244,62
3.2.2. normatīvais** 901,01 67799,41

3.3. Kopējais enerģijas patēriņš pārvades siltuma zudumu nodrošināšanai 159244,62

Piezīmes.
1. * Ja nepieciešams, papildina zonu skaitu.
2. ** Aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-015 "Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"".
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IV. Ēkas inženiertehniskās sistēmas

4.1. Ventilācijas sistēmas ēkas zonās
1. ZONA 2. ZONA KOPĀ

4.1.1. Telpas ar dabisko
ventilāciju

4.1.1.1. aprēķina laukums, m2 1312,70

4.1.1.2. tilpums, m3 3334,26
4.1.1.3. aprēķinā izmantotā gaisa
apmaiņas intensitāte, iekļaujot
infiltrāciju, 1/h

0,61

4.1.1.4. gaisa plūsmas piegādes
temperatūra, oC -0,40

4.1.2. Telpas ar mehānisko
ventilāciju

4.1.2.1. aprēķina laukums, m2

4.1.2.2. tilpums, m3

4.1.2.3. aprēķinātā izmantotā
gaisa apmaiņas intensitāte, 1/h

4.1.2.4. aprēķinātā izmantotā
infiltrācija, 1/h
4.1.2.5. gaisa plūsmas piegādes
temperatūra, oC

4.1.3. Ēkas ventilācijas siltuma
zudumu koeficients Hve telpās
ar dabisko ventilāciju

(W/K) esošais 693,46

4.1.4. Ēkas ventilācijas siltuma
zudumu koeficients Hve telpās
ar mehānisko ventilāciju

(W/K) esošais

4.1.5. Ēkas ventilācijas siltuma
zudumu koeficients Hve,

kopējais
(W/K) esošais 693,46

4.1.6. Zonas iekštelpu aprēķina
temperatūra

oC 18,50

4.1.7. Enerģijas patēriņš
ventilācijas siltuma zudumu
nodrošināšanai telpās ar
dabisko ventilāciju

kWh gadā, 4.1.3. x (4.1.6. –
4.1.1.4.) x apkures dienu skaits x
stundu skaits

64,17

4.1.8. Enerģijas patēriņš
ventilācijas siltuma zudumu
nodrošināšanai telpās ar
mehānisko ventilāciju

kWh gadā, 4.1.4.x (4.1.6. –
4.1.2.5.) x apkures dienu skaits x
stundu skaits

4.1.9. Kopējais enerģijas
patēriņš ventilācijas siltuma
zudumu nodrošināšanai

kWh gadā 4.1.7. + 4.1.8. 64,17

4.1.10. Cita informācija
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4.1.11. Gaisa kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas – dati par iekārtām

Nr.
p. k.

Iekārtas nosaukums,
modelis

Ražošanas
gads

Saražotās
enerģijas

daudzums
(kWh/gadā)

Pārbaudes akts*

pievienots
(jā/nē) datums

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi
par ēku energosertifikāciju" 26. punktu.
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4.2. Aprēķinātie siltuma ieguvumi ēkā apkures un dzesēšanas periodā*
4.2.1. Aprēķina parametri

Nr.
p. k.

Zonas numurs un
nosaukums

Iekšējie siltuma ieguvumi Saules
siltuma

ieguvumi

Ieguvumu
izmantošanas

koeficients

Kopējie
siltuma

ieguvumi

Kopējie
siltuma

ieguvumimetaboliskie
no

apgaismojuma
ierīcēm

no karstā
ūdens

sistēmas

no/uz AVK
sistēmām

no/uz
procesiem,

priekšmetiem
kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh gadā

Parametri apkures periodā
1. ZONA 13,05 17,73 5,33 -1,73 1,31 14,09 0,93 46,55 61101,38
2. ZONA

Parametri dzesēšanas periodā
1. ZONA
2. ZONA

Kopējie siltuma ieguvumi 61101,38

Piezīme. * Sadalījums saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumiem Nr. 348 "Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode".

4.2.2. Cita informācija
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4.3. Siltuma piegāde/ražošana

4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iekārtas

Iekārtas
nosaukums,

modelis

Ražošanas
gads

Kurināmā
veids

Kurināmā
patēriņš

(vidēji gadā),
norādīt

mērvienību

Lietderības
koeficients

Saražotās
enerģijas

daudzums
(kWh/gadā)

Pārbaudes akts*

pievienots
(jā/nē) datums

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ēku
energosertifikāciju" 22. punktu.

4.3.2. Siltumenerģijas piegādes sistēma
x centralizēta siltumapgāde

lokāla siltumapgāde
4.3.3. Cita informācija

4.4. Siltuma sadale – apkures sistēma

4.4.1. Apkures sistēma
x vienas caurules

divu cauruļu

4.4.2. Siltummezgla tips
atkarīgā pieslēguma shēma

x neatkarīgā pieslēguma shēma
4.4.3. Siltumenerģijas piegādes kontrole un uzskaite
dzīvokļos nav (ir/nav)

4.4.4. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Apmierinoši
4.4.5. Siltuma regulēšana ēkā (t. sk. individuāli) Automātiska
4.4.6. Cita informācija

4.5. Apkures sistēmas – dati par iekārtām*

Nr.
p. k.

Iekārtu nosaukums,
modelis

Ražošanas
gads

Vadības
sistēmas

raksturojums

Pārbaudes akts
pievienots

(jā/nē)
datums

n/a n/a n/a n/a n/a
n/a n/a n/a n/a

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi
par ēku energosertifikāciju" 22. punktu.
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4.6. Karstā ūdens sadales sistēma

4.6.1. Karstā ūdens piegādes vidējā temperatūra (oC) 55
4.6.2. Aukstā ūdens ieplūdes temperatūra (oC) 7

4.6.3. Karstā ūdens sagatavošana
x sagatavošana siltummezglā

centralizēta apgāde
individuālā

4.6.4. Karstā ūdens sadales sistēmas tips bez cirkulācijas
x ar cirkulāciju

4.6.5. Cauruļu izolācijas tehniskais stāvoklis Apmierinošs
4.6.6. Cita informācija

4.7. Dzesēšana*

4.7.1. Dzesēšanas sistēmas pārbaudes akts pielikumā nav (ir/ nav)
4.7.2. Pārbaudes akta datums
4.7.3. Cita informācija

Piezīme. * Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi
par ēku energosertifikāciju" 22. punktu.
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V. Enerģijas patēriņa uzskaite un sadalījums

5.1. Enerģijas patēriņa sadalījums (pamatojoties uz aprēķinātajiem datiem)

Enerģijas patēriņa
sadalījums*

Izmērītie dati
Vidējais

koriģētais**

(kWh gadā)

Īpatnējais
koriģētais***

(kWh/m2

gadā)

Aprēķinātie dati
siltum-

enerģija,
vidējais

kWh

elektro-
enerģija,
vidējais

kWh

kopējais
vidējais

(kWh gadā)

īpatnējais
(kWh/m2

gadā)

siltum-
enerģija,
vidējais

kWh

elektro-
enerģija,
vidējais

kWh

kopējais
vidējais

(kWh gadā)

īpatnējai
s

(kWh/m2

gadā)

CO2 izmešu
daudzums
gadā, kg

1 2 1 + 2 = 3
4 =

3/kopējā
plat.

5 6 7 8 7 + 8 = 9
10 =

9/kopējā
plat.

5.1.1. Apkurei 156646,00 0,00 156646,00 119,33 156646,00 119,33 162312,03 0,00 162312,03 123,65 42850,37

5.1.2. Karstā ūdens
sagatavošanai

50518,00 0,00 50518,00 38,48 43196,40 0,00 43196,40 32,91 11403,85

5.1.3. Dzesēšanai - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.4. Mehāniskajai
ventilācijai

- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.5. Apgaismojumam - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.6. Papildu enerģija**** - 256,80 256,80 0,20 256,80 256,80 0,20 27,99

5.1.7. Kopā 207164,00 256,80 207420,80 158,01 205508,43 256,80 205765,23 156,75 54282,22

5.1.8. Paskaidrojumi par
enerģijas patēriņa
sadalījumu sistēmām ar
kopīgu skaitītāju

Piezīmes.
1. * Aprēķinu veic pa pozīcijām arī tad, ja uzskaite nav dalīta.
2. ** Norāda vidējos patēriņa datus par pēdējiem pieciem gadiem no 5.3. punkta tabulas. Ja nav izmērīto datu, norāda aprēķinātos datus
no 5.2. punkta tabulas. Ja ir kopēja uzskaite, datus norāda vienā ailē, paskaidrojot tabulas 5.1.8. apakšpunktā.
3. *** Norāda enerģijas patēriņu, kas ir koriģēts atbilstoši klimatiskajiem apstākļiem. Korekcija nedrīkst pārsniegt 10 %, salīdzinot ar izmērītajiem
vidējiem datiem, kā arī aprēķinātie dati nedrīkst pārsniegt 10 %, salīdzinot ar izmērītajiem vidējiem datiem.
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4. **** Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami.

5.2. Kurināmā patēriņš* – norāda visus kurināmā veidus, kas tiek patērēti apkures vai citu procesu nodrošināšanai sadalījumā pa energoresursiem
(ja nav skaitītāju rādījumu, norāda aprēķināto daudzumu un sadalījumu pa mēnešiem – pēc patēriņa, nevis iepirkšanas apjomiem)

Gads

Sadalījums pa energoresursiem
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Kopākurināmā
veids

mēr-
vienība

emisijas
faktors

zemākais
sadegšanas

siltums*

Eksperta izmantotās metodes apraksts

Piezīme. * Norādīt aprēķinā izmantoto zemāko sadegšanas siltumu (kWh/mērvienība).
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5.3. Enerģijas patēriņa dati
5.3.1. Siltumenerģijas patēriņš apkures nodrošināšanai

Gads
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Kopā

2011 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 28020,00 31010,00 21920,00 10920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9620,00 17130,00 21520,00 140140,00
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 26290,00 34270,00 22140,00 14950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8910,00 17040,00 32880,00 156480,00
2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 29730,00 23710,00 26270,00 18580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10270,00 20620,00 26310,00 155490,00
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 36330,00 25440,00 23980,00 11960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12380,00 23910,00 30590,00 164590,00
2015 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 30660,00 26570,00 24920,00 18790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17010,00 22610,00 25970,00 166530,00

Kopējais vidējais (kWh gadā) 156646,00

Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
Kopējais enerģijas patēriņš, kWh

Eksperta izmantotās metodes apraksts

Piezīme. Enerģijas datiem jāsakrīt ar siltumenerģijas piegādātāja datiem.
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5.3.2. Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagatavošanai (iekļaujot karstā ūdens cirkulāciju)

Gads
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Kopā

2011 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 2900,00 2330,00 2980,00 2330,00 5790,00 4800,00 4230,00 5300,00 6290,00 2400,00 2830,00 2470,00 44650,00
2012 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 3340,00 2400,00 2830,00 2760,00 7160,00 6100,00 3550,00 6240,00 6400,00 2840,00 3130,00 2540,00 49290,00
2013 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 2540,00 2830,00 2320,00 3340,00 6850,00 5560,00 5750,00 5700,00 6200,00 2470,00 2840,00 2770,00 49170,00
2014 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 3050,00 2910,00 3050,00 2620,00 6840,00 7450,00 6840,00 6960,00 7290,00 4360,00 2400,00 2560,00 56330,00
2015 Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 2400,00 2620,00 2040,00 2690,00 8150,00 7140,00 6950,00 6450,00 7070,00 2330,00 2550,00 2760,00 53150,00

Kopējais vidējais (kWh gadā) 50518,00

Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
Kopējais enerģijas patēriņš, kWh

Eksperta izmantotās metodes apraksts

5.3.3. Karstā ūdens patēriņš
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Gads
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2011 Karstā ūdens patēriņš, m3 45 38 41 38 35 32 34 31 39 45 41 44 463
2012 Karstā ūdens patēriņš, m3 50 49 48 52 56 44 48 39 36 36 41 47 546
2013 Karstā ūdens patēriņš, m3 38 40 39 47 41 29 34 30 42 42 44 39 465
2014 Karstā ūdens patēriņš, m3 51 38 43 42 45 40 32 38 35 43 41 40 488
2015 Karstā ūdens patēriņš, m3 44 41 47 45 43 40 35 34 32 36 44 38 479

Kopējais vidējais (m3gadā) 488,2

Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
Karstā ūdens patēriņš, m3

Eksperta izmantotās metodes apraksts
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5.3.4. Elektroenerģijas patēriņš (ēkas koplietošanas telpām)
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Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 27 27 28 15 15 15 13 13 13 24 24 24 238

Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 30 30 29 15 15 14 33 33 33 40 40 41 353

Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 21 20 20 8 9 8 22 22 23 28 29 29 239

Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 28 28 27 18 18 18 10 11 11 26 26 27 248

Kopējais enerģijas patēriņš, kWh 29 29 28 10 10 10 11 11 11 19 19 19 206

Kopējais vidējais (kWh gadā) 256,8

Aprēķinātie dati (aizpilda, ja nav skaitītāju)
Kopējais enerģijas patēriņš, kWh

Eksperta izmantotās metodes apraksts

5.3.5. Enerģijas patēriņa grafiskais attēls siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņiem mēnešu griezumā par pēdējiem pieciem gadiem (nav
obligāti)
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VI. Energoefektivitātes paaugstināšanas priekšlikumi

6.1. Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijas

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākums

Enerģijas
ietaupījums,
kWh gadā

Enerģijas
ietaupījums,

kWh/m2 gadā

% no esošā
aprēķinātā ēkas

energoefektivitātes
novērtējuma

CO2 emisijas
samazinājums,

kg CO2

Investīcijas, EUR Atmaksāšanās
laiks, gadi

1. Ārsienu 1. siltināšana ar 200
mm biezo minerālvates
kārtu (siltumvadības
koeficients λ ≤ 0,037
W/(m*K)) + dekoratīvais
tvaiku caurlaidīgs
apmetums, vai 170 mm
biezo termovates kārtu
(siltumvadības koeficients λ
≤ 0,0311 W/(m*K))+ apdares
materiāli. Pirms siltināšanas
darbiem jāveic mikroplaisu
blīvēšana un stiprināšana.

59755,75 45,52 36,82 15775,519 46601,81 16

2. Ārsienu 3. siltināšana ar 200
mm biezo minerālvates
kārtu (siltumvadības
koeficients λ ≤ 0,037
W/(m*K)) + apdares
materiāli. Pirms siltināšanas
darbiem jāveic mikroplaisu
blīvēšana un stiprināšana.

2222,92 1,69 1,37 586,849935 1997,86 18

3. Ārsienu 4. siltināšana ar 6491,05 4,94 4,00 1713,63802 6032,18 19
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ekstrudēto putupolistirolu
vai analogu (150 mm,
siltumvadības koeficients λ ≤
0,041 /(m·K)) + dekoratīvais
apmetums. Ierakt
putupolistirolu 1m gruntī.
Jāapber un pareizi jānoplanē
zemi ap ēkas apmali. Ir
nepieciešams sakārtot lietus
ūdens novadīšanas sistēmu.

4. Bēniņu 1. pārseguma
siltināšana ar minerālvati
300 mm (siltumvadības
koeficients λ ≤ 0.037
W/(m*K)) vai termovate 300
mm (siltumvadības
koeficients λ ≤ 0.0311
W/(m*K)). Jumta
hidroizolācijas uzlabošana,
jaunā klājuma
nodrošināšana. Atjaunot
ēkas noteku sistēmu. Pirms
siltināšanas darbiem jāveic
vecas siltumizolācijas
demontāža.

4253,76 3,24 2,62 1122,99325 43880,00 210

5. 1. Stāva grīdas siltināšana no
pagraba pusēs ar ar 150 mm biezo
minerālvates kārtu (siltumvadības
koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) +
dekoratīvais tvaiku caurlaidīgs
apmetums. Pirms siltināšanas

7501,87 5,71 4,62 1980,49279 25752,00 70
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darbiem jāveic mikroplaisu
blīvēšana un stiprināšana.

6. Veco koka logu maiņa (ar
Uw ≤ 1,1 W/(m2K)). Logu un
durvju montāžas šuves
izolācijas slāņu maiņa
termisko tiltu novēršanai,
ailu siltināšana.)

7017,85 5,35 4,32 1852,71359 7591,31 22

7. Veco koka logu (kāpņu
telpās) maiņa (ar Uw ≤ 1,1
W/(m2K)). Logu un durvju
montāžas šuves izolācijas
slāņu maiņa termisko tiltu
novēršanai, ailu siltināšana.)

3245,09 2,47 2,00 856,703965 4020,84 25

8. Ārdurvju maiņa (ar Uw ≤ 1,6
W/(m2K)) un vējtveru
izveide.

220,79 0,17 0,14 58,2891846 2733,12 252

9. Siltumenerģijas ieguvumi
ēkas siltumizolācijas
uzlabošanas dēļ.

3842,28 2,93 2,37 1014,36101 0,00 0

10. Siltumenerģijas zudumi
ēkas siltumizolācijas
uzlabošanas dēļ.

-1728,99 -1,32 -1,07 -456,45453 0,00 0

11. Kopā 92822,37 70,71 57,19 24505,11 138609,12
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6.2. Ēkas tehniskās sistēmas

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākums

Enerģijas
ietaupījums,
kWh gadā

Enerģijas
ietaupījums,

kWh/m2 gadā

% no esošā
aprēķinātā ēkas

energoefektivitātes
novērtējuma

CO2 emisijas
samazinājums,

kg CO2

Investīcijas, EUR Atmaksāšanās
laiks, gadi

1. nav
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6.3. Citi energoefektivitātes paaugstināšanas un pārējo pasākumu priekšlikumi

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākums

Enerģijas
ietaupījums,
kWh gadā

Enerģijas
ietaupījums,

kWh/m2 gadā

% no esošā
aprēķinātā ēkas

energoefektivitātes
novērtējuma

CO2 emisijas
samazinājums,

kg CO2

Investīcijas, EUR Atmaksāšanās
laiks, gadi

1. nav

6.4. Atjaunojamos energoresursus izmantojošas tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai

Nr.
p. k.

Energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākums

Enerģijas
ietaupījums,
kWh gadā

Enerģijas
ietaupījums,

kWh/m2 gadā

% no esošā
aprēķinātā ēkas

energoefektivitātes
novērtējuma

CO2 emisijas
samazinājums,

kg CO2

Investīcijas, EUR Atmaksāšanās
laiks, gadi

1. nav
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VII.  Energoefektivitātes rādītāji  un izmaiņu prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas priekšl ikumu īstenošanas

Enerģijas patēriņa sadalījums*
Esošā situācija (aprēķinātie dati no 5. daļas) Prognoze pēc energoefektivitātes paaugstināšanas

pasākumu īstenošanas (saskaņā ar 6. sadaļu)
Starpība –
enerģijas

samazinājums
kWh gadā**

kopējais patēriņš
(kWh gadā)

īpatnējais
(kWh/m2 gadā)

CO2 emisija
kgCO2gadā

kopējais patēriņš
(kWh gadā)

īpatnējais
(kWh/m2 gadā)

CO2 emisija
kgCO2gadā

7.1. Apkurei 162312,03 123,65 42850,375 69489,65 52,94 18345,268 92822,37
7.2. Karstā ūdens sagatavošanai 43196,40 32,91 11403,85 43196,40 32,91 11403,85 0,00
7.3. Dzesēšanai 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
7.4. Mehāniskajai ventilācijai 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
7.5. Apgaismojumam 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00
7.6. Papildu enerģija*** 256,80 0,20 27,9912 256,80 0,20 27,9912 0,00
7.7. Kopā 205765,23 156,75 54282,22 112942,85 86,04 29777,11 92822,37

Piezīmes.
1. * Datiem precīzi jāsakrīt ar aprēķinātajiem datiem šīm pozīcijām, kas norādīti citās energoaudita pārskata sadaļās.
2. ** Kopsummā ietaupāmais enerģijas apjoms un samazinājums nevar pārsniegt sākotnēji aprēķinātos rādītājus pirms energoefektivitātes
paaugstināšanas priekšlikumiem.
3. *** Norāda citus patērētājus, kas nav atsevišķi detalizējami.
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VIII . Prognozētā enerģijas patēriņa korekcija klimatisko apstākļu dēļ

Nr.
p. k.

Īpatnējais enerģijas
patēriņš (kWh/m2 gadā)

Objekta atrašanās
vieta saskaņā ar LBN

003-015 (7. daļa)

Diennakts vidējā
gaisa temperatūra
apkures sezonā, oC

Telpas vidējā gaisa
temperatūra, oC

Apkures perioda
ilgums, dienu skaits

Dienu skaits ar noteikto
temperatūru
((5. – 4.) x 6)

1 2 3 4 5 6 7
1. 52,94 Dobele -0,4 18,50 204 3855,6
2. Liepāja 0,6 20 193 3744,2

Enerģijas patēriņa korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) 51,41

Neatkarīgs eksperts
Maksims Bartuševičs

30.07.2016

(vārds, uzvārds) (paraksts) (datums)
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PIELIKUMS

1. Ēkas apsekošanas foto dokumentācija vai termogrammas

Visa cokola perimetrā ir redzami mitruma pēdas, caur mitrām konstrukcijām
tiek intensificēti siltuma zudumi.

Visa cokola perimetrā ir redzami mitruma pēdas, caur mitrām konstrukcijām
tiek intensificēti siltuma zudumi.
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Kāpņutelpā ir uzstādīt čuguna tipa radiatori, kas darbojas apmierinoši un
nodrošina pozitīvu temperatūru kāpņu telpās apkures periodā.

Kāpņu telpas griestos ir konstatēti mitruma iedarbības pēdas, caur mitrām
konstrukcijām tiek intensificēti siltuma zudumi.



Ēkas pagaidu energosertifikāts

REĢISTRĀCIJAS NUMURS 20160929-190220-acdb2b

DERĪGS LĪDZ -

1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja

2.1 Adrese Jelgava, Lāčplēša iela 17

3.1 Ēkas daļa -

4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums 09000270187001

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks
jaunbūve [  ], pārbūvējama [  ], atjaunošana [X]

6. Ēkas raksturojums

Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: nav datu
Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: 2017
Stāvu skaits: 3 virszemes, 1 pazemes, [  ] mansards , [  ] jumta stāvs
Kopējā platība: 1741.90 m² Aprēķina platība: 1312.70 m²

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums

Atsauces
vērtības

Ēkas
energoefektivitātes

klase un rādītājs

0

50

100

150

200

250

300+

Gandrīz nulles
enerģijas ēkas

apkures
rādītājs

40

Normatīviem
atbilstoša ēka

90

Ēkas veidam
atbilstošs ēkas

vidējais
patēriņš

152.04

B1

522

Ēkas energoefektivitātes rādītāji

Enerģijas patēriņa novērtējums kWh/m² gadā

apkurei 52.32

karstā ūdens sagatavošanai 38.10

mehāniskajai ventilācijai 0.00

apgaismojumam 0.00

dzesēšanai 0.00

papildu 0.20

Patēriņš kopā 90.62

No atjaunojamiem energoresursiem ēkā
saražotā vai iegūtā enerģija 0.00

Koģenerācijā saražotā enerģija 0.00

Primārās enerģijas novērtējums 117.84

kg CO₂/m² gadā

Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 23.89

kWh/m² gadā

Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[  ]  Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs

Neatkarīgs eksperts Maksims Bartuševičs
Reģistrācijas numurs EA3-0004

Datums 3 Paraksts 3

Piezīmes: 1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.
2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā.
3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.



9. Ziņas par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā

(aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā): Datums

10. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais
siltuma zudumu koeficients

HT/Aapr 0.65 W/(m²K)

HTA/Aapr 0.69 W/(m²K)

HT un HTA – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem būvniecības jomā

11. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients HVe/Aapr 0.50 W/(m²K)

HVe – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 0.00%

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1) Aprēķinos izmantotie ievaddati (lachplesha-17-es-pielikums-pagaidu.doc)

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums

Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša,
pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma
objektivitāti un ticamību.

Vārds uzvārds: Maksims Bartuševičs
Reģistrācijas numurs: EA3-0004 Paraksts 4 Datums 4

Piezīme. 4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.
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Pārskats par ēkas e ergosertifikāta aprēķi os iz a totajā  ievaddatu vērtī ā   

 
I for ā ija par aprēķi a zo ā  u  telpu grupā  

    
 

        Aprēķi a para etri apkures periodā* Aprēķi a para etri dzesēša as 
periodā* 

Nr.
p.k. 

)o as 
u urs u  
osauku s 

Iekļautās telpas/telpu 
grupas osauku s 

Aprēķi a 
platī a  

Vidējais 
augstu s  

Aprēķi a 
tilpu s 

te peratūra  perioda 
ilgu s 

gaisa 
ap aiņa 

aprēķi a 
te peratūra perioda 

ilgu s 
gaisa 

ap aiņa aprēķi a āra gaisa aprēķi a āra gaisa 
   °C °C die as /h °C °C die as /h 

 

. )ONA  

Dzī oja ās iekštelpas ar  
apkuri ,  ,  ,  ,  

- ,   ,      Kāpņu telpas ,  ,  ,  ,  
      

 
. )ONA  

     
             

     
   Kopā ,    ,  

    Vidēji   ,    
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I for ā ija par katru ārējo oro ežojošo ko struk iju veidu, kas aptver kopējā aprēķi a platī ā iekļautās apkuri ā ās telpas  
. )ONA  

Nr. 
p.k. 

Noro ežojoš
ā 

ko struk ija 
Materiāls -i  Biezu s Lauku s 

Bū ele e ta 
siltu a 

aurlaidī as 
koefi ie ts U  

Ar ū ko struk iju 
saistīto ter isko 

tiltu siltu a 
aurlaidī as 

koefi ie ts ψ  

Ter iskā 
tilta 

garu s 

Te peratūru 
starpī a starp 
ū ko struk ijas 

siltajā  u  
aukstajā  pusē  

Ko struk ijas 
siltu a  
zudu u 

koefi ie ts 

E erģijas 
patēriņš = 

 x  x 
apkures die u 
skaits x stu du 

skaits 
  W/  K  W/  K   °C W/K kWh 

           

. 
Ārsie as  
Fasāde   

Silikātķieģe
lis 
Ap etu s 

 
 ,  ,  

 

,  ,  ,  

. 

Ārsie as  
Gala sie a  

Ap etu s 
Ak e s 

ate 
Silikātķieģe
lis 
Ap etu s 

 
 
 

 
,  ,  ,  ,  ,  

. 
Ārsie as  
kāpņu 

telpas sie a  

Silikātķieģe
lis 
Ap etu s 

 
 ,  ,  ,  ,  ,  

. 

Ārsie as  
Cokols  

Ap etu s 
Dzelzs eto

s 
Ap etu s 

 
 

 
,  ,  ,  ,  ,  

. 

Bē iņi  Ak e s 
ate 

Beto a 
izlīdzi ošai
s slā is 
Kera zīts 
Do tais 

 
 

 
 

 
,  ,  ,  ,  ,  
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dzelzs eto
a pa elis 

Ap etu s 

. 

.stā a grīda Grīdas 
segu s 
Beto a 
izlīdzi ošai
s slā is 
Kera zīts 
Do tais 
dzelzs eto

a pa elis 

 
 

 
 

,  ,  ,  ,  ,  

. Logi  PVC - ,  ,  ,  ,  ,  

. 
Logi  Koka 

di stiklu 
atdalītie 

- 
,  ,  ,  ,  ,  

. 
Logi  
Kāpņu 

telpas  

Koka 
di stiklu 
sa ietotie 

- 
,  ,  ,  ,  ,  

. Dur is Metāla - ,  ,  ,  ,  ,  

. 

Ter isko tiltu aprēķi s veikts alstoties uz ēkas ārējā  oro ežojošā  ko struk ijā . 
Ter isko tiltu kopēji siltu a zudu i tika rēķi āti, pieņe ot, ka o   virs as siltu s 
plūst ārā ar koefi ie tu , W/ *K , kas ir regla e tēts šādos sta dartos u  doku e tos: 
SAP ; LVS ISO :  G. . pieliku s; LVS ISO : ;  LVS ISO : . 

,  ,  ,  

Kopā . )ONA  ,  ,  
. )ONA*  

Nr. 
p.k. 

Noro ežojošā 
ko struk ija Materiāls -i  Biezu s Lauku s 

Bū ele e ta 
siltu a 

aurlaidī as 
koefi e ts U  

Ar ū ko struk iju 
saistīto ter isko 

tiltu siltu a 
aurlaidī as 

koefi ie ts ψ  

Ter iskā 
tilta 

garu s 

Te peratūru 
starpī a starp 
ū ko struk ijas 

siltajā  u  
aukstajā  pusē  

Ko struk ijas 
siltu a  
zudu u 

koefi ie ts 
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  W/  K  W/  K   °C W/K  
           

           
Kopā . )ONA    

. . Ēkas oro ežojošo ko struk iju siltu a zudu u koefi ie ts HT u  or atīvais siltu a zudu u 
koefi ie ts HTR 

. . . faktiskais 851,36 ,  

. . . or atī ais** ,  ,  

. . Kopējais e erģijas patēriņš pārvades siltu a zudu u odroši āša ai  ,  
 
Piezī es.  

. * Ja epie ieša s, papildi a zo u skaitu. 

. ** Aprēķi āts saskaņā ar Mi istru ka i eta . gada . jū ija oteiku ie  Nr.  "Noteiku i par Lat ijas ū or atī u LBN -  "Ēku 
oro ežojošo ko struk iju siltu teh ika"". 
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Ēkā iz a toto teh isko sistē u ovērtēju a iz a totās vērtī as 

 

Ve tilā ijas sistē as ēkas zo ās 

Aprēķi a para etri 

Nr.p.k 

)o as u urs u  
osauku s 

Aprēķi a. 
Tilpu s 

Aprēķi a 
te pe-
ratūra 

Gaisa 
ap aiņa*  

Ve t. siltu a 
zudu u koefi ie ts 

H e, W/K  

Ve tilā ijas 
sistē as eids 

Dar ī as ilgu s E erģijas 
atgūša a, idēji 

   °C /h W/K  h % 

Para etri apkures periodā 

.  )ONA  ,  ,  ,  651,9360052 dabiskā 4896,00  

.  )ONA         

.  )ONA         

.  )ONA         

.  )ONA         
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Aprēķi ātie siltu a ieguvu i ēkā* 

Aprēķi a para etri 

Nr.p.k 

)o as u urs u  
osauku s 

Iekšējie siltu a iegu u i Saules 
siltu a 

iegu u i 

Iegu u u 
iz a toša as 

koefi ie ts 

Kopējie 
siltu a 

iegu u i 
** Meta oliskie 

No 
apgais oju a 

ierī ē  

No karstā 
ūde s 

sistē as 

No/uz AVK 
sistē ā  

No/uz 
pro esie , 

priekš etie  

  kWh/  kWh/  kWh/  kWh/  kWh/  kWh/   kWh/  

Para etri apkures periodā  

.  
Visas zo as ,  ,  ,  - ,  ,  ,  ,  ,  

Piezī e: * sadalīju s saskaņā ar Mi istru ka i eta .gada .jū ija oteiku u Nr.  "Ēkas e ergoefekti itātes aprēķi a etode" .pu ktu. 

** - kopējie aprēķi ātie siltu a iegu u i dotajā periodā/režī a
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Vērtī as, kas pieņe tas, lai ievērotu ēkas e ergoefektivitāti ietek ējošus faktorus  

. Ēkas telpu apkurei u  kārsta ūde s sagata oša ai siltu e erģija tika ņe ta o 

e trālas apkures sistē as, idējais CO  e isijas faktors ,  t/MWh; 

Apgais oju a, e tilā ijas sistē as elektroe erģijas CO  e isijas faktors=  ,  

t/MWh 

. Ēku ko struk iju klasifikā ija - S aga 

. Kli atoloģiskie rādītāji 

a. Tu āka apdzī ota ieta– Do ele 

. Ārgaisa idējā te peratūra– - .  oC; 

.  Nor atī ais apkures die u skaits–  

. Saules iegu u u u  utilizā ijas faktora aprēķi s  
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. Pieņe ts, ka: 
a. Apkure dar osies ez pārtrauku ie  ai trau ēju ie  isā apkures 

periodā. Brī die ās/ aktis ir iespēja s sa azi āt siltu a pade i, 
odroši ot + oC telpās. Na  ietei a s sa azi āt pade i airāk, lai 
epieaugtu pelēju a raša ās risks, kā arī lai e aursalstu sie as.; 

.                       Lai pār audītu ēkas re o ā ijas k alitāti, ir iespēja s eikt  
testus – ēkas ter ogrāfisko apsekoju u apkures perioda laikā u  gaisa 
aurplūdes spiedie a testu  lo door . Ar ter ogrāfisko apsekoša u ar 

ko statēt silti āša as defektus - gaisa spraugas, siltu izolā ijas iestrādes 
k alitāti, itru a skartas ietas, ko struk iju salaidu u ietas. Lai oteiktu 
gaisa ap aiņu ēkā ai pār audītu, ik tā ēka ir her ētiska, ir epie ieša s 

eikt gaisa aurplūdes spiedie a testu. Mērīša as pro esā tiek oteikta gaisa 
aurplūde pie oteiktas spiedie a starpī as, ko rada kali rēts e tilators. 

Gaisa aurplūdi ³/h  osaka, iz a tojot Pa lielu spiedie a starpī u. 
Gaisa ap aiņas koefi ie tu pie Pa spiedie a starpī as osaka ērīša as 
pro esā oteikto aurplūdušā gaisa daudzu u dalot ar ēkas iekšējo gaisa 
daudzu u. Iegūto ēr ie ī u apzī ē ar h- . Gaisa ap aiņas koefi ie ts 

eher ētiskai je  e lī ai ēkai ir  > h - ; ze as e erģijas patēriņa ēkai 
 < . h -  u  pasī ajai ēkai  < . h - . Atklājot ietas, aur kurā  

ū ē irkulē gaiss, tās iespēja s o lī ēt, iz a tojot attie īgus ateriālus, 
taču, lai iz airītos o liekie  izde u ie  ākot ē, jau ū ējot jau u elt i, 

ūtu ietei a s iz ēlēties ateriālus ar pē  iespējas azāku gaisa 
aurlaidī u. 

.                     Par ēkas ekspluatā iju at ild tās īpaš ieks. Na īpaš ieka  
s arīgi regulāri eikt ēkas ispārējo u  ārkārtas apsekoša u, tās ele e tu u  
i že ierietaišu teh isko apkopi, ēkas kārtējo re o tu. Vispārējās 
apsekoša as gaitā jā ei  ēkas, tās ele e tu u  i že ierietaišu, telpu, 
pieguļošo teritoriju pil īga teh iskā stā okļa pār aude. Vispārējā 
apsekoša a jā ei  di as reizes gadā: pa asarī u  rude ī. Na īpaš ieka  pē  
zie as u  daudzajie  atkušņie  jāskatās, kādi re o tdar i asarā ūs 

ei a i. Sa ukārt rude ī āja jāsagata o iezie oša ai – lai isi logi ūtu 
iestikloti, lai ūtu esa ojāta siltu izolā ija u  ēdi āša a u  sala otas 
ārdur is. Ēkas apsekoša as rezultāti ir doku e tāli jā ofor ē jāreģistrē 
spe iālā žur ālā , ietei a s ūtu eikt fotofiksā iju. Neka ējoties ir jā o ērš 
ko statētie ko struk iju defekti u  ojāju i. 

d.                         Pē  ēkas re o ā ijas ir jā ei  dar i ieku ap ā ī a – sākot ar 
ispārējie  „e ergoefektī as uz edī as” pa atie  līdz teh iskajie  

aspektie , pie ēra , kādā eidā ir pareizi ēdi āt telpas, kā rīkoties ar 
ter oregulatorie .                      Ir epie ieša s orīkot e ergopār ald ieku, 
kas ūs at ildīgs par i di iduālā siltu ezgla regulēša u u  e ergoresursu 
patēriņa o itori ga eikša u. Lai o itori gs ūtu k alitatī s, ir 

epie ieša s uzstādīt i di iduālus skaitītājus uz isie  e ergoresursie , 
kas tiek patērēti ēkā apkure, karstais ūde s, aukstais ūde s, 
elektroe erģija , kā arī epie ieša s uzstādīt airākus ter o etrus 
iekštelpās u  ārējā gaisa te peratūras de ēju zie eļu fasādē. Mo itori gs ir 
jā ei  siste ātiski u  iegūtie dati e ergoresursu patēriņš, apkurei uzstādītā 
te peratūra, iekštelpu te peratūra, ārgaisa te peratūra, apkures sezo as 
ilgu s  ir jāfiksē žur ālā. Ja kādā ē esī apkures patēriņi ir epa atoti lieli, 
ir jā ēģi a oteikt tā ie eslu u  tas jā o ērš. 
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e.                        Ēkas ekspluatā ijas laikā edrīkst pieļaut siltu izolā ijas 
ateriāla saslapi āša os, kas ozī ē, ka ēkā jā ūt sakārtotai lietus ūde s 

o ades sistē ai. Ir jāseko, lai tek es ūtu tīras. Na  ieteikts audzēt 
īteņaugus, jo lakus esošā ko struk ijā tiks uzkrāts itru s. 

f.                           Ēkas itru s pē  elt ie ī as ar paaugsti āties, jo 
elt ie ī as pro esā lielāko daļu elt ie ī as ateriālu pie ēra , ģipsi, 
eto u, koku  apstrādā ai u ar ūde i ai itie  ūde i saturošie  
ateriālie . Ūde s izt aikoša ai o šie  ateriālie  ir epie ieša s 

sa ērā ilgs laiks. Ātra elt ie ī a šo izt aikoša as pro esu trau ē, lai ga  
pir s ēkas apdares sie ā  u  pārējā  ko struk ijā  jau ajadzētu ūt 
sausā . Tādēļ pir s ēka tiek ekspluatēta, ūde s izt aikoša as pro ess ir 
jā ei i a ākslīgi pie ēra , ar pastipri ātu apkuri ai ēdi āša u ai 
itie  ko struk ijas osusi āša as dar ie . 

g.                           Lai uzturētu eselīgu u  patīka u telpas kli atu, regulāra 
ēdi āša a ir ārkārtīgi s arīga. Ļoti ieži ai u pārlieku lielas ai epareizas 
ēdi āša as dēļ tiek e ajadzīgi patērēta telpu siltu e erģija, ai arī gluži 

pretēji - tiek odroši āts pārāk azs s aigā gaisa daudzu s u  tādējādi 
radīts e eselīgs telpas kli ats. Pus irus at ērti logi ei i a ilgstošu ai 

epietieka u telpas siltā gaisa ap aiņu ar āra gaisu. Ilgstoša pusat ērta 
loga pozī ija ir izde īga tikai o aija līdz septe ri . )ie ā isla āk logus 
at ērt plaši, et uz īsu laiku ja iespēja s – radīt aur ēja apstākļus, kas ātri, 

et efektī i iz ēdi ās telpu . Ņe ot ērā to, ka gaisa ap aiņa, iz a tojot 
aur ēja etodi, otiek ļoti ātri, e erģija tiek taupīta tikai tad, ja logi tiek 

at ērti uz īsu laiku aptu e i  i ūtes . Logu at ērša a ir jāpielāgo laika 
apstākļie  laukā aukstu s, ējš . Pa at osa īju s – jo aukstāks laiks ārā, 
jo īsāku laiku jā ēdi a telpas. 

h.                        Pē projekta e erģijas patēriņa uzskaitei o itori ga  
jāpielieto uzskaites sistē a, fiksējot patēriņu rakstiski uzskaites žur ālos ai 
elektro iski, lietojot datoru ar spe ializētu progra atūru. Tā kā 

ū ie ī as laikā e erģijas plūs as uzskaites ir dalītas pa sadaļā : 
elektroe erģija u  elektroapgāde. Datu iegūša ai jā ei  rādīju u olasīju i 

o katra  e erģijas eida  uzstādītās uzskaites aparatūras. Šo i for ā iju 
arī epie ieša s fiksēt ēkas e erģijas sadales ekrā ā. O ligāti jā ei  ēkas 
apsai iekotāja ap ā ī a, paskaidrojot o itori ga epie ieša ī u 
e ergoefekti itātes uzla oša ai, ra io ālai e erģijas resursu iz a toša ai 
u  ateriālo līdzekļu taupīša ai. 

 

 



ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGTINĀŠANAS PROJEKTS DZĪVOJAMAI MĀJAI, 

LĀČPLĒŠA IELA 17, JELGAVA, LV-3002, KAD. NR. 09000270187001, 

 

 

Ēkas fasādes apliecinājuma karte 

Skaidrojošais apraksts 

 

VISPĀRĪGĀ DAĻA. 

Būve atrodas Jelgavā, Lāčplēša iela 17. Būves kadastra numurs: 09000270187001.  

Būves veids: 11220103 Daudzdzīvokļu 3-5 stāvu mājas. Ēkas apbūves laukums ir 564 m
2
, 

būvtilpums 5942 m
3
, Kopējā platība sastāda 1765,2 m

2
. Ekspluatācijas uzsākšanas gads nav 

zināms. 

Apsekojamās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, Lāčplēša iela 17, Jelgava fasādes 

vienkāršotās atjaunošanas projekts izstrādāts saskaľā ar pasūtītāja vēlmēm un izstrādāto 

ēkas energoaudita pārskatu, ēkas tehniskā apsekošanas atzinumu, kā arī saskaľā ar Latvijas 

valsts būvnormatīviem un standartiem.  

Paredzēts veikt visu ēkas fasāţu renovāciju, uzlabojot fasāţu siltumtehniskos 

rādītājus, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Ēkas visas fasādes siltināmas ar 

siltumizolējošiem materiāliem un pēc tam izveidojama fasāţu ārējā apdare. Minēto 

pasākumu rezultātā tiks būtiski uzlabota ēkas energoefektivitāte, samazināsies ēkas siltuma 

zudumi caur tās norobeţojošām konstrukcijām. Palielināsies ēkas nesošo konstrukciju 

ilgmūţība un ēkas ekspluatācijas laiks. 

 

SPECIĀLĀS PRASĪBAS. 

Pēc ēkas tehniskās apsekošanas datiem, pirms darbu uzsākšanas Pasūtītājam 

jānolīgst kompetenta persona sekojošu darbu izpildei: plaisām nepieciešams uzlikt ģipša 

markas un veikt to novērošanu, lai pieľemtu lēmumu par tālāku rīcību. Ja plaisu 

paplašināšanās netiek novērota, tās jāaiztaisa ar remontsastāvu. Ja plaisām tiek novērota 

paplašināšanās, jāveic pamatu izpēte, lai konstatētu cēloni pamatu deformācijai un 

jāizstrādā būvprojekta risinājums pamatu nostiprināšanai.  

 

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANS PASĀKUMI. 

Pamatojoties uz energoaudita un būves tehniskās apsekošanas rezultātiem, lai 

novērstu siltuma zudumus ēkā, paaugstinātu ēkas nesošo konstrukciju ekspluatācijas 

ilgumu un samazinātu dzīvokļu īpašnieku maksājumus par siltumenerģiju, kā arī uzlabotu 

ēkas vizuālo izskatu, tiks veikti sekojoši pasākumi: 

1. Ēkas sienu siltināšana ar siltumizolāciju 200mm biezumā (λ ≤ 0.037 W/(m*K)), 

kas paredzēta fasādēm ar plāno apmetumu. Veicot iepriekšminēto darbu 

atbilstoši energoauditam tiks samazināts siltumenerģijas patēriľš par 36,82%; 

2. Pagraba pārseguma siltināšana ar minerālvati no apakšas 150mm biezumā (λ ≤ 

0.037 W/(m*K)) un cokola siltināšanu ar ekstrudēto putupolistirolu 150mm 

biezumā (λ ≤ 0.041 W/(m*K)) to iedziļinot zemē  1 metra dziļumā. Pirms 

cokola siltināšana sakārtot pamatu hidroizolāciju. Veicot iepriekšminēto darbu 

atbilstoši energoauditam tiks samazināts siltumenerģijas patēriľš par 8,62%; 

3. Bēniľu pārseguma siltināšana ar siltumizolāciju 300mm biezumā (λ ≤ 0.037 

W/(m*K)) ieklājot jaunu jumta segumu. Veicot iepriekšminēto darbu atbilstoši 

energoauditam tiks samazināts siltumenerģijas patēriľš par 2,62%; 

4. Veco koka logu maiľa pret jauniem PVC logu blokiem (U≤ 1,1W/m
2
K). Visas 

logu ailas siltinot ar siltumizolāciju 30mm biezumā (λ ≤ 0.037 W/(m*K)). 



Veicot iepriekšminēto darbu atbilstoši energoauditam tiks samazināts 

siltumenerģijas patēriľš par 6,32%. 

 

COKOLS. 

 
Bilde Nr.1 

Siltināms ēkas cokols pa visu ēkas perimetru. Cokolu siltinot nodrošina siltinājuma 

iedziļinājumu zemē. Pirms cokola siltināšanas cokola mūri attīrīt no visām abrazīvām 

daļiľām un laika gaitā izveidojušās sūnas. Ar sūnām apaugušo virsmu attīrīt mehāniski, pēc 

tam apstrādāt ar speciālu ķīmisko šķīdumu Vincents polyline –fungi vai ekvivalentu. 

Pamatu ārējās daļas zonā jāierīko vertikālā hidroizolācija. 

Pamatu sienām izveidojams siltinājums no putupolistirola 150mm. Siltinājumam 

izveidojams krāsots dekoratīvais struktūrapmetums uz armējuma kārtas, krāsas toni skatīt 

projekta grafiskās daļas lapās AR-7 un AR-8, AR-9. Mezglus skatīt projekta grafiskās daļas 

lapās no AR-12 līdz AR-20. 

 

FASĀDE. 

Fasādēs par siltumizolācijas materiālu izmantojamas minerālvates siltumizolācija 

200 mm, pārklātas ar amējuma kārtu un krāsotu dekoratīvo struktūrapmetumu. Sienu 

apmetuma krāsojuma toľus un to sadalījumu skatīt fasāţu rasējumos skatīt lapās AR-6 un 

AR-7. Projektā krāsu toľi doti pēc RAL krāsu kartes. Lai novērtētu fasāţu krāsu 

risinājumus, būvuzľēmējam nepieciešams veikt kontrolkrāsojumus uz sagatavotas ēkas 

sienas, uzkrāsojot visu toľu paraugus pēc dotajiem fasādes krāsu risinājumiem (1 m2 lielā 

platībā). 

Esošais siltinājums asī A-C tiks salaits kopā ar jauno siltinājumu. Malējām sienām 

tiks nogriezta mala un nokalts dekoratīvais apmetums apmēram 1m platumā atstājot 

armējamo sietu un demontēti stūri ar sietu. Tiks ierīkots blakus siltinājums 200mm biezumā 

uz kura tiks līmēts siets un ierīkoti jauni PVC stūri ar sietu, tad tiks ierīkots dekoratīvais 

apmetums un visa fasāde tiks krāsota vienā tonī (skatīt AR-16). 

 

PAGRABA PĀRSEGUMS. 

Siltināt ēkas pagraba pārsegumu no apakšas ar siltumizolācijas plātnēm 150mm 

(siltumvadības koeficients λ ≤ 0.037 W/(m*K)). Siltumizolācijas stiprināšanai papildus 

izmantot stiprinājuma dībeļus. 

 

IEEJAS JUMTIĽI UN LIEVENIS. 

Visu metāla detaļu iesegumus un krāsojuma toľus skatīt fasāţu rasējumos. 

Veikt ieejas jumtiľa remontu. Demontēt jumtiľa skārda apšuvumu, veikt jumtiľa 

apakšējās un augšējās virsmas remontu. 

 

LOGI UN DURVIS 



Esošos koka logus dzīvokļos nomainīt pret PVC logiem ar 2 stikla paketi. 

Nodrošināt jauno logu U vērtību U <=1.1 W/(m2 x K). Krāsa balta. Dalījumu skatīt 

projekta grafiskā daļā, lapā AR-21. Visiem logiem izbūvēt iekšējās un ārējās palodzes ar 

iekšējo aiļu apdari. 

Kāpľutelpās esošos logus demontēt. Mūrēt papildsienas no AEROC 150mm,  

AEROC pārsedze un siltināt ar minerālvati 200 mm. 

Ja ir iespējams, dzīvokļu logu profilos kuri netiek mainīti ieteicams ierīkot pasīvās 

vēdināšanas sistēmu. 

Nomainīt ārdurvis pret metāla siltinātām durvīm. Kāpľu telpā nomainīt vējtvera 

iekšdurvis pret koka. Uzstādot durvis ar kopējo Uw ≤ 1,6 (W/m2 K), ailes blīvēt ar 

hermetizējošām blīvlentām. Skaitu un krāsojumu skatīt AR-21. 

 

BALKONI. 

Balkoniem tiek demontēti patvaļīgi ierīkoti iestiklojumi lai varētu veikt ēkas 

siltināšanas darbus. Grīdai tiek veikts remonts un ierīkota hidroizolācija. Balkonu apakša 

tiek špaktelēta un krāsota. Margas – dekoratīvie paneļi. Panelis polikarbonāts vai analogs.  

             

            JUMTS.              

            Projekta ietvaros paredzēts veikt jumta pārseguma siltināšanu ar minerālvati 300 

mm (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.037 W/(m*K)), kas atbilst energoauditā norādījtam 

siltināšanas materiālam, vai analoga. Veicot šos darbus jumta aprēķina U vērtība pēc 

siltināšanas 0,19 W/m2K. Saskaľā ar LBN 002-01 normatīvais siltuma caurlaidības 

koeficients URN = 0,263 W/m2K.   

            Esošo jumta klāju asīs 1-8 un A-C demontēt un ieklāt brūnu bezazbesta šīfera 

segumu eternit vai ekvivalentu, nomainot cinkotās skārda malas pa perimetru. 

Tīrīt ventilācijas kanālus. 

 

ĢENPLĀNS. 

Zemesgabals nosacīti līdzens, piekļūšana tajā no Lāčplēša ielas vai pagalma.  

 

ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI. 

Fasādes krāsu toľus skatīt lapā AR-7 un AR-8, AR-9. 

 

UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI. 

            Objekts tiek ekspluatēts un tajā regulāri tiek veiktas ugunsdzēsības dienestu 

pārbaudes. Fasāţu vienkāršotā renovācija nepasliktina ēkas ugunsnoturību. Fasāţu un 

jumtu siltināšanā plānots izmantot minerālvati, pielietojot atbilstošus apdares materiālus. 

Minimālā būvizstrādājumu ugunsreakcijas klases neventilējamas fasādes siltumizolācijai:  

B-s1,d0, ārējai apdarei: A2-s1,d0, siltumizolācijas sistēmai ar ārējo apdari: B-s1,d0. 

Montāţas caurumus un spraugas būvkonstrukcijās (sienās, starpsienās un pārsegumos), kā 

arī vietās, kur elektriskie kabeļi u.c. inţenierkomunikācijas šķērso minētās 

būvkonstrukcijas paredzēts aizpildīt ar atbilstošas ugunsizturības robeţas hermetizējošiem 

materiāliem. Šim nolūkam izmantot Latvijas Republikā sertificētas sistēmas un materiālus. 

 

INŢENIERAPGĀDE. 

Inţenierapgādes projekti tiek izstrādāti atsevišķi (sējums Nr.2 un Nr.3). 

 

ZIBENSAIZSARDZĪBA. 

Projektā netiek risināta. 

 



 

 

 

KOMUNIKĀCIJAS. 

Pirms siltināšanas darbiem konkrētajā zonā demontēt vai minimāli pārnest esošās 

ēkas jumta antenas, kabeļus. Pēc siltināšanas darbiem uzstādīt atpakaļ ar mājas 

pārvaldnieku saskaľotās jumta komunikācijas. 

Ārējos gāzes vadus pie kāpľutelpu ieejām nepieciešams pārbīdīt, jo šobrīd tie 

atrodas ~10cm attālumā no ēkas ārsienas. Realizējot ēkas renovāciju gāzes komunikācijas 

tiks aizsegtas, tādēļ par nepieciešamajiem pārnešanas darbiem jāinformē Latvijas Gāze, lai 

tā var tos pārnest, ja tas ir ekonomiski pamatotākais variants. Vai veidojot nišas ap gāzes 

ārējiem vadiem, ja to pieļauj Latvijas Gāze. 

Ārējais elektro sadales skapis (bilde nr.1) piekļaujas fasādes sienai, lai nebūtu 

nepieciešams pārvietot dēļ siltināšanas darbiem, tiks izveidota siltinājuma kabata. 

Numura zīme un karoga turētājs tiks piestiprināti ar skrūvju un dībeļu palīdzību. 

Dībelim jāiziet cauri siltinājumam un jāieiet esošā ķieģeļu sienā aptuveni par 90 mm. 

 

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA. 

Bīstamo zonu noteikšanu un satiksmes organizēšanas shēmas izvēli veic atbildīgais 

būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaľā ar būvdarba vadītāja rīkojumu, tiek 

veikta būvdarbu veikšanas vietas norobeţošana. 

Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamajās zonās, tās jānorobeţo ar 

aizsargnoţogojumiem saskaľā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.92. Minētajiem 

noteikumiem jābūt pieejamam atbildīgajam būvdarbu vadītājam un jāatrodas būvobjektā. 

Aizsargnoţogojumus apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaľā ar „Darba 

aizsardzības likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzības 

prasības drošības zīmju lietošanā”. 

Zemesgabala teritorijā būvdarbu veicējam jānodrošina iedzīvotājiem drošu 

piekļūšanu kāpľutelpām jeb dzīvokļiem. Savukārt transporta satiksme un cilvēku kustība 

teritorijā organizējama tā, lai netiktu traucēta būvdarbu normāla veikšana t.i., būvmateriālu 

piegāde iekšpagalmā, strādnieku kontakts ar nepiederošām personām. Visi materiāli 

jānovieto atbilstoši pagaidu glabāšanas noteikumiem. Aktīvās būvdarbu zonas papildus 

jānorobeţo ar signāllentu un ţogu. Informatīvās zīmes, tāfeles, kas ierobeţotu transporta 

plūsmu iekšpagalmā uzstādāmas savlaicīgai būvmateriālu piegādei. Materiālu piegāde no 

Mātera ielas nav paredzēta. 

           

         FASĀDES DEFEKTU NOVĒRŠANA. 

         Veikt sienu bojāto vietu remontu, atjaunojot izdrupušās vietas un hermetizējot 

saduršuves. Visas plaisas aizpildīt ar elastīgu šuvju mastiku. Ārsienu saduršuvju un plaisiľu 

aizdarināšanu rekomendējams veikt ar Schomburg ASO-flexfuge vai analogs. 

Šaurās plaisiľas ar dimanta ripu plaisas virspusē izveido ~3mm dziļu 2-3mm platu 

grāvīti, kuru aizpilda ar minēto sastāvu saskaľā ar raţotāja tehnisko instrukciju. Paneļu 

bojājumu vietas remontēt ar remontjavas sastāvu. Pirms remontjavas uzklāšanas bojājuma 

vietas attīrīt no visām abrazīvām daļiľām. Iestrādāšanas tehnoloģiju pieprasīt izvēlētā 

materiāla izplatītājam. 

  

           

VISPĀRĪGI. 
          Iepriekšminētie darbi jāveic kompleksi, piesaistot būvniekus un materiālus, kas 

sertificēti Latvijā. Ēkas fasādes siltināšana jāveic saskaľā ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko 



apstiprinājumu vadlīnijas ārējām daudzslāľu siltumizolācijas sistēmām). Uz šo vadlīniju 

pamata, siltumizolācijas sistēmu raţotāji var saľemt sava izstrādājuma Eiropas tehnisko 

apstiprinājumu „ETA”. Atbilstības apliecinājums šādam ETA ļauj to marķēt ar CE zīmi un 

brīvi izplatīt visās ES dalībvalstīs. „ETA” precīzi reglamentē ne tikai iebūvējamo materiālu 

tehniskās īpašības un to kontroles metodes, bet arī to iebūvēšanas tehnoloģiju un darbu 

uzraudzības kārtību. 

          Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā 

kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu 

firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā 

projektā norādītam būvmateriālam. Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta 

dokumentācijā, ir vispārzināmi un noteikti atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos, 

piegādātājfirmu rekomendācijās un citos materiālos. 

Pēc ēkas atjaunošanas ir jāveic iedzīvotāju apmācība – sākot ar vispārējiem 

„energoefektīvās uzvedības” pamatiem līdz tehniskajiem aspektiem, piemēram, kādā veidā 

ir pareizi vēdināt telpas, kā arī rīkoties ar termoregulātoriem. 

 
1. SILTUMIZOLĀCIJAS SISTĒMAS MONTĀŢAS NORĀDĪJUMI. 

Ēkas ārējās siltumizolācijas sistēmas ierīkošana paredzēta būves ārējo norobeţojošo konstrukciju 

siltuma noturības palielināšanai, ar mērķi nodrošināt tās atbilstoši LBN 002-01 „Ēku norobeţojošo 

konstrukciju siltumtehnika” prasībām. 

Visiem projektā norādītajiem materiāliem un iekārtām nepieciešamības gadījumā pielietojami 

analogi, to saskaľojot ar projekta arhitektu. 

 

 

1.1. IZPILDĀMO DARBU ORGANIZĀCIJA UN TEHNOLOĢIJA. 

Skat. DOP daļas paskaidrojuma rakstā 

 

1.2. PAMATNES SAGATAVOŠANA. 

Pirms ārsienu siltumizolācijas uzsākšanas darbiem, nepieciešams sagatavot to virsmas un   visus 

fasādes siltumizolācijas darbus veikt atbilstoši ETAG 004 prasībām.  

Pamatnes sagatavošana siltinājuma pielīmēšanai sastāv no sekojošām operācijām: 

 sienas virsmu, kurai nav dekoratīvā seguma, ir labi jāattīra no birstošiem apdares materiāliem 

un ķieģeļu lauskām, kas stingri neturas pie pamatnes; 

 veco apmetumu un apdares ķieģeļu noturību ir jāpārbauda klaudzinot pa visu virsmu, tukšuma 

vietu atrašanas gadījumā, apmetumu vai flīzes ir jānokaļ un jāizlīdzina ar apmetumu; 

 nelīdzenumus un kritumus vairāk par 2 cm ir jānovērš; 

 plaisas jāizpilda ar elastīgu hermētiķi; 

 krāsotās virsmas (emaljas, plastika) ir jāpārbauda uz saderību ar līmējamo siltinājuma sastāvu. 

Pie šo sastāvu nesaderības vai kad veco krāsu sastāvs nav zināms, ir nepieciešams pilnīgi 

noľemt nokrāsotās virsmas. 

 Sienu virsmu gruntēšanu izlīdzinošo kārtu vietās ir jāizpilda pēc javas sacietēšanas un 

izlīdzinošā slāľa izţāvēšanas; 

 Pamatnes virsmu ir jānogruntē ar speciālo sastāvu stipri uzsūcošām virsmām. 



 Pie virsmas sagatavošanas ir jāievēro prasības, kuras dotas tab. 1: 

Tabula 1 

Tehniskās prasības Maksimālās 

atkāpes 

Kontrole (metode, apjoms, reģistrācijas 

veids) 

Nelīdzenumu skaits (laidens 

apveids) 2 (divu) m garumā 

Ne vairāk par 

divām 

Uzmērīšanas un tehniskā apskate, ne 

mazāk par 5 uzmērījumiem uz katriem 

100 m
2
 virsmas 

Pieļaujamās pamatnes virsmas 

novirzes (pie pārbaudes ar divu 

metru latu) 

+-10 mm 

Uzmērīšanas un tehniskā apskate, ne 

mazāk par 5 uzmērījumiem uz katriem 

100 m
2
 virsmas 

Virsmas pieļaujamam valgumam 

pirms gruntējuma uzklāšanas nav 

jāpārsniedz: 

 betona, ķieģeļu 

 cementsmilts 

4%; 5% 

Uzmērīšanas apskate, ne mazāk par 5 

uzmērījumiem uz katriem 100 m
2
 

virsmas; 

reģistrācijas apskate 

 

1.3. LOGI, DURVIS 

 Jauno metāla lokšľu palodţu sānu malas iestrādāt aiļu siltinājuma zonā;  

 zemskārda palodţu zonu un logailas starp loga rāmi un sienu kategoriski aizliegts 

siltumizolēt ar jebkādām t.s. montāţas putām, bet izmantot hermētiskas logu montāţas 

lentas! 

 

 

1.4. SILTUMIZOLĀCIJAS IEKLĀŠANA UN LĪMĒŠANA. 

Siltumizolācijas ierīkošanai apmetamajām un flīzēm sedzamajām plaknēm– siltumizolācija 

montējama no plātnēm ar jau iestrādātu pretvēja izolāciju, izolācijas plātnes rūpīgi piegrieţamas 

izveidojot ciešus pieslēgumus.  

Ēkas ārējai siltumizolācijai pielieto plātľu siltinātāju, ievērojot ETAG 004 kvalitātes sistēmas 

norādījumus; 

Siltinātāja uzlīmēšanas kvalitātes nodrošināšanai un siltumtehnisko īpašību saglabāšanai ir jāievēro 

sekojošās prasības: 

 pēc līmes uzklāšanas uz siltinātāja plātni, to jānotīra no plātnes malām 1-2 cm 

platumā, lai izvairītos no līmes nokļūšanas plātľu salaiduma vietās; 

 uzreiz pēc līmes uzklāšanas uz plātnes to ir jāpielīmē uz virsmas. Plātnes stingras 

piegulšanas nodrošināšanai pie sienas virsmas to ir jāpiespieţ ar vismaz 60 cm gara 

un 20 cm plata rīvdēļa palīdzību; 

 pie plātľu uzlīmēšanas ir jānodrošina salaidumu „pārsiešanu” (pēc ķieģeļu mūra 

tipa); 

 nepieļaut, šuvju vairāk par 2 mm veidošanos plātľu salaiduma vietās; 

 par 2mm platākās šuves ir jāaizpilda ar speciāli piegrieztām strēmelēm no tā paša 

siltumizolācijas materiāla; 

 novirzes starp plātľu biezumu nedrīkst pārsniegt 3 mm; 

 vietās, kur siltinātājs pieskaras pie ēkas esošām konstrukcijām ir jāatstāj atvērtu 10-

15 mm platu salaidumu, kuru ir jānoblīvē ar hermetizējošu, elastīgu blīvējumu. 
Tabula 2. Tehniskās prasības siltinātāja un sieta līmējošām sastāvam 

Radītājs Normatīvā nozīmē 



Saķeršanās izturība (adhēzijas izturība) MPa, ne mazāka par 1.0 

Blīvēšanas izturība MPa, ne mazāka par 15.0 

Izturība pret salu, cikliem, ne mazāka par 75 

Tvaikcaurlaidība, mg/m h Pa 0.1 

Lineārais rukums, % 0.5 

 

1.5. SILTINĀTĀJA MEHĀNISKĀ STIPRINĀŠANA. 

Siltumizolācijas plātľu mehāniskā stiprināšana jāveic pirms sieta ierīkošanas. Siltumizolācijas slāľa 

stiprināšanas darbi tiek īstenoti ar speciāliem, siltumizolācijas stiprināšanai piemērotiem 

„šķīvjveida” tipa dībeļiem ar metāla stieľu palīdzību. 

Pie siltinātāja plātľu mehāniskās stiprināšanas ar dībeļiem jāievēro sekojošās prasības: 

 pēc mehāniskās stiprināšanas dībeļu cepurītes nosedz ar atbilstoša siltumizolācijas 

materiāla, diametra un biezuma tapu, nodrošinot ieplaku neesamību uz siltinātāja; 

 dībeļu metāla detaļu iziešana virs apmetuma slāľa virsmu nav pieļaujama; 

 Minimālo dībeļu daudzumu uz 1 m2 siltumizolācijas materiālu paradīts tab. 3: 
 

Tabula 3. Dībeļu daudzums 

Siltinātāja veids 
Vienkāršs 

iecirknis 

Stūra iecirknis 

pie 8 m augstuma 
pie 8 līdz 20 m 

augstumam 

Vates plātnes 6 6 7 

Ekstrudēta putupolistirola  plātnes 5 7 12 

 

Tabula 4. Dībeļu raksturojumi 

Dībeļu marka Pamatnes 

materiāls 

Enkurojuma 

dziļums hv, 

mm 

Diametrs mm Garums 

mm 

Dībeļi Cepurītes 

Skrūvveidīgie dībeļi Tukšs ķieģelis 90 8.10 60 300 

 

 

1.6. ARMĒJOŠĀ SLĀŅA IERĪKOŠANA COKOLAM. 

Armējošo slāni ierīkot pēc līmējošā sastāva pilnīgas sacietēšanas, ievērojot raţotāju norādījumus, 

kas fiksē siltumizolācijas stāvokli, un pēc stingras tā saķeršanās ar virsmu, bet ne agrāk par 24 

stundām pēc pielīmēšanas. 

Armējošais slānis izpildāms sekojošā secībā: 

 siltinātāja virsmu izlīdzina ar rupja slīpēšanas papīra palīdzību; 

 sieta ruļļus pirms pielīmēšanas izvietot un sagriezt, nodrošinot pārlaidumu lielumu 

ievērošanu pie līmēšanas; 

 uzreiz pēc pirmā līmējošā sastāva kārtas uzklāšanas uzlikt uz virsmu sietu un 

iegremdēt to javā ar plastikāta rīvdēļa palīdzību, nepieļaujot krokas; 

 veikt tehnoloģisku pārtraukumu 10-24 stundu garumā; 

 uzlikt otro līmējošā sastāva kārtu. 
Papildus līdzekļi: 

 sietu ir jāliek vertikāli pie nosacījuma nodrošināt sietu pārsegšanu 100 mm; 

 apcirst ar špakteli sietu stūros un piekļāvuma vietās nav pieļaujama; 

 stingri ievērot ar izstrādātāju uzstādītas materiālu izlietošanas normas. 

 
1.7. STŪRI UN MALAS. 



Lai pasargātu cokola un apmesto plakľu stūrus un malas no mehāniskiem bojājumiem, tos aizsargā 

uzstādot stūru aizsargprofilus no alumīnija vai cinkotā tērauda; 

Aizsargprofilus sēdina uz līmējošo sastāvu tieši uz siltinātāju visā aizsargājamā stūra augstumā.  

Sienas apakšdaļā aizsargprofili ir sēdināmi virs pastiprinātās stiegrojuma kārtas, pēc tam tie tiek 

pārklāti ar parastu stiegrojošu kārtu; 

Aizsargprofilus piestiprināt pie sienas virsmas ar dībeļu (naglu) palīdzību nav atļauts. 

 

1.8. AILU APDARE. 

Fasādēm ailu apdares plātnes tiek piegrieztas pēc fakta– uzmērot katru atsevišķo ailu, bet ľemot 

vērā blakus esošo logu atzīmes un izmērus.  

Pie apmetuma apakškārtas stiegrošanas ailu stūros uz siltinātāju papildus jāuzliek stiklašķiedras 

sieta loksne 45 grādu leľķī. 

Pēc logu nomaiľas atjaunojama iekštelpu apdare, t.sk. uzstādāmas jaunas iekšējās palodzes. 

 

Kvalitātes kontrole un tehnoloģiska procesa pārvalde. 

Pēc izturības rādītājiem sistēmai ir jāatbild tehniskajām prasībām, kas ir norādītas tab. 5: 

Tabula 5 

 

Siltinātāja laukums, ko neaizsargā apmetuma kārta vai vēdināmā fasāde darbu raţošanas procesā, 

nedrīkst pārsniegt 250 m
2
. Ir pieļaujams izpildīt ēkas fasādes siltināšanu daţos iecirkľos vienlaikus 

izpildot augstāk norādītos ierobeţojumus, bet pie obligātas atstarpju ierīkošanas starp šiem 

iecirkľiem pa ēkas augstumu un platumu ne mazāk par 2.6 m; 

Siltumizolācijas sistēmas ierīkošanas darbi nevar tikt izpildīti: 

 bez sastatľu fasādēm noţogojuma un noţogojuma ierīcēm, kas aizsargā sastatnes un 

ēkas fasādes; 

 pie saules izstarojuma tiešās iedarbības; 

 pie ārēja gaisa temperatūras zemākas par +5°C un augstākas par +25°C; 

 lietus laikā un tieši pēc lietus; 

Pie darbu veikšanas nav atļauts: 

 siltumizolācijas plātľu, kuras ir piestiprinātas pie sienas, konservācija bez armējošās 

kārtas, vai piekārtās ventilējamās fasādes izveides. 

 metināšanas vai tērauda tīrīšanas, griešanas vai slīpēšanas apdares darbu izpilde pie 

stiegrojošās kārtas neesamības vai tās ierīkošanas laikā. 
1.9. COKOLA UN APMESTO PLAKŅU APDARES IERĪKOŠANA. 

Pie ēkas apdares ir jāķeras pēc pilnīgās siltumizolācijas slāľa ierīkošanas un armēšanas darbu 

pabeigšanas; 

Pirms apdares slāľa uznešanas armējošā apmetuma slāni ir jānogruntē ar apdares apmetumam 

nepieciešamu un piemērotu grunti; 

Pie pēdējā slāľa uznešanas ar materiālu izmantošanu ir nepieciešams ievērot tehnoloģiju, kuru 

izstrādājis raţotājs, ievērojot materiālu izlietošanas normas, kuras noradījis raţotājs. 

Pēc fasāţu apdares un cokola apdares izveides atjaunojama apmale pa ēkas perimetru nokrišľu 

novadīšanai no ēkas. 

 

BŪVGRUŢI. 

Rādītāja nosaukums Normatīvā nozīme 

Blīvēšanos izturība (ja siltināts ar minerālvati), Mpa, ne 

mazāka par 
8,0 

Blīvēšanos izturība (ja siltināts ar ekstrudētu 

putupolistirolu), Mpa, ne mazāka par 
8,3 

Izturība pret aizsargkārtas atraušanās no pamata, Mpa, ne 

mazāka par 
1,0 



Būvgruţu savākšanu paredzēt speciālos konteineros, kas radīsies būvniecības laikā. 

Veicot regulāru būvgruţu konteineru nomaiľu, un to transportēšanu uz būvgruţu pārstrādes 

vietu, pēc celtniecības organizācijas noslēgtā līguma ar komersantu, kuram ir attiecīga 

atļauja šādu darbību veikšanai, saskaľā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām. 

 

TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas sakopt teritoriju ap ēku, atjaunot zaļo zonu, zālāju un 

apstādījumus. 

 

 

Sastādīja:                                          Anita Zariľa 
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Dabā esošo nosiltināto sienu saglabāt

Apmetums krāsots bēniņu zonā

Siltināt cokolu

Minerālvate 300 mm (siltumvadības koeficients λ ≤ 0.041 W/(m*K))P2
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P1 150 mm biezo minerālvates kārtu (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku
caurlaidīgs apmetums.
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RAL 1019Cokols-apmetums

RAL 1015Fasāde, krāsots apmetums

Apmetums krāsots bēniņu zonā

Dabā esošo nosiltināto sienu saglabāt

200 mm biezo minerālvates kārta (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,037 W/(m*K)) + dekoratīvais tvaiku
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Putupolistirols 150mm vai analogs (siltumvadības koeficients λ ≤ 0,041 /(m·k)) + dekoratīvais
apmetums.
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BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

M 1:100

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026

A.KļaviņšIZSTRĀDĀJA

BP
AR-7

SERT. 10-0578

SERT. 10-0578

LĪGUMA.NR:

RBD/SL-65

Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
KAD. NR.09000270187001

FASĀDE ASĪS 1 - 8

SIA"BRD Complete"

DBR

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871
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BP
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RBD/SL-65
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FASĀDE ASĪS 8 - 1

SIA"BRD Complete"

DBR

PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
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Tālr.: +371 26397871

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

PROJEKTĒTĀJS:

RAL 1019Cokols-apmetums

RAL 1015Fasāde, krāsots apmetums

RAL 1015Fasāde, krāsots apmetums

RAL 1019Cokols-apmetums

RAL 1015Fasāde, krāsots apmetums

RAL 1015Fasāde, krāsots apmetums

L-7

RAL 1019Balkons - magnezit loksnes krāsotas

Ārējo gāzes vadu daļēju atbīdīšanu saskaņojot ar
"Latvijas Gāze" no fasādes, ne mazāk kā 20cm

Jumta margas

Jumta margas

Bezazbesta šīferis jumta segums

Bezazbesta šīferis jumta segums

Notekas 100mm, 
cinkotais skārds

Atjaunojamais jumta segums

Atjaunojamais jumta segums

Skapi saglabāt

Demontēt tukšo piebūvi

Notekas 100mm, 
cinkotais skārds

PIEZĪME:

1. Fasādes krāsu toņi saskaņoti ar Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes galveno mākslinieci L.Vizbuli.

PIEZĪME:

1. Fasādes krāsu toņi saskaņoti ar Jelgavas pilsētas domes administrācijas Būvvaldes galveno mākslinieci L.Vizbuli.
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Ronalds
Stamp
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RBD/SL-65BĒNIŅU LAIPAS MEZGLS

SIA"BRD Complete"
PVN Reģ. Nr. LV40103522068
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DBR
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

PROJEKTĒTĀJS:

400

600

30
0

Balsts 100x100x380 mm,

solis ~2,5 m

dēlis 40x100 mm,

solis~2,5 m

Minerālvate, 300 mm,
λ≤0,041 W/m²K

dēlis 40x100x600 mm,

solis ~1,275 m

dēlis 40x100x6000 mm

Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
KAD. NR.09000270187001

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
+
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Atsegto stiegrojumu attīrīt no korozijas,

atjaunot nodrupušo betona aizsargkārtu,

gruntēt, krāsot

Skārda lāsenis

pa paneļa perimetru, pieskrūvēt

PVC durvis

3°

Šuvi hermetizēt

Atjaunot siltumizolāciju -

ekstrudētais putupolistirols

Esošā hidroizolācija

Smalkgraudains betons

Esošās metāla margas

attīrīt no rūsas, veikt

pretrūsas apstrādi, gruntēt,

krāsot

Uzklāt hidroizolāciju Epasit Mineral Dicht

dsf/2k

Šuves hermetizēt

Magnezit fasādes apdares loksnes, b= 10 mm

Minerālvate 200 mm, λ≤0,037 W/m²K 
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RBD/SL-65
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BALKONA MEZGLS

SIA"BRD Complete"
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Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
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Tālr.: +371 26397871
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BP
AR-13
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RBD/SL-65KĀPŅU TELPAS JUMTIŅŠ

SIA"BRD Complete"
PVN Reģ. Nr. LV40103522068
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Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
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ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

PROJEKTĒTĀJS:

Minerālvate 200mm

Ārējā apdare -

apmetums

Vates

stiprinājuma detaļa

Armējuma siets

Līmjava

Siena

Iekšējā

apdare

- +

i=1,5%

Dubultais

valcprofils

Hidroizlācija

Koka lata 50x30(h)

Skārda lāsenis

Skārda lāsenis

stiprināts pie esošā

jumtiņa,sānu malās

savalcēts ar

valcprofilu

Atsegto stiegrojumu attīrīt no

korozijas, atjaunot

nodrupušo betona

aizsargkārtu, gruntēt, krāsot

Cietā akmensvate 50mm

Skārda stūra pieslēgums

Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
KAD. NR.09000270187001
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COKOLA LOGA GRIEZUMS

SIA"BRD Complete"
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Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
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DBR
ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

PROJEKTĒTĀJS:

Loga pielaiduma profils Sakret MAT A/10

2%
Amortizējošā lenta

Bruģakmens apmale,
bruģis (200x100x50 mm)

Stūra profils Sakret MAT D/29,2

Putupolistirols 150mm

PIEZĪME:
Pēc palodzes uzstādīšanas tās apakšdaļu blīvē ar poliuretāna
putu hermētiķi.
Palodzi nofiksē ar nesošajiem elementiem un poliurētāna putu
hermētiķa palīdzību.
Papildus stiprinājumu elementi ir jālieto saskaņā ar palodžu
ražotāja sniegtajām montāžas rekomendācijām.
Uzstādot ārējo palodzi, jāseko līdzi, lai netiktu bojātas iepriekš
izveidotās blīvējošās šuves.

Stūra profils Sakret MAT D/29,2

Stūra profils Sakret MAT D/29,2

Montāžas putas

Ārējā palodze
Žalūzija

30mm plānā siltumizolācija
Iekšējā virsma

Līmjava Sakret BK min.
slāņa biezums 5mm

Žalūzija, solis 65mm

Hidroizolācija

Ronalds
Stamp
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BP
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RBD/SL-65                 SIENAS MEZGLS
SILTINĀJUMA SALAIDUMA MEZGLS

SIA"BRD Complete"
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ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

PROJEKTĒTĀJS:

Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
KAD. NR.09000270187001

Minerālvate 200mm

Ārējā apdare -

apmetums

Vates

stiprinājuma detaļa

Armējuma siets

Līmjava

Siena

Iekšējā

apdare

- +

Esošais siltinājums

Minerālvate 200mm

Ārējā apdare -

apmetums

Armējuma siets

Līmjava

Griezuma vieta

Aprakstu skatīt skaidrojošā aprakstā, 
FASĀDE

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

Ronalds
Stamp



Līmjava

Ārējā apdare -

apmetums

Armējuma siets

līmjavā

Vates stiprinājuma

detaļa

Minerālvate 200 mm

Papildus armējuma siets

stūrim

Stūra elements ar

lāseni

Ārējā apdare -

apmetums

Ārējā blīvlente

(kompresijas lente)

Iekšējā blīvlente

Ārējais profils

ar skārda palodzi

Ārējā blīvlente

(kompresijas lente)

Iekšējā blīvlente

PVC apmetuma

nobeiguma vadula

Elastīgs PVC

pieslēguma profīls

Blīvējums

Blīvējums

Iekšējā palodze

A. ZariņaBŪVPROJ. VAD. DATUMS:

LAPA:

A. ZariņaARHITEKTE

MĒROGS:

STADIJA:

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" PVN reģ.Nr.LV43603011548

SIA"RBD"

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

M 1:20

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026

A.KļaviņšIZSTRĀDĀJA

BP
AR-17

SERT. 10-0578

SERT. 10-0578

LĪGUMA.NR:

RBD/SL-65LOGU AIĻU SILTINĀŠANAS
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SIA"BRD Complete"
PVN Reģ. Nr. LV40103522068
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Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
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+
-
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SIA"BRD Complete"
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ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

PROJEKTĒTĀJS:

Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
KAD. NR.09000270187001

Ārējā apdare - apmetums

Vates

stiprinājuma detaļa

Armējuma siets līmjavā

Līmjava

Cokola profils

Ūdensizturīga cokola ārējā apdare

Armējuma siets

Putupolistirols 150mm

Līmjava

Esošā hidroizolācija

Minerālvate 200mm

Līmjava

Betons B7,5

Bruģa apmale

60x185x620

Stūra elements ar lāseni

+

-

Betona bruģakmens 60mm

Grants izsija 50mm

Šķembas fr. 0-40 50mm

Šķembas fr. 40-70 100mm

Blietēta grunts

I=7%

+

-

I=7%

Minerālvate 150 mm

Hidroizolācija

Impregnēta Koka brusa

Dībeļnagla

650

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

Ronalds
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AR-20
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RBD/SL-65JUMTA MEZGLS

SIA"BRD Complete"
PVN Reģ. Nr. LV40103522068
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Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
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ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS

PROJEKTĒTĀJS:

Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
KAD. NR.09000270187001

Pretkondensāta membrāna

Spāres

Kontrlatojums 80x50 mm

Latojums 50x80 mm,
solis max.= 300 mm

Papildus latojums
80x50 mm

Vate

Siltumizolācija
Dz.-betona pārsegums

Apmetums

Laipas staigāšanai,
platums=600 mm

Bezazbesta šīferis 

Starp spārēm lata 25x50 mm
kondensāta plēves balstīšanai

Minerālvate 200mm

Ārējā apdare -

apmetums

Vates

stiprinājuma detaļa

Armējuma siets

Līmjava

Siena

Iekšējā

apdare

-

+

Skārda lāsenis

Tekne d=100 mm

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
R

Ronalds
Stamp
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Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
KAD. NR.09000270187001

Minerālvate 200 mm

Ārējā apdare -

apmetums

Armējuma siets

līmjavā

Stūra elements

Papildus armējuma

siets stūrim

Ārējā skārda palodze

Ārējā blīvlente

(kompresijas lente)

Iekšējā palodze

Iekšējais

apmetums

Iekšējā blīvlente

Elastīgs PVC

pieslēguma profīls

Blīvējums

Vates

stiprinājuma detaļa

Elastīgs PVC

pieslēguma profīls

Esošā siena

Minerālvate 30 mm

Ronalds
Stamp



LOGU KOPĒJAIS LAUKUMS: 121.26 m2

STIKLOJUMA SISTĒMAS RĀDĪTAS SKATĀ NO ĀRA.
IZMĒRUS PRECIZĒT DABĀ UZ VIETAS
LAPU SKATĪT KOPĀ AR ĒKAS FASĀŽU LAPĀM.
LOGU VERAMĀS DAĻAS VĒRŠANĀS VIRZIENUS PRECIZĒT DABĀ UZ VIETAS,
ŅEMOT VĒRĀ TELPU PLĀNOJUMU U.C. APSTĀKĻUS.
PAREDZĒT NOMAINĀMO, ESOŠO LOGU DEMONTĀŽU.

1.
2.
3.
4.

5.
6.  LOGA RĀMJA PROFILA MATERIĀLS- PVC, BALTA KRĀSA,

7.  LOGU KOPĒJAIS SILTUMA TRANSIMIJAS KOEFICIENTS (U) NE LIELĀKS PAR 1.1 W/m2K 
STIKLOJUMS- SELEKTĪVĀ STIKLA PAKETE

L-1

L-2

MARKA SK. IZMĒRS BxH
KĀRBAS

2 1440x1300

3 1960x1300

MARKA KRĀSAS TONIS PIEZĪMES

1 2 3 4 5

LOGU BLOKU PVC AR SELEKTĪVO
KRĀSA BALTA
NO ABĀM PUSĒM

STIKLA PAKETI

7.65

6

LOGU BLOKU PVC AR SELEKTĪVO
KRĀSA BALTA
NO ABĀM PUSĒM

STIKLA PAKETI

L-3 8 1310x1300
LOGU BLOKU PVC AR SELEKTĪVO
KRĀSA BALTA
NO ABĀM PUSĒM

STIKLA PAKETI

13.60

L-4 2 2090x2100
LOGU BLOKU PVC AR SELEKTĪVO
KRĀSA BALTA
NO ABĀM PUSĒM

STIKLA PAKETI

6.00

L-5 5 2090x2100
LOGU BLOKU PVC AR SELEKTĪVO
KRĀSA BALTA
NO ABĀM PUSĒM

STIKLA PAKETI

15.00

L-6 18 2250x700

LOGU BLOKU

PVC AR SELEKTĪVOKRĀSA BALTA
NO ABĀM PUSĒM STIKLA PAKETI

28.26

L-7 9 900x600

4.86

L-8 1 500x600 LOGU BLOKU PVC AR SELEKTĪVO
KRĀSA BALTA
NO ABĀM PUSĒM

STIKLA PAKETI

0.3

615 665
1440

13
00

615 490 615
1960

13
00

A. ZariņaBŪVPROJ. VAD. DATUMS:

LAPA:

A. ZariņaARHITEKTE

MĒROGS:

STADIJA:

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" PVN reģ.Nr.LV43603011548

SIA"RBD"

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

M 1:50

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026

A.KļaviņšIZSTRĀDĀJA

BP
AR-21

SERT. 10-0578

SERT. 10-0578

LĪGUMA.NR:

RBD/SL-65

Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
KAD. NR.09000270187001

SIA"BRD Complete"
PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871

SIENU AILU AIZPILDĪJUMA
ELEMENTI, SPECIFIKĀCIJA

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

ROJEKTĒTĀJS:
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0
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0

500
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0

600 550
1310
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00

660 530
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2090

21
0013

00

660530

620

2090

21
00

MARKA SK. IZMĒRS BxH
KĀRBAS MARKA KRĀSAS TONIS PIEZĪMES

1 2 3 4 5 6

13
00

1310

3.74

METĀLA RESTES
PAGRABA
TELPU VEDINĀŠANAI

LOGI APRĪKOJAMI AR VENTILĀCIJAS SISTĒMU "REGEL-AIR"8.

IZMĒRS BxHSK. KRĀSAS TONIS

D-1

KĀRBAS

3

MARKAMARKA

1

PIEZĪMES

42 3 5 6

2200x1000

1000

D-2 3 2200x1000

22
00

D-3
NO ABĀM PUSĒM

DURVJU BLOKU3 1950x1000
KRĀSOTAS

KOKA

DURVJU BLOKU
KRĀSOTAS
NO ABĀM PUSĒM
RAL 3011

TERAUDA

1000

19
50

DURVJU BLOKU
KRĀSOTAS
NO ABĀM PUSĒM
RAL 3011

TERAUDA

1000

22
00

ĀRDURVJU MAIŅA UN VĒJTVERU IZVEIDE9.
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LAPU SKATĪT KOPĀ AR FASĀŽU LAPĀM.
FASĀDES KRĀSU TOŅI NORĀDĪTI PĒC RAL KRĀSU PALETES.

A. ZariņaBŪVPROJ. VAD. DATUMS:

LAPA:

A. ZariņaARHITEKTE

MĒROGS:

STADIJA:

SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" PVN reģ.Nr.LV43603011548

SIA"RBD"

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 

BŪVOBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS:

b.m

PVN Reģ. Nr. LV40103475577
Būv. Reģ. nr. 9705-R
Preiļi, Preiļu nov., Kooperatīva iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
Tālr.: +371 26601026

A.KļaviņšIZSTRĀDĀJA

BP
AR-22

SERT. 10-0578

SERT. 10-0578

LĪGUMA.NR:

RBD/SL-65

Lāčplēša iela 17, Jelgava,LV-3002,
KAD. NR.09000270187001

SIA"BRD Complete"
PVN Reģ. Nr. LV40103522068
Būv. Reģ. nr. 10220-R
Rīga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
Tālr.: +371 26397871

DBR

FASĀŽU KRĀSU PASE,
SPECIFIKĀCIJA

ĢENERĀLPROJEKTĒTĀJS:

ROJEKTĒTĀJS:

FASĀŽU KRĀSU PASE 

-METĀLA DETAĻAS (LĀSEŅI, NOTEKAS)

LOGU UN DURVJU RĀMIS

JUMTA SEGUMS - Bezazbesta šīferis 

DEKORATĪVAIS APMETUMS

SIENA

MAGNEZIT LOKSNES

BALKONU APDARE

-METĀLA DETAĻAS (LĀSEŅI, NOTEKAS)

STIKLA PAKEŠU LOGU RĀMIS

JUMTA SEGUMS 

DEKORATĪVAIS APMETUMS

COKOLS

BALTS

APDARE
FASĀDES ELEMENTA NOSAUKUMS KRĀSU TONIS 

PALETĒ
KRĀSU TONIS APJOMS

m2

m2

m2

620 m2

PELĒKS

L-3

840

113

95

RAL 1015 

BRŪNS

-JUMTA NOROBEŽOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS -JUMTA NOROBEŽOJOŠĀS KONSTRUKCIJAS

IEEJAS MEZGLU LIEVEŅU UN KĀPŅU ATJAUNOŠANA

RENOVĒJAMĀS ĒKAS GALVENO VEICAMO DARBU SARAKSTS

NOSAUKUMS MĒRVIE. KOPĒJAIS 
APJOMS PIEZĪMES

m²

m² 92

154

39

74.55

m²

precizēt

COKOLA SILTINĀŠANA (PUTUPOLISTIROLS EPS λ=0,041 W/mK  BIEZ. 150mm) APMETUMS, KRĀSOJUMS

LIETUS APMALES IERĪKOŠANA 600mm PLATUMĀ (NO BETONA BRUĢA UZ CEM. JAVAS)

ĀRĒJO PALODŽU IERĪKOŠANA NO TĒRAUDA LOKSNES (ESOŠIEM UN MAINĀMIEM LOGIEM) 

ESOŠO LOGU DEMONTĀŽA 

PVC PROFILU LOGU IERĪKOŠANA (U≤1.1 W/(m²*K))

gab.

m²

10.0

LOGU (ESOŠO) MONTĀŽAS ŠUVES IZOLĀCIJAS SLĀŅA MAIŅA TERMISKO TILTU NOVĒRŠANAI

tek.m.

tm

ESOŠO METĀLA ĀRDURVJU DEMONTĀŽA, JAUNU SILTINĀTU ĀRDURVIJU IERĪKOŠANA 0

250.0

gab.

precizēt

IEEJAS JUMTIŅU REMONTS (JUMTA SEGUMA MAIŅA) m² 15.0

SKĀRDA MALAS ATJAUNOŠANA IEEJAS JUMTIEM tm 12.0

BĒNIŅU GRĪDAS SILTINĀŠANA, SILTUMIZOLĀCIJA 300 mm, λd≤0.041 W/(m*K) 490m²

precizēt

precizēt

200

m²FASĀDES APDARE AR SILTUMIZOLĀCIJU (Siltumizolācija FAS3 λ=0,037 W/mK  BIEZ. 200mm) APMETUMS, KRĀSOJUMS 690

precizēt

precizēt

precizēt

precizēt

precizēt

precizēt

precizēt

precizēt

RAL 1019 

RAL 1019 

m²PAGRABA GRIESTU SILTINĀŠANA (MINERĀLVATE λ=0,037 W/mK  BIEZ. 150mm) APMETUMS, KRĀSOJUMS 463 precizēt

Ronalds
Stamp



DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Objekts: Lāčplēša iela 17, Jelgava, LV-3002, KAD. NR. 09000270187001

Darbu organizācijas projekts izstrādāts saskaņā ar Vispārı̄go būvnoteikumu. Darba
aizsardzı̄bas pasākumi veicami atbilstoši šı̄ objekta darba aizsardzı̄bas un ugunsdrošı̄bas
plānam. Ja šajā darba aizsardzı̄bas un ugunsdrošı̄bas plāna kādā jomā nav noteiktas konkrētas
prası̄bas, tad galvenais būvuzņēmējs darbus organizē koordinē, ievērojot LR "Darba
aizsardzı̄bas likuma" un tā papildinājumu - MK noteikumu Nr. 379 "Darba vides iekšējas
uzraudzı̄bas veikšanas kartı̄ba", MK noteikumu Nr. 92 "Darba aizsardzı̄bas prası̄bas, veicot
būvdarbus" un MK noteikumu Nr.82 "Ugunsdrošı̄bas noteikumi" prası̄bas.
Visi celtniecı̄bas - montāžas darbi veicami stingrā saskaņā ar izstrādāto būvprojektu un
Latvijas Būvnormatı̄vos noteikto būvdarbu veikšanas kārtı̄bu.

Darbu organizācijas projekts izstrādāts lai:
būves siltināšanas laikā nodrošinātu būves vai tās daļu mehānisko stiprı̄bu un stabilitāti;
ierobežotu uguns un dūmu rašanos, ka arı̄ izplatı̄šanos, nodrošinātu cilvēku evakuāciju un
iespēju, efektı̄vi veikt ugunsdzēsı̄bas pasākumus;
nodrošinātu higiēniskumu, nekaitı̄gumu cilvēku veselı̄bai un videi;
nodrošinātu mehānismu, iekārtu un aprı̄kojuma drošı̄bu.

RENOVĒJAMĀS ĒKAS ĢEOGRĀFISKAIS NOVIETOJUMS:
Skatit lapu DOP.

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJA. BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA
Skatit lapu DOP.

BŪVDARBU VEIKŠANAS VIETU NOROBEŽOŠANA.
Lai izvairı̄tos no cilvēku iekļūšanas bı̄stamajās zonās, tās jānorobežo ar

aizsargnožogojumiem atbilstoši VS 23407-78 (VS 12.4.059-89), kurš nosaka funkcionālas
nozı̄mes nožogojumu ar aizsargājošām, drošı̄bas un brı̄dinājuma funkcijām, kā arı̄
nožogojumu uzstādı̄šanas vietu (iekšējo un ārējo) un stiprinājuma veidus. Minētajam
standartam jābūt pieejamam atbildı̄gajam būvdarbu vadı̄tājam un jāatrodas objektā. Objektu
paredzēts nožogot ar pagaidu žogu no saliekamiem mobilā žoga posmiem.

PAGAIDU ĒKAS UN BŪVES
Pagaidu ēkas un būves nav nepieciešamas, jo buvdarbu apjoms nav salīdzinoši liels.
Būvmateriālu nokraušanas laukums 4*4 m.

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVLAUKUMĀ.
Autotransporta piebraukšana pie rekonstruējamās ēkas organizējama pa Mātera ielu.
Autotransporta iebraukšana objekta teritorijā ir iespējama.

APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE.
Būvuzņēmējam būvlaukumā jānodrošina ar darbu izpildi saistı̄to materiālo vērtı̄bu apsardzi.
Būvlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas
caurlaides) iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arı̄ veic ienākošo/izejošo materiālu,
elektroinstrumentu un iekārtu reģistrāciju un kontroli. Būvlaukuma apsardzes darbinieki



jānodrošina ar mobilajiem sakaru lı̄dzekļiem, kā arı̄ to akumulatoru bateriju uzlādēšanas
iespēju.

BŪVDARBU VEIKŠANA. BŪVDARBU VEIKŠANAS SECĪBA
Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secı̄ba:

1) būvlaukuma sagatavošanas darbi;
2) projektā uzlabot ēkas energoefektivitāti;

BŪVNIECĪBAS SAGATAVOŠANAS DARBI.
Būvniecı̄bas sagatavošana būvlaukumā uzsākama tikai pēc būvatļaujas saņemšanas.

“Ekas būvniecı̄bai darbu veikšanas projekta izstrāde obligāta Saskaņā ar ēkas būvniecı̄bai
darbu veikšanas projekta izstrādes nepieciešamı̄bu nosaka vietējā pašvaldı̄ba. Uzsākot
sagatavošanas darbus būvobjektā, galvenais būvuzņēmējs nozı̄mē atbildı̄go darba
aizsardzı̄bas speciālistu, ja objektā strādājošo skaits ir no 10 lı̄dz 50.
Pirms būvniecı̄bas sagatavošanas darbu būvobjektā uzsākšanas būvvaldē jāiesniedz sekojoši
dokumenti:
1) apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja (būvētāja) civiltiesiskās atbildı̄bas obligātās ap-
drošināšanas polise,
2) ja būvniecı̄ba tiks veikta par valsts vai pašvaldı̄bu lı̄dzekļiem, kā arı̄ ja pasūtı̄tājs pieprasa
darbu būvuzraudzı̄bu - lı̄guma kopiju par būvuzraudzı̄bu,
3) būvuzrauga saistı̄bu rakstu,
4) atbildı̄gā būvdarbu vadı̄tāja saistı̄bu rakstu.

Pirms būbdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvuzņēmējs veic visus teritorijas aizsardzı̄bas
darbus pret nelabvēlı̄gām dabas un ģeoloģiskām parādı̄bām., kā arı̄ esošās apbūves apstākļos
iezı̄mē un norobežo bı̄stamās zonas, nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju
asis, vai iezı̄mē to robežas, kā arı̄ nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un
pieeju esošajām būvēm un infrastruktūras objektiem. Būvdarbu uzsākšanu saskaņot ar
pasūtītāju. Būvniecı̄bas sagatavošanas darbu laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:
1) pagaidu piebraucamā ceļa ierı̄košana,
2) pagaidu nožogojuma ierı̄košana;
3)  būvtāfeles ierı̄košana pie ieejas būvlaukumā;
4) elektroenerģijas un ūdens pagaidu ņemšanas vietu ierı̄košana,
5) būvgružu konteineru novietnes ierı̄košana, paredzētais būvgružu apjoms 10m3
6) pirmsbūvdarbu uzsākšanas fiksēt patērētās elektroenerģijas uzskaites skaitı̄tāja rādı̄tājumu
un sastādı̄t aktu, pieaicinot par attiecı̄gās elektroenerģijas uzskaites iekārtas ekspluatāciju
atbildı̄gās organizācijas pilnvarotu pārstāvi.
Pirms būvniecı̄bas sagatavošanas darbu uzsākšanas veikt visus nepieciešamos saskaņošanas
darbus.

TERITORIJAS SAKOPŠANAS UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI.
Projektā paredzēts pēc ēkas būvdarbu veikšanas beigām atjaunot ēkas blakus

teritorijas stāvoklı̄, kādā tās atrodas pirms darbu uzsākšanas.

BŪVDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀCIJA.
Būvdarbu veikšanas laikā regulāri jāaizpilda BUVNIECĪBAS LIKUMĀ norādı̄tā

dokumentācija.
Veicot atbildı̄gu ēkas konstrukciju, kā arı̄ nākošajos darba posmos aizsegtu ēkas daļu

izbūvi, pēc darbu pabeigšanas obligāti jāaizpilda nozı̄mı̄go konstrukciju elementu un segto
darbu pieņemšanas aktus. Darbu turpināšana bez minēto aktu noformēšanas aizliegta.



Sastādı̄tos aktus reģistrē būvdarbu žurnālā. Būvdarbu zurnālā reģistrē arı̄ būvei piegādāto
materiālu sertifikātus un citus materiālu kvalitāti apliecinošus dokumentus.

BŪVDARBU KVALITĀTES KONTROLE.
Saskaņā ar Buvniecības likuma 19.pantu, par būvdarbu kvalitāti ir atbildı̄gs buvuzņēmējs.

Būvdarbu kvalitātes kontrole sevı̄ ietver:
1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju,
ierı̄ču, mehānismu un lı̄dzı̄gu iekārtu sākotnējo kontroli,
2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli,
3) pabeigtā ( nododamā ) darba veida vai būvdarbu cikla noslēguma kontroli.

VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI BŪVDARBU LAIKĀ
1) būvniecı̄bas un rekonstrukcijas darbu laikā nodrošonāt apkārtējās vides un virszemes
ūdensobjektu aizsardzı̄bu no piesārņošanas ar būvmateriālu atkritumiem un naftas
produktiem no celtniecı̄bas tehnikas;
2) būvniecı̄bas un rekonstrukcijas darbu laikā ievērot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prası̄bas;
3) būvniecı̄bas un rekonstrukcijas laikā radušos sadzı̄ves un bı̄stamos atkritumus savākt ı̄paši
tam paredzētās vieteās un apsaimiekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotājiem, kuri ir saņēmuši
attiecı̄go atkritumu veidu apsaimniekošanas atļaujas;
4) aizliegt sajaukt būvniecı̄bas un rekonstrukcijas darbu laikā radušos sadzı̄ves un bı̄stamos
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam.
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņā ar vietējas pašvaldı̄bas saistošos noteikumos
noteikto atkritumu apsaimniekošanas plānu.
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju lı̄gumos. Izvedot
būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tı̄klu.

DARBA AIZSARDZĪBAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI
Pirms darbu uzsākšanas būvlaukumā darba devējs veic nodarbināto darba drošı̄bas un

veselı̄bas aizsardzı̄bas apmācı̄bu, kas ietver:
1) ievadinstruktāžu, nodarbinātajam stājoties darba attiecı̄bās ar darba devēju,
2) instruktāžu darba vietā:
2.1) sākotnējo- uzsākot darbu objektā,
2.2) atkārtoto
2.3) neplānoto un mērķa instruktāžu.
Pēc strādājošo zināšanu pārbaudes, instruktāžas veicējs veic atzı̄mes attiecı̄gos darba
instruktāžas žurnālos.

Pirms būvdarbu uzsākšanas nozı̄mētais darba drošı̄bas koordinators sastāda objekta
darba aiz- sardzı̄bas plānu, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļu, kā arı̄
nosūta Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu. Sastādı̄to
darba aizsardzı̄bas plānu un iepriekšējā paziņojuma par būvniecı̄bas uzsākšanu kopijas darba
aizsardzı̄bas koordinators novieto objektā visiem pieejamā labi redzamā vietā un
nepieciešamı̄bas gadı̄jumā regulāri atjauno.

Darba aizsardzı̄bas koordinatora prası̄bu izpilde būdarbos nodarbinātajām personām ir
obligāta. Būvlaukumā galvenais būvuzņēmējs izstrādā būvobjekta iekšējās kārtı̄bas, darba
drošı̄bas, ugun sdrošı̄bas un apsardzes noteikumus, ievērojot Latvijas Republikas likumus un
saistošos normatı̄vos aktus. Ar augstāk minētajiem noteikumiem Galvenais būvuzņēmējs
iepazı̄stina visus darbuzņēmējus un būvniecı̄bas procesā iesaistı̄tas personas, ja viņu darbs ir



saistı̄ts ar būvobjekta apmeklēšanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģistru žurnālā.
Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselı̄bas uzraudzı̄bu, ı̄paši vēršot uzmanı̄bu darbin-
iekiem, kuru darbs saistı̄ts ar kāpšanu un strādāšanu augstumā, saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.527 "Kārtı̄ba, kādā veicama obligātā veselı̄bas pārbaude" (spēkā no
17.06.2004.).

Būvobjektā jāiekārto ar informācijas zı̄mēm apzı̄mētas pirmās medicı̄niskas
palı̄dzı̄bas sniegšanas vietas (atkarı̄bā no nodarbināto skaita un piekļūšanas), sakari
neatliekamās palı̄dzı̄bas izsaukšanai ar norādı̄tiem tālruņa numuriem attiecı̄gā dienesta
izsaukšanai (ugunsdzēsı̄bas un glābšanas, policijas, ātrās medicı̄niskas palı̄dzı̄bas un citi
dienesti) .

Visi nodarbinātie jānodrošina ar atbilstošiem individuālas aizsardzı̄bas lı̄dzekļiem ar
EC marķējumu un atbilstošām lietošanas instrukcijām (ı̄paša uzmanı̄ba tiek pievērsta galvas
aiz- sardzı̄bai (aizsargķiveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pēdu, purngala aizsardzı̄bu).
Būvdarbu vadı̄tājs kontrolē IAL (individuālo aizsardzı̄bas lı̄dzekļu) pielietošanu atbilstoši
darba aizsardzı̄bas instrukcijai, būvobjekta iekšējās kārtı̄bas un Ministru kabineta noteikumu
Nr. 372 "Darba aizsardzı̄bas prası̄bas, lietojot individuālas aizsardzı̄bas lı̄dzekļus" prası̄bām.
Būvobjektā izmantotajam darba aprı̄kojumam ir jābūt ar EC marķējumu un ar atbilstošām
lietošanas instrukcijām. Būvobjektā izmantotajam darba aprı̄kojumam, kurš ir iekļauts
bı̄stamo iekārtu sarakstā, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par
bı̄stamajam iekārtam", ir jāveic uzraudzı̄ba saskaņā ar Latvijas Republikā izdoto likumu "Par
bı̄stamo iekārtu tehnisko uzraudzı̄bu". Šo iekārtu apkalpojošais personāls ir speciāli apmācı̄ti
darbinieki (operatori, vadı̄tāji, stropetāji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prası̄bu
ievērošanu kontrolē galvenā būvuzņēmēja atbildı̄gais būvdarbu vadı̄tājs.
Būvuzņēmējam organizējot darbinieku apmācı̄bu, tos obligāti jāapmāca drošai smagumu
celšanai un pārvietošanai saskaņā ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzı̄bas prası̄bas,
pārvietojot smagumus" prası̄bām.

Par darba aizsardzı̄bas un ugunsdrošı̄bas plāna prası̄bu ievērošanu un realizēšanu
atbildı̄gs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildı̄gais būvdarbu vadı̄tājs.

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, SĀKOT DARBU.
Pirms darba uzsākšanas jāuzvelk spectērps, jāuzliek aizsargķivere un jāuzvelk cimdi.

Pirms darbu sākuma jāpārliecinās par aizāķēšanas un iežogošanas ierı̄ču izturı̄bu un
stabilitāti, kā arı̄ vai var droši pārvietoties. Nepieciešamı̄bas gadı̄jumā novietot un nostiprināt
pārnēsājamās trepes.
Jāsagatavo tara, instrumenti, palı̄gierı̄ces, kas nepieciešamas darbam. Jāpārbauda, vai tie ir
darba kartı̄bā.

DARBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, DARBU BEIDZOT.
Aizliegts atstāt darba vietā uzliesmojošus materiālus un viegli uzliesmojošu šķidrumu

tukšo taru. Tukšo taru jānoliek tās glabāšanas vietās.
Maiņas beigās un beidzot darbu, jāsavāc materiāla atgriezumi un atkritumi.
Nodot instrumentus, materiālus un inventāru noliktavā vai nolikt paredzētā vietā. Paziņot
darbu vadı̄tajam par bojājumiem vai traucējumiem, kas radušies darbu laikā.
UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI.

Par ugunsdrošı̄bas prası̄bu ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā atbild
būvdarbu veicējs ( būvētājs vai būvuzņēmējs). Ugunsdrošı̄bas prası̄bas, veicot būvdarbus,
nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.82, izdotu Rı̄gā, 2004. gada 17. februārı̄, 8. nodaļa.
Būvobjektu jānodrošina ar ugunsdrošı̄bai lietojamajām drošı̄bas zı̄mēm atbilstoši LVS 446
prası̄bām.
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