




























LRVZD Rigas rajona nodalas
Nekustama ipaSuma v€rt€Sanas birojs

NEKUSTAMA ITRSUUN TEHNISKi PASD
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Zemes gramataa nod4as nosaukums



r{EKUsrArqA irnSurun nRRdre Veidlapa Nr. lA

Ipasnieks val lletotejs,
perg. kods

otzt-%

Uz zemes gabala atrodosos celtlu ipasnieki

Dokumentl, kas nosaka ipasuma tlesibag

2eh €Atz.?S

05: o7/r?J.

Dokumenti, kas nosaka iDasuma tiesibas

Zemes gabala ipasnieki vai lietotaji

ipasnieks val lietotajs,
pers. kods
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Forma Nr. 5

PLANA EKSPLIKACIJA

Rajons:Rrgas Pagasts: (ekavas

iela, prosp. Gaismas 19 majas Nr. 7

maJu nos.

'o

F

() a

z
u

a

z

A

)Z
,od

,3E

Laukums pec iekseiiem izrneriem

gxt
AR

taia skaiEi
dzivojamd platlba

2 4 5 6 7 E 9 l0 t2 l4 t5

05_0J.99. P Tehniska telpa a 1L q 1L 2,00

2 TehniskA telpa t9,37 t9,37

3 Tebniska telpa lg ?7 19,37

Tehniskd telpa 9,30 9,30

5 Tehniska telpa lq ?7 r9,37

6 Tehniska telpa lq?7

7 Tehniska telpa 9,30 9,30

8 Tehniske rclpa t9,3'7

9 Tebniska telpa 9,30 9,30

10 Tehniska telpa 9,30 9,30

ll Tehniska rclpa 9,30 9,30

12 Tehniska telpa iq ?? to ?7

13 Tehniska telpa tq ?7 19,37

t4 Tehniska telpa 9,30 9,30

l5 Tehniska telpa t9,3'7

to Tehniska telpa otn 9,30

17 Tehniska telpa 9,30 9,30

18 Tebniska telpa lo 1? t9,3'7

l9 Tehniska telpa 19,37 t9,37

20 Tehniska telpa 9,30 9,30

Pagrabs 4,50 4,50

22 Pagrabs q ?7

Pagrabs 30,31 30,31

24 Kap+u telpa

25 Pagrabs 40,62 40,62

26 Pagrabs ts ?6 35,26

1.lapa Gaismas 19 N 7
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2 6 7 9 l0 t2 I3 t4

05.03.99. P 27 Pagrabs 4,50 4,50 2,00

28 Pagrabs q?? q??

29 Kap0u telpa 14,55 14,55

30 Pagrabs 35,26 35,26

3l Pagrabs 40,62 40,62

Kaptu telpa 14 55 ld 5{

33 Tehniska telpa 4,50 4,50

Pagabs qt7 q ?7

35 Tehniske tetpa 4t,56 41 56

36 Pagrabs )1 1A 1) 10

37 Pagrabs 4,50 4,50

38 Pagrabs q 17 q 17

39 Kapqu telpa 14,55 t4,55

40 Pagrabs 75 )6 35,26

4l Pagrabs 40,62 40,62

42 Kap$u telpa 14,55 14,55

43 Pagabs q ?7 9,37

44 Pagrabs

45 Pagrabs 40,62 ti 6')

46 Kap4u telpa lzl 55 l4 55

47 Pagrabs q 17

48 Pagrabs 30,31 30,31

49 Pagrabs 44) 4l)

Pagaba stavs kopa 880,97 880,97

-/ < -/,/Sastadr.ia A.Skurelis''/ 4'4'2'/eLrJ rarDauo{a:

2.lapa Gaismas 19 N 7



9

4 5 6 9 l0 I2 13 l4 l5
05.03.99. 001 1 t. I Istaba 9,83 9,83 )4\

2 Istaba 13,36 13,36

3 Virnrve 6,28 6,28

4 Vannas istaba 2,56 2,56

5 Gaitenis

l.dzrvoklis kope: 3626 23,19 13,o7

2. I Istaba 7 ,26 '7,26 2,50

2. Istaba t6,66 16,66

3. Virtuve 6,26 6,26
A Vannas istaba )\)
5. Gaitenis 3,83 3,83

z.dzivoklis kope : 36,53 23,92 12,61

3. t Istaba 17,O4 l't 04 2,50

2. Istaba 17 14 I I 1d

3. Istaba 15,58 15,58

n Virtuve 6,98 6,98

5. Vannas istaba 2,13 2,13

6. Ateja 0,84 0,84

7. Gaitenis 44) 44)
3.dzlvoklis kopa: 60,13 45,76 t4,,37

16. I Istaba I 8,13 18,13 2,50

2. Istaba 12,60 r2,60

3. Virtuve 7 ,28

Vannas istaba 2,08 2,1

5. Ateja 0,84 0,8

6. Gaitenis 4,28

l6.dzlvoklis kopa: 45,21 30,73 14,48

17. I Istaba 16,42 16 L) 2,50

2 Virtr.rve 6,42 6,4

3 Vannas istaba ,5q 2,6

4 Gaitenis 3,7 6 3,8

lT.dzivoklis kopS: 29,19 16,42 12,77

18. I Istaba 16,98 16,98 2,50

2. Istaba 11)l 11)4

3. Istaba t5,20 t5,20

4. Virtuve 6,86 6,86

5. Vannas istaba 2,O9 2,09

6. Ateja 0,84 0,84

7. Gaitenis 4,7 6 4,76

l8.dzwoklis kope: <o 07 45,42 14,55

3.lapa Gaismas 19 N 7



+

2 6 7 E 9 l0 t2 l4 l5
05.03.99. 001 Istaba 18,13 18,13 2,50

2. Istaba 12,44 12,44

3. Virtuve 7,10 7,10
A Varmas istaba ) 1) ) 1)

5. Ateja 0,84 0,84

6. Gaitenis 1?( 4 i5
3l.dzivoklis kope: 44,94 30,57 14,41

32. I Istaba 15,05 t5n5 2,50

2. Istaba 14,58 14,58

3. Virnrve 6,87 6,9
A Vannas istaba 2,t1 2,1

5. Ateja 0,80 0,8

6. Gaitenis 4,18 4)
32.dz-lvoklis kops: 43,59 29,63 13.,96

33. I Istaba 18,07 18,07 2,50

2 Istaba 12,48 12,48

3 Virtuve 6,97

4 Varmas istaba 2,t1 2,11

5 Ateja 0,84 0,84

6 Gaitenis 441 4 Al

33.dzwoklis kopn: 44,,88 30,55 14,33

46. I Istaba r7,95 t7,95 2,50

2. Istaba \2,40 12,40

3. Virtuve 6,96 7,0

4, Vannas istaba 2,03 2,0

5. AteJa 0,84 0,8

c,. Gaitenis 4,48 4S

46.dzivoklis kopt: 44,66 30Js 14,31

47. I Istaba 16,7 6 16,76 2,50

2. Viruve 6,28 6,28

3. Vaflms istaba ? 55

A Gaitenis 3,88 3,88

4T.dzlvoklis kopa: 29,47 16,76 12,11

48. I Istaba 16,86 16,86 2,50

2. Istaba 13,01 r3,01

3. Istaba 15,31 15,31

A Virtuve 6,89 6,89

5. Varnas istaba 2,12 2,t2

6. Ateja 0,84 0,84

7. Gaitenis 4\1 451

48.dzrvoklis koDe: 59,54 45,18 14,36

4.lapa Gaismas 19 N 7
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b

t

v

2 6 '| 8 9 l0 12 I4 1

05.03.99. 001 2 4. I Istaba o o') qa,
2,50

2. Istaba l? lo ll?o

3. Virtuve 6,28 6,28
Vannas istaba 2,s6 2,56

5. Gaitenis l)a
6. Balkons 0,90 0,90

4.dzr:voklis kopa: 37,2a 23,31 0,90 13,o7

5. I Istaba 7,26 7,26 2,50
2. Istaba 16,71 16,',1r

3. Virtuve 6,26 6,26
4. Vannas istaba )<1 )<)
5. Gaitenis 3,83 3,83

6. Balkons 0,90 0,90

s.dzivoklis kopa: 3't,48 23,97 0,90 12,61

6. Istaba 16,81 16,81 2,50

2. Istaba 13,12 13,12

3. Istaba 15,63 /5: €3
Virtuve 6,98 6,98

). Vamas istaba 2,13 2,13

o. AteJa 0,84 0,84

7. Gaitenis 4 t') 44)
8. Balkons 0,90 0,90

6.dzivoklis kopa: 60,83 46t€ 0,90 /r37
19. Istaba 17 q') t1 0) 2,50

2 istaba 12,50 12,50

3 Vimrve 7,28 7,28

4 Vanaas istaba 2,08 2,08

5 At€Ja 0,84 0,84

6 Gaitenis L)9 4,28
'7. Balkons 0,90 0,90

lg.dzivoklis kopa: 45,80 30,42 0,90 14,48

20. Istaba 16,53 16,53 2,50

2. Virtuve 6,42 6,4

3. Vaffns istaba 2,59 2,6

4. Gaitenis 3,8

5. Balkons 0,90 0,90

20.dzivoldis kope: 30,20 r6,53 0,90 12,77

6.lapa Gaismas 19 N 7



t
7 8 9 )z

05.03.99. 001 2 2t.
l4

Istaba t6,66 16,66 2,50
2. Istaba t3,21 13,21

3. Istaba

^ Virtr.rve 6,86 6,86
5. Vannas istaba 2,09 2,09
6. Ateta 0,84 0,84
7. Gaitenis 4,7 6 4,76
8. Balkons 0,90 0,90

2l.dz-rvoklis kopa: 6r,07 45,62 0,90 14,55
34. I Istaba t7,86 r7,86 tsn

2. Istaba 11 L) 1) L1

J. Virhrve 7,10 7,10
4. Vannas istaba 2,12 2,12
5. Ateja 0,84 0,84
6. Gaitenis 4 ?5

7. Balkons 0,90 0,90

34.dzivoklis kop': 45,59 30,28 0,90 14.,41

35. 1 lstaba ts)'7 'l\)1
2,50

2 lstaba 14,66 t4,66

3 Vttuve 6,87 6,8'7

4 Vamas istaba 2,t1 2,tl
5 Ateja 0,80 0,80
6 Gaitenis 4,18 4,18

7. Balkons 0,90 0,90

3s.dzrvoklis kopi: 44,79 29,93 0,90 13,96

36. 1 Istaba 18,04 18,04 2,50
2. Istaba 12,60 t2,60

3. Virtuve 6,9'l 6,97

4. Vannas istaba 2,tl 2,11

5. Atej" 0,84 0,84

6. Gaitenis 4,41 a /.1

7. Balkons 0,90 0,90

36rdzrnoHis kopa: 45,87 30,64 0,90 14,33
49. I Istaba t7,98 1'7,98 2,50

2. Istaba I ) 1q t) lo

3. Virhrve 6,96 7,0
i Vannas istaba 2,03 2,0

5. Ateja 0,84 0,8

o. Gaitenis 4,48 L\
7. Balkons 0,90 0,90

49.dzivoklis kopa: 45,58 30,37 0,90 14,31

7 .lapa Gaismas l9 N 7
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8.lapa Gaismas 19 N 7



1

?

qr,rq

2-f0,3C

2
lo

05.01.99 001 2 't9. I
12 t3

Istaba t7,92 r7,92

2. Istaba 12,30 12,30

J. Virtuve 7.03 't 
,03

Varxras istaba 2,08 2,08
5. Ateja 0,84 0,84
6. Gaitenis +rfo tt,5y 4s-ffi q,"52
7. Balkons 0,90 1.\ ,\L) 0,90

79-dzivoklis kope: W'{tt 30,22.. 0,90 s#s
80. I Istaba 16,78 16,'t8 1,i7 2,50

2 Virtuve 6,29 6,29
3 Vannas istaba )51
4 Gaitenis ? R1

5 Balkons 0,90 0,90
80.dzrvoklis kopn: w0,3r 16,78 t. 0,90 12,63

81. I Istaba r6,79 t6,79 2,50
2. Istaba 7,30 '7,30

3. Istaba 8,14 8,14

4. Istaba 12,07 t2,07

5. Virnrve 7,10 7,10
6. Vannas istaba 2,t 5 2,15
7. Ateja 0,84 0,84
8. Gaitenis 4,46 tt6
9. Balkons 0,90 0,90

Sl.dziYoklis kopa: {o ?{ 44,30. 0,90 14,55
2. Stavs kopA: 9'efte sr4s8 16,20 )oett

t/?pl rn,tl
sasr:idija A.skurelis 4 2.-E6L Parbaudr.ja: M.Skutele

9.lapa Gaismas 19 N 7



7 9 10
05.03 99. 001 2 '79. 1. llstaba t7,92

12 t4 15

r7,92

2. llstaba 12,30 12,30

7,03
3. Virnrve 7,03

4. lvamas istaba 2,08
2,08

5. AteJa 0,84 o,84
6. Gaitenis 4\) l5)
7. Balkons 0,90 0,90

Tg.dzlvoklis kopa: 45,59 30,22 0,90 r4,47
80. Istaba t6,'7 8 16,7 8 2,s0

2 Virtuve 6,29 6,29
3 Vamas istaba 2,51

2,51
4 Gaitenis 3,83 3,83
5 Balkons 0,90 0,90

S0.dzivoklis kope: 30,31 16,78 0,90 12,63
81. 1 Istaba 16,79 16,79 ?5n

2. Istaba 7,30 '7,30

3. Istaba 8,14 8,14
A istaba 12,0',1 12,0't

5. Virtuve 7,10 7,10
6. Vannas istaba

2,15
7. Ateja 0,84 0,84
8. Gaitenis 4,46 4,46
9. Balkons 0,90 0,90

Sl.dzivoklis kopa: 59,75 44,30 0,90 14,55
2. Stevs kopE; 817,01 t,a. 5y' 16,20 g,5a.b

Sastdd-rja A.skutelis dr'€*,6

i,.i; 't' 
'

t

!. l't.'''l'' 
c'

,.tcJt

Parbaudija: * t0,,""-(Pg.raksts)

Kopija pareit+ zr'
0fa'7-4)

9.lapa Gaismas 19 N 7
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'10.lapa
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1 1.lapa Gaismas '19 N 7
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12.lapa Gaismas'19 N 7
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sastadr.ia A.sk-ure rr, / a"dzt
Pdrbaudij a:

13.lapa Gaismas 19 N 7



1.{

6 l0 t2 t4 15
05.03.99. 001 4. 10. 1. Istaba ooo qqq

2,s0
2. Istaba 13,18 13,18

3. Virtuve 6,28 6,28

Vannas istaba 2,56 2,56
5. Gaitenis 4 )7 L)2
6. Balkons 0,90 0,90

l0.dzivoklis kopn : 37,t4 23,,17 0,90 13,07
u Istaba 'r ,48 't,48

2,50
2 Istaba 16,56 r6,56

3 Virtuve 6,26 6,26

4 Vannas istaba ) \') )a)
5 Gaitenis 3,83 3,83

6 Balkons 0,90 0,90

ll.dzivoklis kopn: 24,04 0,90 12,61

12. Istaba 16,64 r6,64 2,50

2. Istaba 13,24 13,24

3. Istaba 15,60 15,60

Vttuve 6,98 6,98

5. Varmas istaba 2,13 2,13

6. Ateja 0,84 0,84
'7. Gaitenis 44) tl)
8. Balkons 0,90 0,90

l2.dz-lvoklis kopA: 60,75 4s,48 0,90 14,37

z). I Istaba 1'7 1\ t7 ,7 5 2,50

2. Istaba t2,40 1) Ah

3. Virtuve '7 ,28 7 ,28
A Vannas istaba 2,08 2,08

5. Ateja 0,84 0,84

6. Gaitenis 4,28 4,28

7. Balkons 0,90 0,90

25.dzivoklis kopt: 4s,53 30,1s 0,90 t4,48

26. I Istaba 16,49 16,49

2. Virtuve 6l)

3. Varuras istaba 2,59 ?5q

4. Gaitenis 3,'76

5. Balkons 0,90 0,90

26.dzwoklis kopn: 30,16 t6,49 0,90 12,77

14.lapa Gaismas 19 N 7



\<
5 6 7 8 9 l0 )4 l5

05.03 99. 001 27. I Istaba 16,68 16,68 2,50
2. istaba 13,24 t7 )L

3. Istaba 15,65 15,65
n Virtuve 6,86 6,86
5. Vannas istaba ,no 2,09

6. Ateja 0,84 0,84
'1. Gaitenis 4,'16 4,7 6
a Balkons 0,90 0,90

2T.dzivoldis kope: 61,02 45,57 0,90 14,55
40. 1 Istaba l7,74 t7 ,'7 4 2,50

2 Istaba 12,68 12,68

3 Virtuve 7,10 7,10

4 Vaffras istaba 2,12 ) 1)

5 Ateja 0,84 0,84

6 Gaitenis 415 4 ?5

7 Balkons 0,90 0,90

40.dzlvoklis kope: 45,73 30,42 0,90 t4,41
41. I Istaba t 5,24 1\ )t 2,s0

2. Istaba t4,60 14,60

3. Virtuve 6,87 6,87

4. Vannas istaba 2,11 2,11

5. Ateja 0,80 0,80

6. Gaitenis 4,18 4,18

7. Balkons 0,90 0,90

4l.dzrvoklis koDe: 44,70 29,84 0,90 13,96

42. Istaba 18,01 18,01 2,50

2. Istaba t2,69 t2,69

3. Viltuve 6,9'7 7,0

^ Varulas istaba 2,1| 2,1

5. AteJa 0,84 0,8

6. Gaitenis 4,41 44

7. Balkons 0,90 0,90

42.dzivoklis koDi: 45,93 30,70 0,90 14,33

55. I Istaba 18,13 18.13 2,50

2. Istaba t2,48 12,48

3. Virnrve 6,96 6,96

4. Vannas istaba 2,03 2,03

5. AteJa 0,84 0,84

6. Gaitenis 4,48 4,48
'7. Balkons 0,90 0,90

55.dzivoldis kops: 45,82 30,61 0,90 14,37

15.lapa Gaismas 19 N 7
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16.lapa Gaismas 19 N 7
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sastad-rja A.skutelis z4 €.'t6S Parba udr.ja : M.Sl,-utele

17 .lapa Gaismas 19 N 7
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18.lapa Gaismas 19 N 7
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19.lapa Gaismas 19 N 7
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20.lapa Gaismas 19 N 7



p\ Lf@/K1 , Pk3'tt4'Nt 11 V z-O L iD zc| LMa T- Krz-trDU .l
,/8 ,pLQ)s Er,"vftV e1 N4tr'!.+n, btEz:"-.t ?L.TD.T/F_S ? ?? q4d

l 4 5 6 7 8 t0 ll l2 tl It

A &p+u t.lpu 1A 1t) 14,70 13,45

Y Kap+u telpa 14,'7 0 14,'10

c Kap+u telpa t4,10 14 '7n

D Kap+u telpa t4,70 l4,70
E KApnu telpa t4,70 14,70
F Kap$u telpa t4,'7 0 14,7 0

Kap+u telpas kopa: 88,20 88,20

/4tt:',;::"

Parbaudta:

21 .lapa
,/€sY-

6\{_.^Q
\6 a)\

_t_Y,3
is

.i '!' I

Gaismas l9 N 7



2 4 5
9

t'7,98
05 03.99. 001 5. 88. l. llstaba 17,98

t2 l4 t5

2,50
2. llstaba 12,63 12,63

3. lVirtuve 7,03
7,03

4. Vannas istaba 2,08
2,08

s. lAteja 0,84
0,84

6. lGairenis 4\) 4<t
7. lBalkons 0,90 0,90

88.dz-rvoklis kopi: 45,98 30,61 0,90 14,47
89. Istaba 16,70 16,70 2,50

2 Virtuve 6,29
6,29

3 Vaffias istaba 2,51 2,51
4 Gaitenis 3,83 3,83
5 Balkors 0,90 0,90

89.dzivoklis kopn: 30,23 16.70 0,90 12,63
90. I

2.

Istaba 17,07 l7,07 2,50
Istaba 7,36

3. Istaba 8,22 8,22

4. Istaba 11,95 11,95

5. Virtuve 7,10 7,10
6. Vannas istaba ) 1< ) 1<

7. Ateja 0,84
0,84

8. Gaitenis 4,46 4,46
9. Balkons 0,90 0,90

90, dzivoklis kope: 60,05 44,60 0,90 14,55
5. StAvs kopa: 817,26 55O,76 16,2O 250,3O

I 2 3 6 8 9 l0 ll 12 ll l4 t5

A Kapgu telpa 14.70 r4,70 t? 4s
B Kaptu telpa 14.70 14,70g
!
E

Kap$q telpa 14,7 0 14,70
Kap4u telpa 14,7 0 14,70
Kapqg relpa 14,'70 14,70

I' Kapqu felpa t4.70 14,'t0
KApSU telpas kopa: 88,20 88,20

.- t.
n V\t'
Y'

.i.:

SastAd-ta

l

,i- {r
'. ?'

Pirbaud-rj a:

21 .lapa

M.sku,gs.lB_a!4Lstr)

caismas 19 N 7

Kopija parei1;)r ./4)0f'a^-k\

!4graba stAvs kopA: 880,97 880,97
Dz-rvokli kope: 4068,86 2,V 5t8+ 64,a0 /2t5J2
K6pqu telpas kopA: 88,20 88,20
Visa celtne kop5: 5038,03 {/f8.8+ 64,80 Wl.bs

A.Skutelis
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Darba uzdevums

Tehniskā s apsekošanas darba uzdevums
bū ves konstrukciju tehniskā  stā vokļ a noskaidrošanai

Nr.
p.k.

Adrese
Ī pašuma
kadastra
numurs

Bū ves daļ as,
kurai jā veic

tehniskā
apsekošana

1.

Gaismas iela 19 k-
7, Ķ ekava, Ķ ekavas
pag., Ķ ekavas nov.,
LV-2123

80700081265001

Objekta
norobežojošā s
un nesošā s
konstrukcijas,
pā rseguma un
jumta nesošā s
konstrukcijas
un segums

Tehniskā  apsekošana tiek veikta atbilstoši:
- Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500„Vispā rī gie

bū vnoteikumi”;
- Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529„Ē ku bū vnoteikumi”
- Ministru kabineta 30.06.2015.noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par

Latvijas bū vnormatī vu LBN 405-15 „Bū vju tehniskā  apsekošana””.

Pasū tī tā js nodrošina sekojošus izejas datus:
- Inventarizā cijas/ kadastrā lā s uzmē rī šanaslietas kopiju;
- nepieciešamos ī pašuma tiesī bu apliecinošos dokumentus.

Pasū tī tā ja prasī bas:
Noskaidrot Objektanorobežojošo un nesošo konstrukciju, pā rseguma un

jumta konstrukciju un seguma tehnisko stā vokli. Tehniskā s apsekošanas atzinums
ietver un apkopo apsekošanas laikā  iegū tos datus, kā  arī  iekļ auj kopsavilkumu un
slē dzienu par apsekošanas laikā  iegū tajiem un konstatē tajiem datiem, tai skaitā
cē loņ us un iespē jamo risinā jumu Objekta konstrukciju tā lā kai izmantošanai.

Vispā rī gie nosacī jumi:
- Apsekotā jam jā veicObjekta konstrukciju vizuā la apsekošanaun

fotofiksā cijas.

Katrā  no nodaļ ā m ir apkopota informā cija par attiecī gajiem ē kas elementiem
un to stā vokli un apkopoti secinā jumi par veicamajiem pasā kumiem neatbilstī bu
novē ršanai.

Pasū tī tā ja pā rstā vis SIA „RBD” pā rstā vis R.Stā lmanis
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Darba metodoloģ ija

Darba uzdevums tiek realizē ts atbilstoši lī guma nosacī jumiem un noformē ts
atbilstošiLBN 405-15 "Bū vju tehniskā  apsekošana", un tā  piezī mē m:
Piezī mes.
1. Ņ emot vē rā  apsekošanas uzdevumā  noteikto apsekošanas objekta vai
apsekošanas priekšmeta specifiku un veikto apskati vai izpē ti, aizpilda tikai
atbilstošā s atzinuma sadaļ as vai papildina esošā s sadaļ as.

2. Atzinumu var papildinā t ar atbilstošo lietošanas veidu bū vju piemē rojamos
standartos noteikto rezultā tu apkopojumu (tabulas, teksta informā cija u.c.).

Apsekošanas laikā  iegū tā  informā cija, un informā cija, kas nepieciešama
lī guma izpildei tiek apkopota vienā  sē jumā . Lī guma izpilde tiek noformē ta
sekojošā  veidā :

1. Apsekošanas laikā  iegū tā  informā cija tiek noformē ta tehniskā s
apsekošanasatzinuma formā  atbilstoši LBN 405-15 „Bū vju tehniskā
apsekošana";

2. Apsekojuma gaitā  veiktās Objekta konstrukciju fotofiksā cijas tiek
iekļ autas tehniskā s apsekošanas atzinumā ;

3. Secinā jumi un rekomendā cijas tiek apkopotas tehniskā apsekošanas
atzinuma sadaļ ā „7.Kopsavilkums” .

Objekta tehniskā apsekošanatika veikta sekojošos posmos:
1. Veiktaobjekta vizuā lā  apsekošana.
2. Veikta objekta un konstatē to bojā jumu fotofiksā cijas.
3. Pē c augstā k minē tā s informā cijas iegū šanas tiek izstrā dā ta tehniskā s

apsekošanas atskaite, kas iekļ auj un atspoguļ o visu augstā kminē to
informā ciju.
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1.Vispā rī gā s ziņ as par bū vi

1.1.
Bū ves veids

11220103Daudzdzī vokļ u 3-5 stā vu mā jas

1.2.
Apbū ves laukums (m2)

1042,1

1.3.
Bū vtilpums (m3)

16568

1.4.

Kopē jā  platī ba (m2)

5038,03

Dzī vokļ u kopē jā  platī ba 4068,86 m2

1.5.
Stā vu skaits

Pieci virszemes un viens pazemes

1.6.
Zemes vienī bas kadastra apzī mē jums

8070 008 1265

1.7.
Zemesgabala platī ba ha

0,2449

1.8.
Bū ves iepriekšē jais ī pašnieks

-

1.9.
Bū ves pašreizē jais ī pašnieks

Ķ ekavaspagasta padome

1.10.
Bū vprojekta autors

-

1.11.
Bū vprojekta nosaukums, akceptē šanas gads un datums

-

1.12.
Bū ves nodošana ekspluatā cijā  (gads un datums)

Nav zinā ms.

1.13.
Bū ves konservā cijas gads un datums

-

1.14.
Bū ves atjaunošanas, pā rbū ves, restaurā cijas gads

-

1.15.
Bū ves kadastrā lā s uzmē rī šanas lietas: numurs, izsniegšanas gads
un datums

Nekustamā  ī pašuma tehniskā  pase Nr.689, sastā dī ta05.03.1999.
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2.Situā cija
2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstī ba teritorijas plā nojumam

Teritorijas izmantošana un tā s atbilstī ba teritorijas plā nojumam, teritorijas izmantošanas un
apbū ves noteikumiem un normatī vo aktu prasī bā m

2.1.1.att. Fragments noĶ ekavas pagasta teritorijas plā nojuma 2009. –
2021.gadam ar 2012.gada grozī jumiem

Apzī mē jumi

Objekts atrodas jauktas dzī vojamā s un darī jumu apbū ves teritorijāJDzD1 un
tiek izmantots atbilstoši teritorijas plā nojumam.

Objekts
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2.2. Bū ves izvietojums zemesgabalā

2.2.1.att. Bū ves izvietojums zemesgabalā .

Zemes robežu plā nā  kā  apgrū tinā jums minē ta kanalizācija 0,08 km (iezī mē ta
shematiski).

2.3. Bū ves plā nojums

Lī dzšinē jais bū ves lietošanas veids, bū ves plā nojuma atbilstī ba bū ves lietošanas veidam.

2.3.1.att. Izdruka no bū ves inventarizā cijas lietas. 1.stā va plā ns.

Objekts
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3.Teritorijas labiekā rtojums
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums.
Ī ss konstatē to bojā jumu un to cē loņ u apraksts, tehniskā  stā vokļ a
novē rtē jums atsevišķ iem bū ves elementiem, konstrukciju
veidiem, bū ves daļ ā m. Atbilstī ba normatī vo aktu prasī bā m

Tehniskais
nolietojums

(%)

3.1. Brauktuves, ietves, celiņ i un saimniecī bas laukumi 20; 50; -

Brauktuvegar mā jas galiemun ieejas fasā di un ietve gar ieejas fasā di asfaltēta,
apmierinošā  stā voklī.

Celiņ i uz ieejā mno brauktuves asfaltē ti, ar seguma izdrupumiem,
neapmierinošā  stā voklī .

Saimniecī bas laukumu pie mā jas nav.

3.1.1.att. Celiņ š uz ieeju ar izdrupumiem.

3.2.
Bē rnu rotaļ laukumi, atpū tas laukumi un sporta
laukumi

Segums, materiā ls, aprī kojums.

Pie mā jas nav bē rnu rotaļ laukumu, atpū tas un sportalaukumu.

3.3. Apstā dī jumi un mazā s arhitektū ras formas

Starp ieejas celiņ iem zā liens ar dekoratī vo krū mu stā dī jumiem paralē li fasā dei
(3.3.1.att.). Pagalma pusē zā liens ar atsevišķ u koku stā dī jumiem (3.3.2.att.).

3.3.1.att. Zā liens un dekoratī vie krū mi. 3.3.2.att. Zā liens un atsevišķ i koki.
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3.4. Nožogojums un atbalsta sienas

Teritorija nav iežogota.Atbalsta sienu nav.

4.Bū ves daļ as
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums.
Ī ss konstatē to bojā jumu un to cē loņ u apraksts, tehniskā  stā vokļ a
novē rtē jums atsevišķ iem bū ves elementiem, konstrukciju
veidiem, bū ves daļ ā m. Atbilstī ba normatī vo aktu prasī bā m

Tehniskais
nolietojums

(%)

4.1. Pamati un pamatne, apmale 20; 30

Apsekošanas laikā  pamati netika atsegti.
Var pieņ emt, ka ē kai ar pagrabupagrabasienas bū vētas no pagraba sienu betona

blokiemvai cokola paneļ iem, kā  tas tika darī ts lī dzī gos objektos70-tajos gados, un reizē
kalpo parē kas lentveidapamatiem.Tehniskais koridors pagrabstā vā  nosaliekamiem
pagraba sienu paneļ iem (4.1.1., 4.1.2.att.).

4.1.1.att. Pagraba tehniskā
koridora siena un pā rsegums.

4.1.2.att. Pagraba ā rsiena un
tehniskais koridors.

Apsekošanas laikā  pagraba telpā s tika konstatē ts mitrums uz grī das un sienā m
(4.1.2., 4.1.3.att.).Mitruma klā tbū tne pagraba konstrukcijā sliecina, ka vertikā lā
hidroizolā cija pamatiem ir tehniski neapmierinošā  stā voklī- vertikā lā  hidroizolā cija ir
daļ ē ji vai pilnī gi nefunkcionē joša, esošie risinā juminespē jnovē rst virsū deņ u ieplū šanu
gar pamatiem/pagraba telpu ā rsienu.

4.1.3.att. Mitra pagraba grīda un siena.

Apmale ap ē ku monolī tā  betona, apmalevietā m deformē jusiesun saplaisā jusi,
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vietā m ar zaļ iem sū nasapaugumiem (4.1.4.att.).Izteikta apmales deformā cija
novē rojama ē kas stū ros(4.1.4., 4.1.5.at.). Apmales mala ir zemā ka par piegulošā s
teritorijas lī meni. Lī dzī ga aina ir ē kas dienvidaustrumu stū rī  (4.1.6.att.). Cokolam
novē rojami melni mitruma radī ti plankumiun apmetuma izdrupumi.Virsū deņ i plū st uz
ē kas cokolu un pagraba sienā m.

4.1.4.att. Apmale deformē jusies, cokols un apmale ar melniem un zaļ iem
mitruma radī tiem plankumiem.

4.1.5.att. Apmale saplaisā jusi un deformē jusies pie ē kasDR stū ra.

4.1.6.att. Apmale saplaisā jusi un deformē jusies pie ē kasZA stū ra.

Pagalma pusē pie gaismas šahtas zem betona apmales novē rojams zemes
izskalojums (4.1.7.att.).Pret šo vietu pamata cokolā  novē rojama plaisa. Plaisas cokolā
atrodas mā jas rietumu sā nu malā  pret deformē tā m apmalē m (4.1.8.att.). Šajā s vietā s
nepieciešams veikt pamatu atsegšanu un pamatu un pamatnes detalizē tu izpē ti, lai
noteiktu plaisu rašanā s cē loni.
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4.1.7.att. Gaismas šahta ar
pagraba ventilā cijas izvadu.

Šahtas siena apaugusi ar sū nu.

4.1.8.att. Apmale saplaisā jusi.
Plaisa cokolā , apmetums

nodrupis.

Tā  kā  apsekošanas laikā  tika novē rotas plaisas pamatu cokolā, kas iespē jams,
radušā s mitruma un sala iedarbī bas rezultā tā  uzpamatni,nepieciešams veikt detalizē tu
pamatnes stā vokļ a izpē ti plaisu vietā s.

Tā  kā  apsekošanas laikā  pagraba telpā s tika konstatē ts mitrums, tad var uzskatī t,
ka pagraba telpas nav aizsargā tas pret virsū deņ u nokļ ū šanu tajā s – par virsū deņ u
pastiprinā tu (nelabvē lī gu) klā tbū tni liecina cokola daļ as bojā jumi.

Jā norā da, ka mitruma un sala ietekmē  bū tiski pastiprinā s materiā lu destrukcija –
ī paši to materiā lu, kas vairā kus gadus atradušies agresī vā  vides (mitrums un sals)
ietekmē , lī dz ar to neveicot pasā kumus (piemē ram, remontu) virsū deņ u novadī šanai un
konstrukciju aizsardzī bai pret virsū deņ u nelabvē lī go ietekmi – vertikā lā s
hidroizolā cijas izbū vi, cokola daļ as remontu, pamatu tehniskais stā voklis var bū tiski
pasliktinā ties.

Apmale ap ē ku ir neapmierinošā  tehniskā  stā voklī , jo nepasargā  pamatus, cokolu
un sienas no nokrišņ u ū dens, tā  ļ aujot nokrišņ u ū deņ iem piekļ ū t ē kas pamatiem un
nokļ ū t pagraba telpā s. Apsekošanas laikā  tika novē roti mitruma plankumi uzcokola un
cokola apdares bojā jumi- apmetuma destrukcija, kas norā da, ka cokols netiek
aizsargā tas pret mitrumu.

Uz ē kas cokola atlikušā  apmetuma novē rojami melni un zaļ i plankumi- bioloģ iski
veidojumi.

4.2. Nesošā s sienas 20

Pagrabstā va nesošā s sienas – pamatu turpinā jums, kas aprakstī ts sadaļ ā  4.1.Pamati
un pamatnes.

Virszemes konstrukcijas– saliekamie betonanesošiesienupaneļi ar saliekamā m
dzelzsbetona pā rseguma plā tnē m.

Slē dziens par nesošā m sienā m
Tā  kā  apsekošanas laikā  nav konstatē tas nesošo konstrukciju deformā cijas, kas

liecinā tu par nestspē jas problē mā m, tad var uzskatīt, ka to tehniskais stā voklis ir
apmierinošs vē sturiskā s slodzes uzņ emšanai.

4.3. Karkasaelementi: kolonnas, rī ģ eļ i un sijas -
Kolonnu, stabu, rī ģ eļ u un siju konstrukcija un materiā ls.

Dzī vojamai mā jai nav karkasa elementu – kolonnu, rī ģ eļ u un siju.
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4.4. Pašnesošā s sienas 20
Pašnesošo sienu konstrukcija un materiā ls.

Apsekotajai ē kai ir pašnesošie sienu paneļ i, kas veidoti no gā zbetonaar gludu
ā rē jās virsmas apdari (4.2.1.– 4.2.5.att.).

Paneļ iem malā s virs logu ailā m apsekošanas laikā  konstatē ti betona virsmas
izdrupumu (4.2.6.att.), kas varē ja rasties, neuzmanī gi veicot logu nomaiņ u. Tika
novē rotas mikroplaisas paneļ u virsmas apdarē  (4.2.8.att.), kas, iespē jams, radušā s
mitruma un sala iedarbī bas rezultā tā . Starp ā rsienu paneļ iem daudzā s vietā s tika
novē roti arī  saduršuvju izdrupumi, kas vietā m aiztaisī ti (4.2.7.att.) un izdrupuši no
jauna (4.2.9.att.).

Saduršuvju izdrupumi radušies, ciklisku temperatū ras izmaiņ u rezultā tā  novecojot
un sairstot šuvju aizpildī jumam un hidrofobizē jošajam nosegumam. Neaizpildot šuvju
izdrupumus, iespē jama šuvju caursalšana un kondensāta uzkrā šanas šuvju iekšpusē  un
arī  uz metinā tajiem ā rsienu paneļ u stiprinā juma mezgliem.

Vietā s, kur ir ievē rojami šuvju izdrupumi, nepieciešams veikt papildus detalizē tu
apsekošanu un pā rbaudī t paneļ u stiprinā juma mezglu stā vokli – vai nav notikusi ā rsienu
paneļ u atbī dī šanas no iekšsienā m, parā dī jušā s spraugas ā rsienu salaidumos ar
iekšsienā m un pā rsegumu.

4.2.1.att. Ē kas ZA sā nu fasā des fragments.Skats no A gala.

4.2.2.att. Ē kas ZA sā nu fasā des fragments.Skats no R gala.
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4.2.3.att. Ziemeļ rietumu gala fasā de. 4.2.4.att. Pagalma fasā de.
Skats no rietumu gala.

4.2.5.att. Pagalma fasā des fragments. Skats no austrumu gala.

4.2.6.att. Panelim virsmas izdrupums. 4.2.7.att. Saduršuvju izdrupumi
aiztaisī ti.
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4.2.8.att. Mikroplaisas paneļ a virsmā . 4.2.9.att. Izdrupusi paneļ u saduršuve.

Slē dziens par pašnesošā m sienā m
Vietā s, kur ir ievē rojami šuvju izdrupumi, nepieciešams veikt papildus

detalizē tu apsekošanu un pā rbaudī t paneļ u stiprinā juma mezglu stā vokli – vai nav
notikusi ā rsienu paneļ u atbī dī šanas no iekšsienā m, parā dī jušā s spraugas ā rsienu
salaidumos ar iekšsienā m un pā rsegumu.

Pret apkā rtē jo vidi neaizsargā tām paneļ u ā rsienā m konstatē ti lokā li virsmasun
paneļ u saduršuvjuizdrupumi ciklisku temperatū ras izmaiņ u rezultā tā  novecojot un
sairstot šuvju aizpildī jumam un hidrofobizē jošajam nosegumam. Šie bojā jumi liecina
par materiā la novecošanu un nespē ju pretoties vides agresī vai ietekmei.

Lai aizsargā tu ā rsienu konstrukcijas no vides nelabvē lī gā s ietekmes, obligā ti
vispirms ir nepieciešams aizpildī t paneļ u saduršuvju izdrupumus un aizpildī t lokā los
paneļ u virsmas izdrupumus. Sekojoši nepieciešams vai nu izbū vē t apdares slā ni, vai
ā rsienas pā rklā t ar hidrofobu materiā lu.

4.5. Šuvju hermetizā cija, hidroizolā cija 25; 30

Ā rsienu šuvju hermetizā cija ir daļ ē ji apmierinošā  tehniskā  stā voklī , jotika novē roti
ā rsienu paneļ u saduršuvju izdrupumi.

Tā  kā  atsevišķ ā m pagraba telpu sienā m tika konstatēti mitruma plankumi, vertikā lā
hidroizolā cija vai nu nav ierī kota, vai arī  ir sliktā  tehniskā  stā voklī . Veicot ē kas
vienkā ršotā s renovā cijas darbus, ieteicams atsegt pamatus no ā rpuses un ierī kot
vertikā lo hidroizolā ciju.

Slē dziens par šuvju hermetizā ciju un hidroizolā ciju
Ā rsienu šuvju hermetizā cija ir daļ ē ji apmierinošā  tehniskā  stā voklī , jo ir ā rsienu

paneļ u saduršuvju izdrupumi. Šuvju hermetizā cija ir cieši saistī ta ar paneļ u saduršuvju
stā vokli, ā rsienu paneļ u savlaicī gu remontu, un aizsargpā rklā juma izveidošanu.
Savlaicī gi neveicot iepriekšminē tos pasā kumus, šuvju hermetizā cija nenodrošinā s
uzstā dā mā s prasī bas.

Hidroizolā cijas tehniskais stā voklis ir vē rtē jams kā  daļ ē ji apmierinošs, jo pagraba
telpā s ir konstatē ts mitrums, kas liecina par mitruma migrā ciju no grunts uz iekštelpā m.
Mitruma nokļ ū šana iekštelpā s nozī mē , ka hidroizolā cija funkcionē  nepilnī gi vai vispā r
nefunkcionē . Lai pilnvē rtī gi ar garantiju, varē tu ekspluatē t pagraba telpas, ir jā veic
vertikā lā s hidroizolā cijas atjaunošana/ izveidošana, izvē loties atbilstošus risinā jumus ne
tikai pagraba sienu vertikā lai aizsardzī bai, bet arī  nodrošinot pagraba grī das un sienas
savienojuma mezglu aizsardzī bai – veidojot pa telpu kontū ru noslē gtu hidroizolā cijas
sistē mu.
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4.6. Pagraba, starpstā vu, bē niņ u pā rsegumi 20; 20; 20

Pagrabstā va, starpstā vu un jumta pā rsegums –saliekamie dobie dzelzsbetona
pā rseguma paneļ i, kas samonolitizē tiar nesošajiem sienudzelzsbetonapaneļ iem.
Pā rseguma paneļ i bez redzamā m deformā cijas pazī mē m un betona vai šuvju
izdrupumiem, apmierinošā  tehniskā  stā voklī .

Augšē jā  stā va dzī voklī  bija sū dzī bas par kondensā ta krā šanos uz griestiem gaitenī
iebū vē tajā  skapī  (4.6.1.att.), kas liecina par nepietiekamu siltumizolā ciju virs augšē jā
stā va pā rseguma. Tā pat šajā  dzī voklīnovē rojamsmitruma plankumsuz griestiem istabā
(4.6.2.att.). Mitruma plankums uz griestiemvarē tu bū t radies no nokrišņ u ū dens caur
bojājumu jumta segumā  šajā  vietā .

4.6.1.att. Kondensā ta radī ts mitrums
iebū vē tā  skapī

4.6.2.att. Mitruma radī ts plankums
uz griestiem.

Mitruma plankumi ar krā sas nolupumu tika novē roti uz sienasaugšē jā  stā vā  un
griestiempie jumta lū kas (4.6.3.att.). Tas liecina, ka jumta segumam ir nekvalitatī vs
savienojums ar jumtalū kas sieniņ ā m.

4.6.3.att. Nolobī jusies krā sa no sienas
pie jumta lū kas.

4.6.4.att. Griestiem mitruma
plankumi un nolobī jusies apdare

Pā rseguma paneļ iem pagrabā  tika novē roti lokā li virsmas izdrupumi (4.6.5.att.).
Augšē jā  stā va dzī voklī  tika novērota arī  mikroplaisa pā rseguma paneļ u saduršuvē
(4.6.6.att.).
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4.6.5.att. Virsmas izdrupumi pagraba
pā rseguma panelim.

4.6.6.att. Mikroplaisa 5.stā va
pā rseguma paneļ u saduršuvē .

Slē dziens par pā rsegumiem
Pagrabstā vā  pā rseguma paneļ iem nepieciešams aizpildīt betona aizsargkā rtas

izdrupušā s vietas, lai pasargā tu stiegrojumu no atsegšanas un korozijas, kas vā jinā tu
paneļ u nestspē ju.

Pā rseguma paneļ iem netika novē rota deformā cija un to tehniskais stā voklis
vē rtē jams kā  apmierinošs un tonestspē ja pietiekama vē sturiskā s slodzes uzņ emšanai.

Piektā  stā va pā rseguma paneļ iem mitruma skartajā s vietā s jā veic atsegums, lai
pā rbaudī tu to virsmas stā vokli – vai nav izdrupis betons un nav sā kusies stiegrojuma
korozija, kas mazinā tu pā rseguma paneļ u nestspē ju.

4.7. Bū ves telpiskā s noturī bas elementi 10

Bū ves telpisko noturī bu nodrošina savstarpē ji samonolitizē tas konstrukcijas –
pamati, pagraba sienas, virszemes daļ a unpā rsegums. Tā kā  apsekošanas laikā  nav
konstatē ti defekti, kas liecinā tu par pretē jo, tad var uzskatī t, ka ē kas risinā jumi
nodrošina bū ves telpisko noturī bu.

4.8.
Jumta elementi: nesošā  konstrukcija, jumta klā js, jumta
segums, lietusū dens novadsistē ma

20; 25; 20

Ē kaipiektā  stā va pā rsegums kalpo par jumta nesošo konstrukciju. Ē kai ir izbū vē ts
savietotais jumts arruļ veida materiā lu – ruberoī da segums bituma mastikā  ar minimā lu
slī pumu uzjumta vidu (4.8.1.att.)un tajā  izvietotajā m nokrišņ u ū deņ u savā cē jiem
(4.8.3.att.). Uz jumta segumavietā m stā v ū dens, par ko liecina mitruma plankumi uz
jumta seguma un sū nu apaugums (4.8.4.att.). Jumta seguma izbū ves kvalitā te ir
vē rtē jama kā  vidē ja, jo novē roti vairā ki defekti – segums viļ ņ ains, savienojuma malas
nav ciešas(4.8.5.att.) u.c., bet,tā  kā  nav konstatē ta plaša mitruma ietekme iekštelpā s,
tad varpieņ emt, ka jumta segums pašlaik nodrošina iekštelpu aizsardzī bu no mitruma.

Parapeta apšuvums ar cinkoto skā rdu, vietā m novē rojami korozijas plankumi
(4.8.2.).

4.8.1.att. Jumta segums. 4.8.2.att. Parapeta apšuvums.
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4.8.3.att. Nokrišņ u ū dens savā cē js.4.8.4.att. Mitruma plankumi un sū nas
uz jumta seguma.

Tomē r 5.stā va dzī voklī tika novē roti mitruma plankumi uz griestiem (4.6.2.att.) un
mitruma plankumi uz sienas un griestiem pie jumta lū kas (4.6.3., 4.6.4.att.), kas liecina
par nekvalitatī vu jumta seguma savienojumu ar jumta lū kas malā m, kā  arī  iespē jamiem
seguma bojā jumiem vai nekvalitatī viem šuvju savienojumiem. Jumta seguma
viļ ņ ainums ir saistā ms ar pamatnes virsmas nelī dzenumu, kas noteikti ir jā likvidē  pirms
jumta seguma maiņ as, kas tiktu izdarī ts, ja jumta segumu siltinā tu, vai arī  nepieciešams
veikt virsmas lī dzinā šanu ar atbilstošu risinā jumu.

4.8.5.att. Atlupis jumta seguma pievienojumspie ventilā cijas šahtas sienas.

Ē kai ir organizē ta iekšē jā lietus ū dens savā kšanas sistē ma. Nokrišņ u ū dens savā cē js
nav nosegts ar jumtiņ u(4.8.3.att.),vertikā lā  notekcaurulenetiekpasargā ta pretdažā du
gružu nokļ ū šanu tajā .

Piektajā  stā vā  pie notekcaurules sienā  tika novē roti mitruma plankumi (4.8.6.att.),
kas norā da, ka savā cē ja savienojums ar jumta segumu ir nekvalitatī vs, mitrums sū cas
garā m un nokļ ū st ē kas iekšpusē .
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4.8.6.att. Siena un iekšē jā s nokrišņ u notekcaurules apšuvums ar mitruma
plankumiem.

Slē dziens par jumta konstrukcijā m un elementiem
Apsekošanas laikā  nav konstatē ti bū tiski vai kritiski jumta konstrukciju vai

elementu bojā jumi, bet jā norā da, ka atsevišķ i lokā li bojā jumi ir konstatē ti – lokā ls
caurtecē jums uz pā rseguma griestiem 5.stā va dzī voklī , mitruma bojā ts pā rsegums pie
jumta lū kas, mitruma caurtecē jumi gar iekšē jo nokrišņ u stā vvaduun nosedzošo skā rda
elementu korozija.

Jā norā da, ka ruļ ļ veida materiā lu garantē taiskalpošanas laiks ir no 10 - 20 gadiem.
Pā rsniedzot attiecī gā  materiā la kalpošanas laiku bū tiski palielinā s jumta seguma
cautecē juma risks –tas attiecas ne tikai uz jumta materiā lu, bet arī  tā  pieslē gumiem pie
sienā m, izvadiem un konstrukcijā m, kas lielā koties ir vā jā kais posms.

Lai nodrošinā tu Eirokodeksam atbilstošu slodžu lī meni jumta nesošajā m
konstrukcijā m pē c jumta siltinā šanas, ir jā veic detalizē ta pā rseguma izpē te – jā ierī ko
atsegumi, un jā veic pā rseguma detalizē ts aprē ķ ins.

4.9. Balkoni, lieveņ i, jumtiņ i 30; 20; 20

Ē kai abā s garenfasā dē s ir pie ā rē jiem sienu paneļ iem stiprinā tibalkoni (4.2.1.,
4.2.2., 4.2.4., 4.2.5.att.).

Balkonu nesošā s plā tnes no apakšas ar mitruma plankumiem, betona aizsargkā rtas
izdrupumiem un stiegrojuma atsegumiem.Balkonu norobežojošā s margas metā lastatu
ar metā la margu. Balkonu norobežojumu dzī vokļ u ī pašnieki aizpildī juši pē c savas
gaumes un tas ir dažā ds (4.9.1., 4.9.2., 4.9.3.att.).



Dzī vojamā  mā ja
Gaismas iela 19 k-7,Ķ ekava

19/27

4.9.1.att. Balkonu plā tnes ar mitruma plankumiem un betona aizsargkā rtas
izdrupumiem.

4.9.2.att. Balkona plā tnes stiegrojumam
izdrupusi betona aizsargkā rta.

4.9.3.att. Betona aizsargkā rtas
bojā jumi balkona plā tnei.

Mitruma iedarbī bas rezultā tā  korozijas skarti varē tu bū t arī  balkonu montā žas
mezgli. Obligā ti veicama montā žas mezglu atsegšana un detalizē ta stā vokļ a pā rbaude.

Balkona paneļ iem atsegtais stiegrojums jā notī ra no korozijas un jā veic tā  detalizē ta
izpē te, cik dziļ i stiegrojums ir korozijas skarts, vai paneļ iem nav zudusi nestspē ja.
Atkarī bā  no padziļ inā tā s izpē tes rezultā tiem veicami pasā kumi balkonu paneļ u
montā žas mezglu, stiegrojuma pastiprinā šanai vai remontam, stiegrojuma notī rī šanai no
korozijas un betona aizsargkā rtas atjaunošanai.

Dzī vojamai mā jai ir pieci ieejas mezgliē kas ziemeļ austrumu fasā dē  (4.2.1., 4.2.2.,
4.9.4.att.). Visi ieeju lieveņ i monolī tā  betona ar restī ti virs padziļ inā juma nokrišņ u
mitruma savā kšanai. Betona virsmai redzami nelieli virsmas izdrupumi (4.9.5.att.).

4.9.4.att. Tipveida ieejas mezgls. 4.9.5.att. Monolī tā  betona lievenis.
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4.9.6.att.Jumtiņ a apakšas apšuvums. 4.9.7.att. Jumtiņ a malu apšuvums un
pieslē gums fasā dei.

Virs visu ieeju lieveņ iem izbū vē ts jumtiņ š. Jumtiņ š pie ē kas sienas balstī ts uz
mū rē tiemsarkano lodes ķ ieģ eļ u stabiņ iem, bet otrāmalā stū ros uz apaļ ā m metā la
caurulē m. Jumtiņam segums noruļ ļ veida materiā la – ruberoī du bituma mastikā . No
apakšas jumtiņ š apšū ts ar skaidu plā ksnē m (4.9.6.att.), bet malas arcinkotā  jumta
skā rdu (4.9.7.att.).

Slē dziens par ieejas mezgliem
Ieejas mezglus var uzskatī t par apmierinošā  tehniskā  stā voklī esošiem, jo netika

novē roti bū tiski bojā jumi ne lieveņ iem, ne lieveņ iem.
Ieteikums ieeju jumtiņ iem izveidot organizē tu nokrišņ u ū dens novadī šanu, lai tas

brī vi netecē tu lejā  pa jumta slī pumu, apgrū tinot ieeju mā jā .

4.10. Kā pnes 20

Kā pnesno saliekamiem dzelzsbetona laidiem, kas balstī ti uz saliekamiem
dzelzsbetona kā pņ u laukumiem. Kā pņ u laukumi balstī ti uz nesošām kā pņ u telpas
sienā m. Kā pņ u laidi un laukumi apmierinošā tehniskā  stā vokli. Kā pņ u margas metā la
konstrukcijas arplastmasas lenteri, kas vietā mvairs nav (4.10.1., 4.10.2.att.).

Kā pņ u telpa sienai tika novē roti apdares nolupumi mitruma iedarbī bas rezultā tā . Tā
kā  kā pņ u telpu sienā m otrā  pusē  atrodas dzī vokļ u vannas istabas, mitrums no tā m sū cas
cauri sienā m bojā jot apdari (4.10.3.att.).

4.10.1.att.Pakā pieniem un laukuma
virsmai nodilusi apdare– krā sojums.

4.10.2.att. Lenteri bez plastmasas
seguma.
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4.10.3.Kā pņ usienas apdaremitruma bojā ta.

Slē dziens par kā pnē m
Objektā  esošo kā pņ u tehniskais stā voklis ir vē rtē jams kā  apmierinošs, jo kā pnē m

nav novē roti nesošo konstrukciju bū tiski bojā jumi. Veicot remontdarbusieteicams
atjaunot pakā pienu un kā pņ u laukumuvirsmas segumus/ krā sojumu.

Nepieciešams sakā rtot kā pņ u telpā m otrā  pusē  esošo vannas istabu ū densvada
kanalizā cijas sistē mas, lai pasargā tu sienas no bojā šanā s mitruma iedarbī bas rezultā tā .

4.11. Starpsienas -
Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņ as izolā cija.

Nav darba apjomā .

4.12. Grī das -
Grī du konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņ as un siltuma izolā cija.

Nav darba apjomā .

4.13. Ailu aizpildī jumi: ā rdurvis, logi, lū kas 20; 20; 20

Ē kai ieejas durvis uz kā pņ u telpu koka ar stiklojumu, durvis uz pagrabu koka
(4.9.4.att.). No tehniskā  viedokļ a durvis ir vidē ji apmierinošā stā voklī .Durvju ailu
aizpildī jumu atbilstī bu energoefektivitā tes prasī bām izvē rtē t atbilstoši konkrē tai
situā cijai.

Ē kai daļ a koka logu ir nomainī ti uz plastmasas un tie ir labā tehniskā  stā voklī  esoši.
Nenomainī tie koka logi ir sliktā  tehniskā  stā voklī  esoši un nomainā mi uz plastmasas
logiem saskaņ ā  ar izstrā dā tu renovā cijas projektu(4.13.1.att.). Logu ailu aizpildī jumu
atbilstī bu energoefektivitā tes prasī bā m izvē rtē t atbilstoši konkrē tai situā cijai.

4.13.1.att. Koka un plastmasas logi.

Lū ka izejai uz jumtu koka, ar skā rda apšuvumu, minimā li siltinā ta (4.13.2.att.).
Lū kai redzami mitruma radī ti melni plankumi, kas norā da uz nekvalitatī vu izolā ciju.
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4.13.1.att. Lū ka izejaiuz jumta.

4.14. Apkures krā snis, virtuves pavardi, dū meņ i -

Ē kai ir centralizē tā  apkure.

4.15. Konstrukciju un materiā lu ugunsizturī ba -

Ē kas konstrukcijā m netika novē roti bojā jumi, kas vājinā tu bū ves mehā nisko
stiprī bu, stabilitā ti un bū ves lietošanas drošī bu atbilstošiLBN 405-15 prasī bā m.

Bū vē  lietoto materiā lu ugunsizturī bas atbilstī bu precizē t pē c bū ves renovā cijas
projektā izmantotajiem risinā jumiem.

4.16. Ventilā cijas šahtas un kanā li 10

Uz jumta izietventilā cijas izvadi, kas nosegti ar cinkotā  skā rda jumtiņ iemun ir
apmierinošā  tehniskā  stā voklī(4.8.1.att.).

4.17. Liftu šahtas

Ē kai nav lifta.

4.18. Iekšē jā  apdare un arhitektū ras detaļ as
Iekšē jo virsmu apdares veidi.

Nav darba apjomā .

4.19. Ā rē jā  apdare un arhitektū ras detaļ as 30

Apsekojot objektu, konstatē ti atsevišķ i lokā li sienu paneļ u virsmas izdrupumi un
mikroplaisas paneļ u virsmā . Konstatē ti paneļ u saduršuvju izdrupumi ciklisku
temperatū ras izmaiņ u rezultā tā  novecojot un sairstot šuvju aizpildī jumam un
hidrofobizē jošajamnosegumam.

Izdrupumikonstatē ti ē kascokola apmetumam.Bojā jumi cokolam daļ ā  liecina par
nepilnvē rtī gu mitruma novadī šanu no ē kas. Bojā jumu galvenais cē lonis ir mitrums, kas
cokola daļ ā  saistī ts ar paaugstinā to mitrumu no grunts, kas kapilā rā s migrā cijas ceļ ā
virzā s uz augšu.

Slē dziens par ā rē jo apdari
Novē rotie bojā jumi liecina par sienu paneļ u novecošanas pazī mē m, kas ir loģ iski



Dzī vojamā  mā ja
Gaismas iela 19 k-7,Ķ ekava

23/27

un nenovē ršami. Bojā jumu attī stī bu var novē rst, veidojot dekoratī vo apmetumu vai
izveidojot aizsargkrā sojumu. Pirms tamjā veic paneļ u un paneļ u saduršuvjuizdrupumu
remonts.

5.Iekšē jie inženiertī kli un iekā rtas
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Ī ss
konstatē to bojā jumu un to cē loņ u apraksts, tehniskā stā vokļ a
novē rtē jums atsevišķ iem bū ves elementiem, konstrukciju veidiem un
bū ves daļ ā m. Atbilstī ba normatī vo aktu prasī bā m

Tehniskais
nolietojums

(%)

5.1.
Aukstā  ū dens un kanalizā cijas cauruļ vadi, ventiļ i, krā ni,
sanitā rtehniskā  iekā rta, ū dens patē riņ a skaitī tā ji

Iekšē jā  aukstā  ū densvada ievadi, ū dens mē rī tā js, tīkla shē ma, cauruļ vadi un ietaises; spiediens tī klā  un citi rā dī tā ji. Hidrauliskā
pā rbaude un atbilstī ba normatī vo aktu prasī bā m. Notekū deņ u novadī šanas veids un attī rī šanas iespē jas.

Ē kai ir centralizē ta ū densapgā de.

5.2.

Karstā  ū dens cauruļ vadi, to izolā cija, ventiļ i, krā ni,
ū densmaisī tā ji, žā vē tā ji, ar cieto kurinā mo apkurinā mie
ū dens sildī tā ji, ū dens patē riņ a un siltumenerģ ijas patē riņ a
skaitī tā ji un citi elementi

Iekšē jā  karstā  ū dens ū densvada sistē ma, tī kla shē ma, cauruļ vadi un sū kņ i. Siltuma patē riņ š karstā  ū dens sagatavošanai. Ū dens
sildī tā ja novietojums.

Ē kai ir centralizē ta karstā  ū dens apgā de. Stā vvadi nomainī ti, ir labā  tehniskā  stā voklī .
Nepieciešams nomainī t guļ  vadus pagrabā.

5.3.
Ugunsdzē sī bas ū densvads, automā tiskā s ugunsdzē sī bas
sistē mas un dū maizsardzī bas risinā jumi

Nav darba apjomā .

5.4.
Apkures sistē ma, tā s cauruļ vadi, stā vvadi, ventiļ i, cauruļ vadu
izolā cija, apkures katli, siltummaiņ i, mē raparā ti, automā tika
un citi elementi

Siltummezgla iekā rta. Apkures sistē mas veids, cauruļ vadi, izplešanā s tvertne. Sistē mas kalpošanas ilgums, galvenie defekti,
atbilstī ba normatī vo aktu prasī bā m. Bū ves siltuma zudumi. Vietē jā s katlumā jas iekā rta, aptuvenā  maksimā lā  jauda.

Ē kai ir centralizē ta apkures sistē ma. Cauruļ vadiem izolā cija apmierinošā  tehniskā
stā voklī .

5.4.1.att. Siltummezgls ē kas pagrabstā vā .
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5.5.
Centrā lapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
siltuma regulatori

Centrā lapkures sildķ ermeņ i, kalpošanas ilgums.

Ē ka daļ ē ji saglabā jušies vē sturiskie sildķ ermeņ i daļ ai nomainī ti pret jauniem
sildķ ermeņ iem. Apkures sistē ma nepieciešama balansēšana un stā vvadu pieslē gumu
rekonstrukcija pie sildķ ermeņ iem uzstā dot termoregulā torus un uzstā dot individuā lo
uzskaites iekā rtas uz katra sildķ ermeņ a.

5.6. Ventilā cijas un gaisa kondicionē šanas iekā rta
Ventilā cijas un gaisa kondicionē šanas sistē ma, iekārtas un citi elementi.

Ē kai nav ventilā cijas un gaisa kondicionē šanas iekārtu. Renovē jot ē ku jā paredz
ventilā cijas risinā jumi dabī gai vai piespiedu ventilā cijai dzī vokļ os.

5.7. Atkritumu vadi un kameras
Sauso atkritumu vadu skaits ē kā , materiā ls; savā kšanas kameras, atkritumu lū kas, vē dinā šana un citi elementi.

Ē kai nav atkritumu vadu un kameru.

5.8.
Gā zesvadi un iekā rtas, gā zes ū denssildī tā ji, gā zes apkures
katli, gā zes patē riņ a skaitī tā ji

Gā zesvada ievads, cauruļ vadi, uzstā dī tā  gā zes aparatū ra.

Nav darba apjomā .

5.9. Elektroapgā des sistē ma un elektrotehniskā s ietaises
Elektroapgā des avots, tī kla spriegums, ievada un sadalošā s elektroietaises, barošanas pievadi liftam, siltummezglam,
dežū rapgaismojumam, pretdū mu aizsardzī bai, citā m iekā rtā m un ietaisē m. Spē ka patē rē tā ji, to jauda. Kabeļ u un vadu izolā cijas
pretestī bas mē rī jumu rezultā ti, avā rijas un evakuā cijas apgaismojums un tā  rezerves elektroapgā des veids, iezemē jums un
zibensaizsardzī bas ietaises. Pretestī bas mē rī jumu rezultā ti. Siltummezgla nodrošinā jums ar rezerves elektroapgā di.

Ē kai nav izbū vē ta zibens aizsardzī ba. Bet ir uzstā dīta zibens aizsardzī bas sistē ma ar
zemē juma kontū ru Ķ ekava, Gaismas iela 19-6. Kas nodrošina 92 m rā diusā  aizsardzī bu.
Kurā  ietilpst apsekojamais objekts .

5.10. Apsardzes, signalizā cijas, saziņ as un citas iekā rtas
Iekā rtas veids, nodrošinā jums ar rezerves elektroapgā di

Nav darba apjomā .

5.11. Vā jstrā vas tī kli un ietaises
Vā jstrā vas ietaišu uzskaitī jums, centralizē tā s paziņ ošanas sistē mas, to veidi, nodrošinā jums ar rezerves elektroapgā di.

Nav darba apjomā .

5.12. Lifta iekā rta
Liftu skaits un izmantošanas veids, celtspē ja, atrašanā s vieta; kabī ne, šahtas priekšlaukums. Montā žas gads, raksturojumi,
elektroinstalā cijas tehniskais stā voklis.

Ē kai nav lifta.

7.Kopsavilkums
7.1. Bū ves tehniskais nolietojums
Bū ves tehnisko rā dī tā ju un ar tiem saistī to citu ekspluatā cijas rā dī tā ju stā vokļ a pasliktinā šanā s pakāpe
noteiktā  laika momentā  attiecī bā  pret jaunu bū vi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē , kā  arī  cilvē ku
darbī bas dē ļ . Noteiktā  lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avā rijas un
pirmsavā rijas stā voklī . Izpē tes materiā lu analī zē  konstatē tais galveno nesošo konstrukciju tehniskais
stā voklis kopumā  (apkopojums tabulā ), piemē rotī ba vai nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmā kajai
ekspluatā cijai.
Bū ves plā nojuma un iekā rtojuma, kā  arī  izmantošanas apstā kļ u atbilstī ba mū sdienu labiekā rtojuma
prasī bā m.
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Objekta apsekošana veikta atbilstoši konkrē tam darba uzdevumam, lī dz ar to
iespē jams, ka objektā  var bū t apsekošanas laikā  nekonstatē ti bojā jumi vai problē mas.

Sadaļ a Tehniskais nolietojums, %
Pamati un pamatne 20
Šuvju hermetizā cija, hidroizolā cija 25; 30
Nesošā s sienas 20
Pašnesošā s sienas 20
Pā rsegums 20
Jumta nesošā  konstrukcija 20
Jumta elementi: segums;
lietusū dens novadsistē ma

25;
20

Ā rē jā  apdare un arhitektū ras detaļ as 30
Maksimā lais nolietojums

apsekotajā m daļ ā m
30

Jā norā da, ka nesošo konstrukciju kopē jais tehniskais stā voklis ir vē rtē jams kā
apmierinošs un tas vē rtē jams ~20 %, kas var bū tiski pasliktinā ties, ja netiek nodrošinā ta
konstrukciju aizsardzī ba no vides ietekmes.

7.2. Secinā jumi un ieteikumi
Apstā kļ i, kuriem pievē ršama ī paša vē rī ba bū vprojektē šanā  vai atjaunošanas, pā rbū ves vai restaurā cijas
darbu veikšanā . Nepieciešamie pasā kumi (atjaunošana, pā rbū ve, restaurā cija) bū ves turpmā kā s
ekspluatā cijas nodrošinā šanai, galvenie veicamie darbi

1. Apsekošanas laikā  netika ierī koti konstrukciju atsegumivai veikta materiā lu
laboratoriskā s pā rbaudes.

2. Ē kas kopē jais tehniskais stā voklis ir apmierinošs, lai to arī  turpmā k
izmantotu kā  dzī vojamo mā ju.

3. Tā  kā  nav novē roti nesošo konstrukciju defekti, tad var pieņ emt, ka to nestspē ja,
atbilstoši vē sturiskam slodžu lī menim, ir pietiekama.Lai noteiktu konstrukciju
atbilstī bu Eirokodeksa prasī bā m ir jā veic detalizē ta konstrukciju izpē te ar
konstrukciju atsegumiem.

4. Jā norā da, ka neveicot kompleksus ē kas atjaunošanas darbus, atsevišķ i ē kas
elementi var nonā kt neapmierinošā  tehniskā  stā voklī , piemē ram, ā rsienu paneļ i un
balkonu paneļ i. Ir grū ti prognozē t konkrē tu atskaites periodu, jo bojā jumus
galvenokā rt sekmē  apkā rtē jā s vides negatī vā  ietekme, kas laika periodā  ir
mainī ga, piemē ram, vasara un ziema.

5. Veicot kompleksus,atjaunošanas darbus ir nepieciešams atsegt visu konstrukciju
tipus korektu risinā jumu izveidošanai.

6. Ņ emot vē rā , ka apsekošanas laikā  ir novē roti materiā lu nolietojuma pazī mes –
ā rsienu paneļ u saduršuvju aizpildī jumam, balkonu paneļ iem,jumta segumam,
u.c.,ir nepieciešams veiktto monitoringu, nepieciešamī bas gadī jumā  veikt bojā tā s
zonas lokā lu remontu, vai realizē t kompleksu bū ves remontu.

7. Organizē jot atjaunošanas darbus objektā , rekomendē jams, ievē rot sekojošu
secī bu:
a. Norobežojošo konstrukciju aizsardzī ba – ā rsienu paneļu saduršuvju

aizpildī juma atjaunošana un paneļ uvirsmas remonts ar jaunaapdares slā ņ a
izveidošanu, piemē ram, apmetuma izveidošana ar/ bez sienu siltinā šanas.

b. Kompleksi risinā jumi pagraba telpu aizsardzī bai no mitruma– hidroizolā cijas
izbū ve.

8. Apsekošanas atzinuma secinā jumus skatī t kopā  ar apsekošanas atzinuma sadaļ ā m,
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Sertifikā ta kopija





Ēkas energosertifikāts

REĢISTRĀCIJAS NUMURS BIS/ĒED-1-2016-838

DERĪGS LĪDZ 29.11.2026

1. Ēkas veids daudzdzīvokļu māja

2.1 Adrese Ķekavas nov., Ķekavas pag., Ķekava, Gaismas iela 19 k-7

3.1 Ēkas daļa -

4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums 80700081265001

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

6. Ēkas raksturojums

Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: 1993
Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: -
Stāvu skaits: 5 virszemes, 1 pazemes, [  ] mansards , [  ] jumta stāvs
Kopējā platība: 5038.03 m² Aprēķina platība: 4092.26 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

70

Ēkas veidam
atbilstošs ēkas

vidējais
patēriņš

152.04

E1

1032

Ēkas energoefektivitātes rādītāji

Enerģijas patēriņa novērtējums kWh/m² gadā

apkurei 102.88

karstā ūdens sagatavošanai 60.88

mehāniskajai ventilācijai 0.00

apgaismojumam 0.00

dzesēšanai 0.00

papildu 0.00

Patēriņš kopā 163.76

No atjaunojamiem energoresursiem ēkā
saražotā vai iegūtā enerģija 0.00

Koģenerācijā saražotā enerģija 0.00

Primārās enerģijas novērtējums 180.14

kg CO₂/m² gadā

Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 43.23

kWh/m² gadā

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

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs

Neatkarīgs eksperts Ēriks Celmiņš
Reģistrācijas numurs EA2-0082

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 1.29 W/(m²K)

HTA/Aapr 0.58 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

2015 Centralizētā
apkure

653570.00 kWh 653570.00 412570.
00

1.00 100.82 241000.0
0

58.89

2014 Centralizētā
apkure

685170.00 kWh 685170.00 430780.
00

1.00 105.27 254390.0
0

62.16

2013 Centralizētā
apkure

706040.00 kWh 706040.00 448370.
00

1.00 109.57 257670.0
0

62.97

2012 Centralizētā
apkure

679290.00 kWh 679290.00 427810.
00

1.00 104.54 251480.0
0

61.45

2011 Centralizētā
apkure

624900.00 kWh 624900.00 383700.
00

1.00 93.76 241200.0
0

58.94

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-1-2016-838-p.pdf)

2) Aprēķini par ēkas energoefektivitāti uzlabojošu pasākumu atmaksāšanās termiņiem (pielikums-3-gaismas-iela-19-
k7-kekava.pdf)

3) Aprēķinos izmantotie ievaddati (217-16-ea-parskats-mk-nr-dot-160-gaismas-iela-19-k7-kekava.pdf)

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: Ēriks Celmiņš
Reģistrācijas numurs: EA2-0082 Paraksts 6 Datums 6

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

  
 Ministru kabineta 

  
 2013.gada 9.jūlija noteikumiem 

Nr.383 
Pieliku s MK . . . noteiku u Nr.  redak ijā  

 

 

 

Pārskats par 
ekonomiski pamatotiem energoefektivitāti uzlabojošiem pasākumiem, 

kuru īstenošanas izmaksas ir rentablas paredzamajā (plānotajā) 
kalpošanas laikā 

 

 

1. kas tips Daudzdzīvokļu māja 

2. kas adrese 
Gaismas iela 19 k-7, Ķekava, Ķekavas pag., 

Ķekavas nov., LV-2123 

3. kas daļa Visa apkurināmā platība 

4. kas vai tās daļas kadastra apzīmējums 80700081265001 
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. Ieteiku i ēkas e ergoefektivitātes uzla oša ai*   
  

Nr. p.k. Pasāku s, tā apraksts un sasniedza ais rādītājs, 
norādot ērvienī as 

Piegādātās enerģijas ietaupīju s Pasāku a 
īstenošanas 

izmaksas 

Pasāku a 
īstenošanas 

at aksāšanās 
laiks 

no esošā aprēķinātā ēkas energoefektivitātes 
novērtēju a  

MWh gadā kWh/m2 gadā % EUR gadi 

5.1. Priekšlikumi ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju uzlabošanai    

5.1.1 
Ēkas  ārsienu  siltināšana  ar at ilstošu izolā ijas 

ateriālu   iezu ā; λd≤ ,  W/ K  
116,06 28,36 17,32% 211 213,05 -- 

5.1.2 
Bēniņu pārsegu a papildus siltināšana  ar at ilstošu 
izolā ijas ateriālu iezu ā  ; λd≤ ,  
W/ K . Bēniņu lūkas siltināšana je  jaunas ie ūve. 

57,74 14,11 8,62% 11 861,38 -- 

5.1.3 
Pir ā stāva grīdas pārsegu s  siltināšana    

iezu ā ar siltu izolā ijas ateriālu λd≤ ,  
W/(mK) ) 

9,45 2,31 1,41% 30 833,95 -- 

5.1.4 Ārdurvju aiņa ar U  ≤ ,  W/ K . 3,68 0,90 0,55% 4 944,24 -- 

5.1.5 
Esošo logu  aiņa   ar U  ≤ ,   W/ K  un 

ontāža uz ārējās siltinā ās virs as. 35,55 8,69 5,30% 15 619,37 -- 

5.1.6 
Esošo logu  ailu siltināšana, ter isko tiltu 
sa azināšanai. 1,92 0,47 0,29% 2 633,76 -- 

5.1.7 

Ēkas okola un pa ata sienu siltināšana ar izolā ijas 
ateriālu   iezu ā; λd≤ ,  W/ K , 

iekļaujot arī okola daļu ze  ze es lī eņa  etru 
dziļu ā. 

3,99 0,97 0,59% 17 149,60  

KOPĀ  5.1. 228,39 55,81 34,080% 294255,34 22,09 
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5.2. Priekšlikumi ēkas tehnisko sistēmu uzlabošanai  

5.2.1 

Ēkas apkures sistē as rekonstruk ija, iz ūvējot  
sistē u, nodrošinot iespēju veikt individuālu katra 
radiatora regulēšanu un siltu enerģijas patēriņa 
uzskaiti pē  nepie ieša ī as radiatoru aiņa un to 
aprīkošana ar ter ostatiskie  vārstie  
entralizētas datu nolasīšanas sistē as uzstādīšana 

un progra ēšana, auruļvadu siltināšana ar 
rūpnie iski ražotā  izolā ijas čaulā  ar atstarojošo 
pārklāju u   λ≤ ,  W/ K , u. . pasāku i 
pē  nepie ieša ī as. 

12,14 2,97 1,81% 35 000,00 --- 

5.2.2 

Karstā ūdens sistē as rekonstruk ija, t.sk. piegādes 
irkulā ijas  opti izā ija , auruļvadu aiņa, 

stāvvadu un guļvadu izolā ija ar  –50 mm 

rūpnie iski ražotā  izolā ijas čaulā  ar atstarojošo 
pārklāju u λ≤ ,  W/ K  

8,62 2,106 1,29% 17000 --- 
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5.2.3 

Ventilā ijas sistē as tīrīšana, ezglu atjaunošana 
pē  nepie ieša ī as, pieplūdes ventilā ijas kanālu 
izveide fasādes sienā. Pasāku s kā tāds nedos 

ūtisku siltu enerģijas ietaupīju u, et o ligāti ir 
nepie ieša s, lai uzla otu ikrokli atu iekštelpās 
un sa azinātu itru a saturu gaisā. Ko pleksā ar 
siltināšanas pasāku ie  tas sa azinās 
siltu enerģijas patēriņu un novērsīs ēkas 
konstruk iju ojāšanos no itru a iedar ī as. 

--- --- ---- 4500,00 ---- 

 KOPĀ .  20,759 5,07 3,10% 56500,00 -- 

 KOPĀ . ; .  249,14 60,88 37,18% 350 755,34 24,14 

5.3. Citi ēkas e ergoefektivitātes pasāku u priekšliku i   
 

5.3.1 
Lietus ūdens novadīšanas sistē as atjaunošana satekreņu, auruļu 
tīrīšana  

    

5.3.2 Jumta seguma aiņa un konstruk ijas sanā ija, atjaunošana un 
apstrāde  at ilstoši tehniskās apsekošanas atzinu a  un izstrādāta  
projektam. 

    

5.3.3 
Kāpņu telpu re onts, saistī ā ar . . un .4. punktā vei a ajie  
energoefektivitātes uzla ošanas dar ie  

    

Piezī e. * Iekļauj ieteiku us, kas ir tehniski iespēja i konkrētajai ēka
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. Ēkas e ergoefektivitātes rādītāji u  
ieteikumu salīdzi āju s 

Uzlabojumu varianti 
norāda attie īgo šā pārskata .sadaļā ieteikto pasāku u kārtas nu urus  

1.variants 2.variants 

(5.1.1.- 5.1.7.); (5.2.2.1-5.2.2.3) ----- 

Rādītāji Mērvienī a Iz ērītie 
rādītāji ez 
korekcijas 

Novērtētie, 
aprēķinātie rādītāji 

Sasniedza ie rādītāji 
pē  priekšliku u 
īstenošanas 

. . Ēkas noro ežojošo konstruk iju 
īpatnējais siltu a zudu u koefi ients 
HT/Aapr W/(m2K) 

  
1,293 0,518 

-- 

. . Ēkas ventilā ijas siltu a zudu u 
īpatnējais koefi ients Hve/Aapr 

  0,53 0,493 -- 

. . . Siltu enerģijas atgūšana %   0,00 0,00 -- 

. . Gaisa ap aiņas rādītājs m3/ h× 2) 1,56 1,56 1,45 -- 

. . Nepie ieša ās e erģijas 
ovērtēju s: 

kWh/m2 gadā 

163,67 163,76 102,88 
-- 

t.sk. 6.4.1. apkurei 102,79 102,88 44,10 -- 

6.4.1.1 apkures iz ērītais 
rādītājs ar kli ata korek iju 

    

. . . karstā ūdens sistē ā 60,88 60,88 58,78 -- 

. . . ventilā ijai 0,00 0,00 0,00 -- 

6.4.4. apgaismojumam 0,00 0,00 0,00 -- 

. . . dzesēšanai 0,00 0,00 0,00 -- 

6.4.6. papildus 0,00 0,00 0,00 -- 

  Sa azināju s, % 37,18 %  

. . Siltu a ieguvu i ēkā: kWh/m2 gadā    52,327 44,38 -- 

. . . iekšējie (apkures 

periodam) 

  44,53 38,64 -- 

6.5.2. saules   20,006 17,12 -- 

. . . ieguvu u iz antošanas 
koeficients 

(apkures 

periodam) 

  
0,81083 0,7960 

-- 

6.6. No atjaunojamiem 

e ergoresursie  ēkā saražotā 
e erģija 

kWh/m2 gadā __ _________ __ -- 

.7. Pri ārās e erģijas 
ovērtēju s 

kWh/m2 gadā   180,14 115,48 -- 

Sa azināju s, % 35,89 %  

. . Oglekļa dioksīda (CO2) 

e isijas ovērtēju s 
kg CO2 gadā   176920 113421 -- 

Sa azināju s, % 35,89  %  

 

7. ēkas e ergoefektivitātes uzla oša as ieteiku u izdevējs     

Neatkarīgs eksperts  Ēriks Cel iņš 

Reģistra nu urs  EA2-0082 

Datums** 29. novembris 2016. Paraksts**  
 

Piezī e. ** Doku e ta rekvizītus "Datu s" u  "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir 

sagatavots atbilstoši or atīvajie  aktie  par elektro isko doku e tu ofor ēša u. 
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BIS/ ED-1-2016-838, SERTIFIK TA PIELIKUMS 

Pielikums 
Ministru kabineta 

2016. gada  15. marta 
noteikumiem Nr. 160 

 
 
 
 
 
 

P rskats par kas energosertifik ta apr inos izmantotaj m ievaddatu 
v rtīb m  

 

 
 

GAISMAS IELA 19 K- 7, EKAVA, EKAVAS PAG., 
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Mājas fasādes fotogrāfija
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I. Visp rīgie jaut jumi  
 

1.1. kas identifik cija 

1.1.1. Adrese 
Gaismas iela 19 k-7, ekava, ekavas 
pag., ekavas nov., LV-2123 

1.1.2. kas kadastra apz m jums 80700081265001 

1.1.3. kas daļa (paskaidro, ja 
nov rt jums veikts kas daļai) Visa ka 

 
1.2. Dzīvokļu īpašnieku pilnvarot  persona 
1.2.1. Nosaukums  SIA „ ekavas nami” 

1.2.2. Reģistr cijas numurs LV40003359306 

1.2.3. Juridisk  adrese 
 R mavas iela 17, R mava, ekavas 
novads, LV-2111 

1.2.4. Kontaktpersona Juris Firsts 

1.2.5. Kontaktt lrunis 29126835; juris@kekavasnami.lv 
 
1.3. Neatkarīgs eksperts (energoauditors) ku energoefektivit tes jom  

1.3.1. V rds, uzv rds riks Celmiņš 
1.3.2. Sertifik ta numurs vai sertific šanas 
institūcijas l muma Nr. EA2-0082 

1.3.3. Kontaktinform cija (t lrunis, e-pasts, 
adrese) 28288278 e-p. novus@inbox.lv   

 
1.4. kas apsekošana 

1.4.1. kas apsekošanas datums 28. 09. 2016 

1.4.2. kas energosertifik ta numurs BIS/ ED-1-2016-838 

1.4.3. kas energosertifik ta 
sagatavošanas datums 29. 11. 2016 
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1.5. Energoefektivit tes nov rt juma robežas 
 

Vien bas 
nosaukums 

Laukums, 
tilpums 

 

ss procesu apraksts 
(enerģijas uzskaites veids, skait t ju 

daudzums u. tml.) 

Enerģijas nes ju sadal jums un enerģijas 
plūsmas (energoresursi, enerģijas veids – 

siltumenerģija apkurei un karstajam ūdenim, 
elektroenerģija un citi) 

Nov rt tais saražot s/pat r t s 
enerģijas apjoms 

kWh gad  % no kop j * 

Apkurin m  
plat ba 

4092,26 m2 

11196,44  m3 

Centraliz ta siltumapg de no 
katlu m jas. 
 

Siltumenerģija kas apkurei 421 003,28 62,8% 

Siltumenerģija karst  ūdens sagatavošanai 249 148,00 37,2% 

Elektroenerģija no centraliz tiem 
t kliem 

Elektroenerģija koplietošanas telpu 
apgaismojumam u.c. koplietošanas 
pat r t jiem. 

Nav datu 0,00 

Kop   - PAVISAM KOP  670 151,28 100% 

Neatkar g  eksperta piez mes par 
enerģijas sadal jumu 

Siltumenerģijas pat riņš saskaņ  ar SIA „ ekavas nami” sniegto inform ciju. 
Nov rt juma periods: 2011 – 2015 gads. 
 

 
Piez me. * Tabul  nor da visaptverošu sist mas enerģijas bilanci, iekļaujot visas v rt bas, kas atrodas energoresursu uzskaites robež s un kur tiek 
pat r ta/saražota enerģija. Tabulu aizpilda: 

 k m ar atseviš iem energones jiem vis m enerģijas plūsm m; 
 vair k m k m ar vienu energones ju; 
 k m ar vair kiem energones jiem; 
 k m ar dz vokļiem, kas atvienoti no apkures, un nevienm r gu enerģijas pat riņu; 
 k m ar daž d m enerģijas apg des sist m m; 
 citos gad jumos. 
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II . Pamatinform cija par ku  
 

2.1. Dz vojam s m jas tipveida projekta numurs 
vai konstrukt vais risin jums  

Pamati – saliekam  tipa lentveida dzelzsbetona pagraba sienu 
blokiem.. 
Sienas- g zbetona sienu paneļi ar abpus ju apmetumu, starplogu 
koka konstrukcijas  bloki.. 
P rsegumi –dzelzsbetona dobie paneļi. 
Jumts - savietotais, ar iekš jo ūdens novad šanas sist mu. 

2.2. Gads, kad m ja nodota ekspluat cij   1993 

2.3. St vi 

3.1. pagrabs                                   ir                 
3.2. tipveida st vi                          5      (skaits) 
3.3. tehniskie st vi                        0        (skaits) 
3.4. mansarda st vs                      nav 
3.5. jumta st vs                            nav 

2.4. Dz vokļi 

4.1. skaits 90 
4.2. kop j  plat ba (m2) (bez 
lodžij m un balkoniem) 4004,06 

4.3. telpas augstums (m) 2,5 
4.4. apr ina temperatūra (oC) 18,576 oC (19) 
4.5. apr ina plat ba (m2) 4004,06** 
4.6. cita inform cija ** Apr ina plat ba par kuru tiek maks ti apkures  

pat riņa r ini p c pasūt t ja datiem. 

2.5. K pņu 
telpas 

5.1. skaits 6 
5.2. plat ba (m2) 88,2 
5.3. apr ina plat ba (m2) 88,2 
5.4. telpas augstums (m)  13,45 
5.5. apr ina temperatūra (oC) 18,576 oC (15) 
5.6. cita inform cija --- 

2.6. Pagrabs, 
b niņi, jumta 
st vs, 
mansarda st vs 

6.1. telpas nosaukums - pagrabs  
6.2. plat ba (m2) - 880,97  
6.3. telpu augstums (m) - 2  
6.4. apr ina temperatūra (oC) - +12  
6.5. apr ina plat ba (m2) -- --  
6.6. cita inform cija neapkurin mi neapkurin ms  

2.7. Citas 
telpas 

7.1. telpas nosaukums --   
7.2. plat ba (m2) --   
7.3. telpas augstums (m) --   
7.4. apr ina temperatūra (oC) --   
7.5. apr ina plat ba (m2) --   
7.6. cita inform cija --   

2.8. Kop j  apr ina plat ba (m2) 4092,26 
2.9. kas r jie izm ri 
(ja kai ir neregul ra forma, pielikum  pievieno 
skici) 

garums (m) 97,50  m 
platums (m) 10,38  m 
augstums (m) 14,00  m 

2.10. Iepriekš veiktie 
energoefektivit tes 
paaugstin šanas pas kumi  

Daļ ji veikta logu maiņa. 

2.11. Cita inform cija Apr inos tiek izmantota vid j  kas temperatūra apkures 
period : 18,576  oC 

 
2.12. kas apsekošanas fotodokument cija vai termogrammas – pielikum  uz 2 lap m.
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2.13. Inform cija par apr ina zon m un telpu grup m 

    
 

        
Apr ina parametri apkures period * 

Apr ina parametri dzes šanas 
period * 

Nr.
p.k. 

Zonas 
numurs un 
nosaukums 

Iekļaut s telpas/telpu 
grupas nosaukums 

Apr ina 
plat ba  

Vid jais 
augstums  

Apr ina 
tilpums 

temperatūra  perioda 
ilgums 

gaisa 
apmaiņa 

apr ina 
temperatūra perioda 

ilgums 
gaisa 

apmaiņa 
apr ina ra gaisa apr ina ra gaisa 

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

 
1. ZONA  

1-5 st vs,  dz vokļi 
4092,26 2,736 11196,44 18,576 0 203 0,57 --- --- 0,00 --- 1-5 st vs, k pņu telpa 

  

 
2. ZONA  

     
-- --- --- --- --- --- --- ---   -- -- -- 

     

   Kop  4092,26  11196,44 Apr inos tiek izmantota vid j  kas temperatūra apkures period : 18,576 oC 
   Vid ji  2,736  

 
Piez me. * Nor da apr in t s energoefektivit tes noteikšanai izmantotos periodu parametrus. 
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III . kas norobežojoš s konstrukcijas 
 

3.1. Inform cija par katru r jo norobežojošo konstrukciju veidu, kas aptver kop j  apr ina platīb  iekļaut s apkurin m s telpas  
1. ZONA  

Nr. 
p.k. 

Norobežojo
š  

konstrukcija 
Materi ls(-i) 

B
ie

zu
m

s 

La
uk

um
s 

Būvelementa 
siltuma 

caurlaid bas 
koeficients (U) 

A
r 

bū
vk

on
str

uk
c

iju
 sa

ist
to

 
te

rm
is

ko
 ti

ltu
 

si
ltu

m
a 

ca
ur

la
id

ba
s 

(ψ
)Termisk  tilta 

garums 

Temperatūru 
starp ba starp 

būvkonstrukcija
s siltaj m un 

aukstaj m 
pus m 

Konstrukcijas 
siltuma  
zudumu 

koeficients 

Enerģijas 
pat riņš = 
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 Durvis. 1. tips 
rdurvis ar daļ ju stikla segmentu koka 

konstrukcijas. 70 22,68 3,20 0,3 72,0 18,6 94,18 8523,23 

2 Logi/durvis/stiklot
as sienas. 1. tips Dubultie logi koka konstrukcijas r mī 80 132,37 2,80 0,2 375,4 18,6 445,71 40338,09 

3 Logi/durvis/stiklot
as sienas. 2. tips 

Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas 
r mī k pņu telp  70 87,79 1,80 0,2 201,1 18,6 198,25 17942,22 

4 Logi/durvis/stiklot
as sienas. 3. tips 

Logi, divu stiklu pakete PVC un koka 
konstrukcijas profil . 70 594,97 1,30 0,2 1685,8 18,6 1110,62 100515,05 

5 Grīda uz grunts. 
1. tips 

Neapkurin ma pagraba p rsegums, 
dzelzsbetona panelis 220 mm ar inerto 
materi lu kl ju un grīdas segumu. 

(Lpag.=20
1,76 m2) 880,97 0,619 0,7 201,8 6,6 686,55 21996,59 

6 rsienas. 1. tips 
Vieglbetona sienu paneļi: g zbetons, ρ = 600 
kg/m³ ,  cementa-smilšu java (blīvums 1600), 
šuvju blīv jums, abpus js apmetums. 

300 2050,21 0,880     18,6 1804,19 163284,81 

7 rsienas. 2. tips 
Starplogu koka karkasa bloki ar 
starpsiltin jumu b -150 mm, abpus ja 
apdare 35 mm. 

180 144,97 0,530     18,6 76,77 6947,89 

8 rsienas. 3. tips 
Koka karkasa bloki ieejas mezglos ar 
starpsiltin jumu b -150 mm, abpus ja 
apdare 20 mm. 

170 9,22 1,49     18,6 13,74 1243,31 

9 Jumts/p rsegums 
uz ru. 1. tips 

 Savietot  jumta p rsegums:  dzelzsbetona 
konstrukcijas 220 mm; 0,9 (kl js,fibrolita 
ekvivalents  150 mm; 0,14) ar iekš ju 
apdari.) 

370 920,20 0,929     18,6 855,20 77398,03 

10 Jumts/p rsegums 
uz ru. 2. tips Jumta lūkas. 120 2,10 3,00     18,6 6,30 570,17 

Kop  1. ZONA 5291,50 438759,40 

2. ZONA*  
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Nr. 
p.k. 

Norobežojo
š  

konstrukcija 
Materi ls(-i) 

B
ie

zu
m

s 

La
uk

um
s 

Būvelementa 
siltuma 

caurlaid bas 
koeficients (U) 

Ar 
būvkonstruk
ciju saist to 

termisko 
tiltu siltuma 
caurlaid bas 
koeficients 

(ψ) 

Termisk  
tilta garums 

Temperatūru 
starp ba starp 

būvkonstrukcijas 
siltaj m un 

aukstaj m pus m 

Konstrukcijas 
siltuma  
zudumu 

koeficients 

Enerģijas 
pat riņš = 
10 x 9 x 
apkures 

dienu skaits x 
stundu skaits 

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

 --- --- -- -- -- -- -- --- -- -- 
Kop  2. ZONA    

3.2. kas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients HT un normatīvais siltuma 
zudumu koeficients HTR 

3.2.1. faktiskais 5291,50 --- 

3.2.2. normat vais** 2379,05 --- 

3.3. Kop jais enerģijas pat riņš p rvades siltuma zudumu nodrošin šanai  438759,40 
 
Piez mes.  
1. * Ja nepieciešams, papildina zonu skaitu. 
2. ** A pr in ts saskaņ  ar Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 495 "Noteikumi par Latvijas būvnormat vu LBN 002-015 
" ku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"". 
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IV . kas inženiertehnisk s sist mas 
 

4.1. Ventil cijas sist mas kas zon s 
 1. ZONA  2. ZONA  KOP  
4.1.1. Telpas ar dabisko 
ventil ciju 

4.1.1.1. apr ina laukums, m2 4092,26 -- 4092,26 
4.1.1.2. tilpums, m3 11196,44 -- 11196,44 
4.1.1.3. apr in  izmantot  
gaisa apmaiņas intensit te, 
iekļaujot infiltr ciju, 1/h 

0,57 --   

4.1.1.4. gaisa plūsmas pieg des 
temperatūra, oC 0 --   

4.1.2. Telpas ar meh nisko 
ventil ciju 
 

4.1.2.1. apr ina laukums, m2 -- --   

4.1.2.2. tilpums, m3 -- --   

4.1.2.3. apr in t  izmantot  
gaisa apmaiņas intensit te, 1/h 

-- --   

4.1.2.4. apr in t  izmantot  
infiltr cija, 1/h 

-- --   

4.1.2.5. gaisa plūsmas pieg des 
temperatūra, oC 

-- --   

4.1.3. kas ventil cijas 
siltuma zudumu koeficients 
Hve telp s ar dabisko 
ventil ciju 

(W/K) esošais 2169,87 --- 2169,87 

4.1.4. kas ventil cijas 
siltuma zudumu koeficients 
Hve telp s ar meh nisko 
ventil ciju 

(W/K) esošais  --  

4.1.5. kas ventil cijas 
siltuma zudumu koeficients 
Hve, kop jais 

(W/K) esošais 2169,87 -- 2169,87 

4.1.6. Zonas iekštelpu 
apr ina temperatūra 

oC  --  

4.1.7. Enerģijas pat riņš 
ventil cijas siltuma zudumu 
nodrošin šanai telp s ar 
dabisko ventil ciju 

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

196380,18 ---   

4.1.8. Enerģijas pat riņš 
ventil cijas siltuma zudumu 
nodrošin šanai telp s ar 
meh nisko ventil ciju 

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

-- --   

4.1.9. Kop jais enerģijas 
pat riņš ventil cijas siltuma 
zudumu nodrošin šanai  

kWh gad  4.1.7. + 4.1.8. 196380,18     

4.1.10. Cita inform cija  
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4.1.11. Gaisa kondicion šanas un ventil cijas sist mas – dati par iek rt m 

Nr. 
p. k. 

Iek rtas nosaukums, 
modelis 

Ražošanas 
gads 

Saražot s 
enerģijas 
daudzums 

(kWh/gad ) 

P rbaudes akts* 

pievienots 
(j /n ) datums 

      
 
Piez me. * Saskaņ  ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi 
par ku energosertifik ciju" 26. punktu. 
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4.2. Apr in tie siltuma ieguvumi k  apkures un dzes šanas period * 
4.2.1. Apr ina parametri 

Nr. 
p. k. 

Zonas numurs un 
nosaukums 

Iekš jie siltuma ieguvumi Saules 
siltuma 

ieguvumi 

Ieguvumu 
izmantošanas 
koeficients 

Kop jie 
siltuma 

ieguvumi 

Kop jie 
siltuma 

ieguvumi metaboliskie 
no 

apgaismojuma 
ier c m 

no karst  
ūdens 

sist mas 

no/uz AVK 
sist m m 

no/uz 
procesiem, 

priekšmetiem 
  kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2  kWh/m2 kWh gad  

Parametri apkures period    

 
 1. ZONA  24,55 0,00 9,45 0,00 10,52 20,01 0,811 52,33 214136,30 
 2. ZONA  --- --- -- --- --- --- --- ---  

Parametri dzes šanas period    
   1. ZONA  --- --- --- --- --- --- --- ---  
   2. ZONA  --- --- --- --- --- --- --- ---  

      
 Kop jie siltuma ieguvumi 214136,30 

 
Piez me. * Sadal jums saskaņ  ar Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija  noteikumiem Nr. 348 " kas energoefektivit tes apr ina metode". 
 
4.2.2. Cita inform cija 
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4.3. Siltuma pieg de/ražošana 
 
4.3.1. Siltumenerģijas ražošanas iek rtas 

 
 

Ražošanas 
gads 

Kurin m  
veids 

Kurin m  
pat riņš (vid ji 
gad ), nor d t 
m rvien bu Li

et
de

rb
as

 
ko

ef
ic

ie
n

ts
 Saražot s 

enerģijas 
daudzums 

(kWh/gad ) 

P rbaudes akts* 

pievienots 
(j /n ) datums 

--- --- --- --- --- --- ---  
--- --- --- --- --- --- ---  

 
Piez me. * Saskaņ  ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi par ku 
energosertifik ciju" 22. punktu. 
 

4.3.2. Siltumenerģijas pieg des sist ma 
X centraliz ta siltumapg de 

 lok la siltumapg de 

4.3.3. Cita inform cija  Siltumenerģijas tarifs: 58,32 EUR/MWh (bez PVN) 

 
4.4. Siltuma sadale – apkures sist ma  

4.4.1. Apkures sist ma 
X vienas caurules 
 divu cauruļu 

4.4.2. Siltummezgla tips 
X atkar g  piesl guma sh ma 
 neatkar g  piesl guma sh ma 

4.4.3. Siltumenerģijas pieg des kontrole un uzskaite 
dz vokļos                         nav 

4.4.4. Cauruļu izol cijas tehniskais st voklis Nepamierinošs 
4.4.5. Siltuma regul šana k  (t. sk. individu li) Autom tiski 

4.4.6. Cita inform cija Apkures period  iekštelpu temperatūra dzīvokļos ir atšķirīga, jo nav 
sabalans ta siltuma pieg de. 

 
4.5. Apkures sist mas – dati par iek rt m*  

Nr. 
p. k. 

Iek rtu nosaukums, 
modelis 

Ražošanas 
gads 

Vad bas sist mas 
raksturojums 

P rbaudes akts 
Pievienots (j /n ) datums 

 -- -- -- n/a  
 -- -- -- --  

 
Piez me. * Saskaņ  ar Ministru kabineta 2013. gada 9. jūlija noteikumu Nr. 383 "Noteikumi 
par ku energosertifik ciju" 22. punktu. 
 
4.6. Karst  ūdens sadales sist ma 
4.6.1. Karst  ūdens pieg des vid j  temperatūra (oC) +55 
4.6.2. Aukst  ūdens ieplūdes temperatūra (oC) +8 

4.6.3. Karst  ūdens sagatavošana 
 sagatavošana siltummezgl  

X centraliz ta apg de 
 individu l   

4.6.4. Karst  ūdens sadales sist mas tips  bez cirkul cijas 
X ar cirkul ciju 

4.6.5. Cauruļu izol cijas tehniskais st voklis neapmierinošs 
4.6.6. Cita inform cija  
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Ēka:

MWh gadā Iekštelpu 
te peratūra t (°C

421,00 18,58

Atrašanās vieta:

Patēriņa veids Patēriņš (kWh) Procenti (%)

rdurvis & ieejas mezgli 1,61 1%

Logi 28,80 19%

Grīdas & pārsegumi 4,27 3%

rsienas 41,90 27%

Jumta, bēniņu pārsegumi 19,05 12%

Termiskie tilti 11,59 7%

Ventilācija 47,99 31%

Citi 0%

Siltuma zudumi kopējie 155,21 1,00

Siltuma ieguvumi kopējie 52,33

Kopā 102,88

Gais as iela 19 k-7, Ķekava, 
Ķekavas pag., Ķekavas ov., LV-
2123

Diagramma
Apkures enerģijas patēriņš aprēķinātais

Daudzdzīvokļu ēka

Nepie ieša ās enerģijas 
aprēķins APKUREI 1%

19%

3%

27%

12%

7%

31%

Diagrammas virsraksts

Ārdurvis & ieejas ezgli

Logi

Grīdas & pārsegu i

Ārsienas

Ju ta, ēniņu pārsegu i

Termiskie tilti

Ventilā ija

Citi
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V. Enerģijas pat riņa uzskaite un sadalījums  
 
5.1. Enerģijas pat riņa sadalījums (pamatojoties uz apr in tajiem datiem) 
 

Enerģijas pat riņa 
sadal jums*  

Izm r tie dati 
Vid jais 

koriģ tais**  
(kWh gad ) 

patn jais 
koriģ tais*** 

(kWh/m2 
gad ) 

Apr in tie dati 
siltum-

enerģija, 
vid jais 

kWh 

elektro-
enerģija, 
vid jais 

kWh 

kop jais 
vid jais 

(kWh gad ) 

patn jais 
(kWh/m2 

gad ) 

siltum-
enerģija, 
vid jais 

kWh 

elektro-
enerģija, 
vid jais 

kWh 

kop jais 
vid jais 
(kWh 
gad ) 

patn jais 
(kWh/m2 

gad ) 

CO2 
izmešu 

daudzums 
gad , kg 

 1 2 1 + 2 = 3 4 = 3/kop j  plat. 5 6 7 8 7 + 8 = 9 10 = 9/kop j  
plat.  

5.1.1. Apkurei 420646,00   420646,00 102,79 420646,00 102,79 421003,28   421003,28 102,88 111145 

5.1.2. Karst  ūdens 
sagatavošanai 249148,00 0,00 249148,00 60,88   249148,00 0,00 249148,00 60,88 65775 

5.1.3. Dzes šanai 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0 
5.1.4. Meh niskajai 
ventil cijai 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
 

 0,00 0,00 0,00 0 

5.1.5. Apgaismojumam 0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0 
5.1.6. Papildu enerģija****  0,00 0,00 0,00 0,00    0,00 0,00 0,00 0 
5.1.7. Kop  669794,000 0,000 669794,000 163,673   670151,28 0,00 670151,284 163,76 176920 
5.1.8. Paskaidrojumi par 
enerģijas pat riņa 
sadal jumu sist m m ar 
kop gu skait t ju 

 

 
Piez mes. 
1. * Apr inu veic pa poz cij m ar  tad, ja uzskaite nav dal ta. 
2. ** Nor da vid jos pat riņa datus par p d jiem pieciem gadiem no 5.3. punkta tabulas. Ja nav izm r to datu, nor da apr in tos datus no 
5.2. punkta tabulas. Ja ir kop ja uzskaite, datus nor da vien  ail , paskaidrojot tabulas 5.1.8. apakšpunkt . 
3. *** Nor da enerģijas pat riņu, kas ir koriģ ts atbilstoši klimatiskajiem apst kļiem. Korekcija nedr kst p rsniegt 10 %, sal dzinot ar izm r tajiem 
vid jiem datiem, k  ar  apr in tie dati nedr kst p rsniegt 10 %, sal dzinot ar izm r tajiem vid jiem datiem. 
4. ****  Nor da citus pat r t jus, kas nav atseviš i detaliz jami. 
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5.2. Kurin m  pat riņš* – nor da visus kurin m  veidus, kas tiek pat r ti apkures vai citu procesu nodrošin šanai sadal jum  pa energoresursiem 
(ja nav skait t ju r d jumu, nor da apr in to daudzumu un sadal jumu pa m nešiem – p c pat riņa, nevis iepirkšanas apjomiem) 

Gads 

Sadal jums pa energoresursiem 

Ja
nv

ris
 

Fe
br

u
ris

 

M
ar

ts
 

A
pr

lis
 

M
ai

js
 

Jū
ni

js 

Jū
lij

s 

A
ug

us
ts

 

S
ep

te
m

br
is

 

O
kt

ob
ris

 

N
ov

em
br

is
 

D
ec

em
br

is
 

Kop  kurin m  
veids 

m r-
vien ba 

emisijas 
faktors 

zem kais 
sadegšanas 
siltums* 

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Eksperta izmantot s metodes apraksts              
 
Piez me. * Nor d t apr in  izmantoto zem ko sadegšanas siltumu (kWh/m rvien ba). 
 

5.3. Enerģijas pat riņa dati 
5.3.1. Siltumenerģijas pat riņš apkures nodrošin šanai 

Gads  
Ja

nv
ris

 

Fe
br

u
ris

 

M
ar

ts
 

A
pr

lis
 

M
ai

js
 

Jū
ni

js 

Jū
lij

s 

A
ug

us
ts

 

S
ep

te
m

br
is

 

O
kt

ob
ris

 

N
ov

em
br

is
 

D
ec

em
br

is
 

Kop  

2011 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 77200 89700 68500 24900 0 0 0 0 0 18600 46700 58100 383700 

2012 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 75500 105200 48300 28400 0 0 0 0 0 14670 57640 98100 427810 

2013 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 106580 71710 72100 40790 0 0 0 0 0 36200 53380 67610 448370 

2014 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 90800 80850 50410 31970 0 0 0 0 0 36960 56500 83290 430780 

2015 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 93550 75870 56740 45790 0 0 0 0 0 25290 48480 66850 412570 

Kop jais vid jais (kWh gad ) 420646 
Apr in tie dati (aizpilda, ja nav skait t ju) 
 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh              
Eksperta izmantot s metodes apraksts  
 
Piez me. Enerģijas datiem j sakr t ar siltumenerģijas pieg d t ja datiem. 
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5.3.2. Siltumenerģijas pat riņš karst  ūdens sagatavošanai  

Gads  

Ja
nv

ris
 

Fe
br

u
ris

 

M
a

rt
s 

A
pr

lis
 

M
ai

js
 

Jū
ni

js 

Jū
lij

s 

A
u

gu
st

s 

S
e

p
te

m
b

ris
 

O
kt

o
b

ris
 

N
o

ve
m

b
ris

 

D
e

ce
m

b
ris

 

Kop  

2011 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 21300 21000 22700 21000 19400 18800 16480 19100 18320 19700 22200 21200 241200 

2012 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 22400 23000 20900 21100 23800 19000 19000 18500 20400 19600 21230 22550 251480 

2013 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 24920 22550 21730 22490 21930 21810 21290 18670 19300 21730 19790 21460 257670 

2014 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 22630 21930 19340 23510 21100 19430 20280 20110 18690 26390 20470 20510 254390 

2015 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh 21470 22310 17450 22850 21070 22060 19260 15110 19490 19020 19530 21380 241000 

Kop jais vid jais (kWh gad ) 249148 
Apr in tie dati (aizpilda, ja nav skait t ju) 
 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh              
Eksperta izmantot s metodes apraksts  
 
5.3.3. Karst  ūdens pat riņš 

Gads  
Ja

nv
ris

 

Fe
br

u
ris

 

M
ar

ts
 

A
pr

lis
 

M
ai

js
 

Jū
ni

js 

Jū
lij

s 

A
u

g
u

st
s 

S
ep

te
m

b
ris

 

O
kt

o
br

is
 

N
o

ve
m

b
ris

 

D
ec

em
b

ris
 

Kop  

2011 Karst  ūdens pat riņš, m3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2012 Karst  ūdens pat riņš, m3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2013 Karst  ūdens pat riņš, m3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2014 Karst  ūdens pat riņš, m3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

2015 Karst  ūdens pat riņš, m3 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Kop jais vid jais (m3gad )  
Apr in tie dati (aizpilda, ja nav skait t ju) 
 Karst  ūdens pat riņš, m3              
Eksperta izmantot s metodes apraksts  
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5.3.4. Elektroenerģijas pat riņš ( kas koplietošanas telp m) 

Gads  

Ja
nv

ris
 

Fe
br

u
ris

 

M
ar

ts
 

A
pr

lis
 

M
ai

js
 

Jū
ni

js 

Jū
lij

s 

A
ug

us
ts

 

S
ep

te
m

br
is

 

O
kt

ob
ris

 

N
ov

em
br

is
 

D
ec

em
br

is
 

Kop  

2011 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d --- 
2012 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d --- 
2013 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d --- 
2014 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d --- 
2015 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d --- 

Kop jais vid jais (kWh gad )  
Apr in tie dati (aizpilda, ja nav skait t ju) 
 Kop jais enerģijas pat riņš, kWh              
Eksperta izmantot s metodes apraksts  
 
5.3.5. Enerģijas pat riņa grafiskais att ls siltumenerģijas un elektroenerģijas pat riņiem m nešu griezum  par p d jiem pieciem gadiem (nav oblig ti) 
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VI . Energoefektivit tes paaugstin šanas priekšlikumi  
6.1. kas r j s norobežojoš s konstrukcijas 

Nr. 
p. k. 

Energoefektivit tes paaugstin šanas pas kums 
Enerģijas 

ietaup jums, 
kWh gad  

Enerģijas 
ietaup jums, 

kWh/m2 gad  

% no esoš  apr in t  
kas energoefektivit tes 

nov rt juma 

CO2 emisijas 
samazin jums, 

kg CO2 
Invest cijas, EUR  Atmaks šan s 

laiks, gadi 

1. kas  rsienu (vieglbetona 
paneļi)  siltin šana.  116058,45 28,36 17,32% 30639,43 211213,05 31,21 

U  0,201 
Ψ   0,1 

Fas des un gala rsienu siltin šana ar 150 mm cieto akmens vati vai līdzv rtīgu siltumizol cijas materi lu (λd ≤ 039 W/(mK)), ar iestr des materi lu sekojošu 
sl ni: esoša siena, sa eri veidojoša grunts, līmjava, fas des siltuma izol cijas pl ksnes, stiprin juma elementi, arm joša java, stikla s iedras siets, grunts zem 
dekoratīva apmetuma, ton ts dekoratīvais apmetums saskaņ  ar apmetuma sist mas tur t ja ETAG sertifik tu un izstr des metodiku. Logu ailu un palodžu 
siltin šana ar 30/50 mm siltumizol cijas pl ksn m. Ventil cijas kan lu izveide iebūv jot manu lu vai pašregul jošu pieplūdes v rstu. Pirms siltin šanas,  rsienu 
remonts (san cija, šuvju aizpildīšana) un nostiprin šana.       

2. 
B niņu- jumta  starp 
p rseguma papildus 
siltin šana.  

57736,97 14,11 8,62% 15242,56 11861,38 3,52 

U  0,148 
Ψ  0,1 

B niņu – jumta starp p rseguma siltin šana ar 250 mm beramo ( hidromehaniz ta iestr de) siltumizol cijas materi lu (λd ≤ 0,041 W/(mK)). Siltin tas lūkas 
mont ža k pņu telp s izejai uz b niņiem (Uw ≤ 0,6 (W/(m2×K)). 

3. kas cokola un pamata sienu 
siltin šana. 3986,03 0,97 0,59% 1052,31 17149,60 73,77 

Ψ   0,0 kas cokola un pamata sienu siltin šana ar izol cijas materi lu 100 mm biezum ; λd≤ 0,037 W/(mK), iekļaujot arī cokola daļu zem zemes līmeņa 1 metru 
dziļum ., nov ršot ar norobežojoš s konstrukciju saistīto termisko tiltu. Pamatu remonts, vertik l  hidroizol cija, kas apmales atjaunošana. J izbūve 
ventil cijas pieplūdes –nosūces kan li. Apmales izbūve ūdens novadīšanai no pamatiem. 

4. Pirm  st va grīdas (pagraba 
p rsegums) siltin šana. 9451,46 2,31 1,41% 2495,19 30833,95 55,94 

U 0,239 
Ψ  0,00 

Pagraba p rseguma siltin šana ar 100 mm akmens vates lamel m vai līdzv rtīgu siltumizol cijas materi lu 
(λd ≤ 0,040 W/(mK)), pirms tam apstr d jot konstrukciju ar sa eri veicinošu grunts k rtu.          

5. Logu maiņa dzīvokļos 35548,60 8,69 5,30% 9384,83 15619,365 7,53 
U  1,3 
Ψ  0,08 

Nenomainīto dzīvokļu koka logu maiņa pret PVC stikla pakešu logiem vai līdzv rtīgiem nodrošinot kop jo 
logu Uw ≤ 1.3 (W/m2 K), ailes blīv t ar hermetiz još m blīvlent m. 

6. Logi k pņu telp s 1924,09 0,47 0,29% 507,96 2633,76 23,47 
U  1,8 
Ψ  0,08 

K pņu telp s, esošo logu mont žas vietu aizpildīšana ar atbilstošu materi lu, ailes blīv t ar hermetiz još m blīvlent m un siltin t.    
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7. rdurvju maiņa. 3679,43 0,90 0,55% 971,37 4944,24 23,04 
U  1,8 
Ψ   0,1 rdurvju maiņa v jtverī un pagraba ieej , uzst dot durvis ar kop jo durvju Uw ≤ 1,8 (W/m2 K), ailes blīv t ar hermetiz još m blīvlent m. 

 KOP   6.1 228385,03 55,81 34,08% 60293,65 294255,34 22,09 
 
6.2. kas tehnisk s sist mas 
 

Nr. 
p. k. 

Energoefektivit tes 
paaugstin šanas pas kums 

Enerģijas 
ietaup jums, 
kWh gad  

Enerģijas 
ietaup jums, 

kWh/m2 gad  

% no esoš  apr in t  
kas energoefektivit tes 

nov rt juma 

CO2 emisijas 
samazin jums, 

kg CO2 
Invest cijas, EUR 

Atmaks šan s 
laiks, gadi 

1. Apkures sist mas 
rekonstrukcija 12139,72 2,97 1,81% 3204,89 35000 49,44 

 

kas apkures sist mas rekonstrukcija, izbūv jot sist mu, nodrošinot iesp ju veikt individu lu katra radiatora regul šanu un siltumenerģijas pat riņa uzskaiti 
(p c nepieciešamības radiatoru maiņa un to aprīkošana ar termostatiskiem v rstiem) centraliz tas datu nolasīšanas sist mas uzst dīšana un programm šana, 
cauruļvadu siltin šana ar rūpnieciski ražot m izol cijas čaul m ar atstarojošo p rkl jumu 50 mm (λ<=0,045 W/(mK)), u.c. pas kumi p c nepieciešamības. 
Pas kums nedos tiešu enerģijas ietaupījumu, taču palīdz s nodrošin t optim la mikroklimata uztur šanu telp s, telpu p rkaršanu un iesp ju ekonomijas nolūkos 
samazin t atseviš u telpu temperatūru. Apr ins veikts pamatojoties uz pieņ mumu, ka tiks samazin ta vid j  dzīvokļu temperatūra par ~ 0.5 oC. 

2. 
Karst  ūdens apg des 
sist mas rekonstrukcija 8620 2,11 1,29% 2275,68 17000 33,82 

 
Karst  ūdens sist mas rekonstrukcija, t.sk. pieg des (cirkul cijas) optimiz cija , cauruļvadu maiņa un guļvadu, st vvadu izol cija ar 30 –50 mm rūpnieciski 
ražot m izol cijas čaul m ar atstarojošo p rkl jumu (λ≤ 0,045 W/(mK) 

3. Ventil cijas sist mas 
rekonstrukcija 0 0 0 0 4500 # 

 Ventil cijas sist mas tīrīšana, mezglu atjaunošana p c nepieciešamības, pieplūdes ventil cijas kan lu izveide fas des sien . 
Pas kums k  t ds nedos būtisku siltumenerģijas ietaupījumu, bet oblig ti ir nepieciešams, lai uzlabotu mikroklimatu iekštelp s un samazin tu mitruma saturu 
gais . Kompleks  ar siltin šanas pas kumiem tas samazin s siltumenerģijas pat riņu un nov rsīs kas konstrukciju boj šanos no mitruma iedarbības. 

 KOP   6.2 20759,72 5,07 3,10% 5480,57 56500,00 46,67 

 KOP   6.1;6.2 249144,74 60,88 37,18% 65774,21 350755,34 24,14 
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6.3. Citi energoefektivit tes paaugstin šanas un p r jo pas kumu priekšlikumi 
 

Nr. 
p. k. 

Energoefektivit tes 
paaugstin šanas pas kums 

Enerģijas 
ietaup jums, 
kWh gad  

Enerģijas 
ietaup jums, 

kWh/m2 gad  

% no esoš  
apr in t  kas 

energoefektivit tes 
nov rt juma 

CO2 emisijas 
samazin jums, 

kg CO2 
Invest cijas, EUR 

Atmaks šan s 
laiks, gadi 

1. Lietus ūdens novad šanas 
sist mas atjaunošana 

-- --- --- --- 
  

 Lietus ūdens novad šanas sist mas atjaunošana (satekreņu, cauruļu t r šana) 
2. Jauna seguma uzkl šana jumta 

p rsegumam. -- --- --- --- 
  

 Jumta seguma maiņa un konstrukcijas san cija, atjaunošana un apstr de  atbilstoši tehnisk s apsekošanas atzinumam un izstr d tam projektam. 
3. K pņu telpu remonts. -- --- --- ---   
 K pņu telpu remonts, saist b  ar 6.6. un 6.7. punkt  veicamajiem energoefektivit tes uzlabošanas darbiem 

 
6.4. Atjaunojamos energoresursus izmantojošas tehnoloģijas siltumenerģijas ražošanai 

 

Nr. 
p. k. 

Energoefektivit tes 
paaugstin šanas pas kums 

Enerģijas 
ietaup jums, 
kWh gad  

Enerģijas 
ietaup jums, 

kWh/m2 gad  

% no esoš  
apr in t  kas 

energoefektivit tes 
nov rt juma 

CO2 emisijas 
samazin jums, 

kg CO2 
Invest cijas, EUR 

Atmaks šan s 
laiks, gadi 

1. -- --- --- --- --   
 Energoefektivit tes paaugstin šanas pas kuma apraksts, sh mas u. tml. 
2. -- --- --- --- --   
 Energoefektivit tes paaugstin šanas pas kuma apraksts, sh mas u. tml. 
3. -- --- --- --- --   
 Energoefektivit tes paaugstin šanas pas kuma apraksts, sh mas u. tml. 
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VII .  Energoefektivit tes r dīt ji un izmaiņu prognoze p c energoefektivit tes paaugstin šanas priekšlikumu īstenošanas  
 

Enerģijas pat riņa sadal jums* 
Esoš  situ cija (apr in tie dati no 5. daļas) Prognoze p c energoefektivit tes paaugstin šanas pas kumu 

stenošanas (saskaņ  ar 6. sadaļu) Starp ba – enerģijas 
samazin jums kWh 

gad **  kop jais pat riņš 
(kWh gad ) 

patn jais 
(kWh/m2 gad ) 

CO2 emisija 
kgCO2gad  

kop jais pat riņš 
(kWh gad ) 

patn jais (kWh/m2 
gad ) 

CO2 emisija 
kgCO2gad  

7.1. Apkurei 421003,28 102,88 111144,87 180478,540 44,10 47646,33 240524,744 
7.2. Karst  ūdens sagatavošanai 249148,00 60,88 65775,07 240528,000 58,78 65775,07 8620,000 
7.3. Dzes šanai 0 0 0 0 0 0 0 
7.4. Meh niskajai ventil cijai 

0 0 0 0 0 0 0,000 7.5. Apgaismojumam 
7.6. Papildu enerģija*** 
7.7. Kop   670151,28 163,76 176919,94 421006,540 102,88 113421,41 249144,744 
 

Piez mes.  
1. * Datiem prec zi j sakr t ar apr in tajiem datiem š m poz cij m, kas nor d ti cit s energoaudita p rskata sadaļ s. 
2. ** Kopsumm  ietaup mais enerģijas apjoms un samazin jums nevar p rsniegt s kotn ji apr in tos r d t jus pirms energoefektivit tes paaugstin šanas priekšlikumiem. 
3. *** Nor da citus pat r t jus, kas nav atseviš i detaliz jami. 

 
VIII . Prognoz t  enerģijas pat riņa korekcija klimatisko apst kļu d ļ  

 

Nr. 
p. k. 

patn jais enerģijas 
pat riņš (kWh/m2 gad ) 

Objekta atrašan s 
vieta saskaņ  ar LBN 

003-015 (7. daļa) 

Diennakts vid j  
gaisa temperatūra 
apkures sezon , oC 

Telpas vid j  gaisa 
temperatūra, oC 

Apkures perioda 
ilgums, dienu skaits 

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

  2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 44,10 R ga 0,00 18,576 203 3771 
2. 40,58 Liep ja 0,6 18,576 193 3469 

Enerģijas pat riņa korekcija ((7.2./7.1.) x 2.1.) 40,58 
 
 
Neatkarīgs eksperts 

riks Celmiņš    29.11.2016 
 (v rds, uzv rds)  (paraksts)  (datums) 
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PIELIKUMS 
 
1. kas apsekošanas foto dokument cija vai termogrammas    
 
 

      
 
 Ieejas mezgls-vējtveris, sienas un jumtiņš jāsiltina, lai samazinātu termiskos 
tiltus. 
 

       

                                                                      
                                                                          
                                                                                                                                                     
 Esošie logi un to montāžas izolācija nepilda nepieciešamās funkcijas. Apkures 
sezonā rodas ievērojami siltuma zudumi. Nepieciešama veco logu maiņa un aiļu 
šuves blīvējuma atjaunošana.  
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Nepieciešama ēkas sienu sanācija, paneļu šuvju aizpildīšana pirms siltināšana.  
 
. 

        

       
  Cokola daļai pa perimetru nepieciešama hidroizolācija un siltināšana, 
izbūvējot betona apmali un lietus ūdeņu novadīšanu no pamatiem. 
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Jumta starp pārsegums jāsiltina ar hidromehāniski iestrādājamo 
siltumizolācijas materiālu biezumā 250 mm. Nepieciešama jumta seguma 
konstrukciias atjaunošana un apstrāde atbilstoši tehniskās apsekošanas 
atzinumam un izstrādātam projektam. 
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     Apkures un siltā ūdens piegādes cauruļvadu izolācija ir neapmierinošā 
stāvoklī.  

 
   



1.lapa

ĒKAS
PAGAIDU 

ENERGOSERTIFIKĀTS

REĢISTRĀCIJAS NUMURS: 217_16. EA PS P 
DERĪGS LĪDZ: 15.12.2018

1. ĒKAS VEIDS Daudzdzīvokļu ēka (90 dzīvokļi)

2. ADRESE Gaismas iela 19 k-7, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-
2123

3. ĒKAS DAĻA Ēkas renovācijas projekts

4. ĒKAS VAI TĀS DAĻAS (TELPU GRUPAS) KADASTRA
APZĪMĒJUMS 80700081265001

5. ĒKAS ENERGOSERTIFICĒŠANAS
NOLŪKS

 jaunbūve,  pārbūvējama,  atjaunojama

6. ĒKAS RAKSTUROJUMS

Pirmreizējās ekspluatācijā pieņemšanas gads 1993

Pēdējās pārbūves/atjaunošanas gads

Stāvu skaits 5 virszemes, 1 pazemes,  mansards,  jumta stāvs

Kopējā platība 5 038 m² Aprēķina platība 4 092 m²

7. ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS
Sertifikātā un tā pielikumos visur tiek izmantoti dati bez pārtraukumiem

ATSAUCES VĒRTĪBAS
ĒKAS

ENERGOEFEKTIVITĀTES
KLASE UN RĀDĪTĀJS

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES RĀDĪTAJI

Enerģijas patēriņa novērtējums: kWh/m² gadā

- apkurei 44.1

- karstā ūdens sagatavošanai 58.78

- mehāniskajai ventilācijai -

- apgaismojumam -

- dzesēšanai -

- papildu -

Patēriņš kopā 102.9

No atjaunojamiem energoresursiem
ēkā saražotā vai iegūtā enerģija

-

Koģenerācijā saražotā enerģija -

Primārās enerģijas novērtējums 136.5

Oglekļa dioksīda emisijas
novērtējums

kg CO2 gadā 
113 406 
kg CO2/m² gadā

27.71

kWh/m² gadā

Ēka atbilst gandrīz nulles enerģijas ēkas prasībām  Jā  Nē 

8. ĒKAS ENERGOSERTIFIKĀTA IZDEVĒJS

Neatkarīgais eksperts Ēriks Celmiņš

Neatkarīgā eksperta sertifikāts EA1-0018

Datums: 15.12.2016 Paraksts:

Gandrīz nulles enerģijas
ēkas apkures rādītājs
(40)

Normatīviem
atbilstoša ēka
(70)

Ēkas veidam atbilstošs
ēkas vidējais patēriņš
(151)

B
44
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2.lapa

9. ZIŅAS PAR ĒKAS PIEŅEMŠANU EKSPLUATĀCIJĀ
(aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā): Datums: _____________________

10. ĒKAS NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU
ĪPATNĒJAIS SILTUMA ZUDUMU KOEFICIENTS

HT/Aapr = 0.5233 W/m²K (projektētais)

HTA/Aapr = 0.5781 W/m²K (apkurei)

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 = 0.4947 W/m²K (projektētais)

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

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 0 %

12. PIELIKUMI UN PIEVIENOTIE DOKUMENTI (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

1. Pielikums, kuros ietvertas aprēķinos izmantotās ievaddatu vērtības, norādot datu iegūšanas
veidu un datu avotu:
Zonu nosaukumi, platības un temperatūras; Norobežojošo konstrukciju laukumi un siltuma zuduma
koeficienti; Termisko tiltu garumi un siltuma zuduma koeficienti; Ēkā izmantoto tehnisko sistēmu
novērtējumā izmantotās vērtības; Vērtības, kas pieņemtas, lai ievērotu ēkas energoefektivitāti
ietekmējošus faktorus; - Klimatisko apstākļu korekcijai un aprēķinu precizēšanai izmantotie koeficienti
2. Pielikumi, kuros ietvertas aprēķinu datu vizualizācijas dažādos griezumos:
Būvelementu kopējais laukums un siltuma zuduma koeficienti; Būvelementu rezultējošie siltuma zuduma
koeficienti; Būvelementu kopējais laukums; Siltuma zuduma koeficienta sadalījums pa debespusēm;
Būvkonstrukciju kopējais laukums pa debespusēm; Apkure - Enerģijas sadalījums pa ieguvumu un
zudumu veidiem (kWh); Apkure - Enerģijas sadalījums pa iekšējiem avotiem; Apkure - Caurspīdīgie un
necaurspīdīgie elementi

13. NEATKARĪGĀ 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.

 
15.12.2016

 
Ēriks Celmiņš

 
 

 

 (datums)  (vārds, uzvārds)  (paraksts)  
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ZONU NOSAUKUMI, PLATĪBAS UN TEMPERATŪRAS

Nr Nosaukums
Platība 

(m²)

Aprēķina
temperatūra

apkures periodā 
(°C)

Aprēķina
temperatūra
dzesēšanas

periodā 
(°C)

1.zona ZONA 1 1-5 stāvs 4 092 18.58 -

NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU LAUKUMI UN SILTUMA ZUDUMA KOEFICIENTI

Elements Veids
Laukums 

(m²)

Siltuma
caurlaidības
koeficients U

(W/(m² K))

Siltuma
zudumu

koeficients H
(W/K)

ZONA 1 1-5 stāvs

  Ziemeļu fasāde

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis 416.2 1.3 632.7

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena 950.8 0.2008 198.4

AD jaunas. Ēku ārdurvis 22.68 1.8 48.02

  Dienvidu fasāde

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena 981.9 0.2008 204.9

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis 409.8 1.3 617.5

  Rietumu fasāde

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena 135.9 0.2008 28.35

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis 10.5 1.3 15.97

  Austrumu fasāde

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena 135.9 0.2008 28.35
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Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis 10.5 1.3 15.97

  Horizontāla virsma

Neapkurināma pagraba
pārsegums,
dzelzsbetona panelis
220 mm ar inerto
materiālu klāju un grīdas
segumu, siltināts b - 100
mm; λd≤ 0,040 W/(mK),
pamata sienu
siltinājumu b- 100 mm;
0,037 un apdari.

Grīda / Pagraba pārsegums 881 0.242 213.2

Piektā stāva
pārsegums:
dzelzsbetona
konstrukcijas 220mm;
0,9 (klājs ar siltinājuma
kārtu 100 mm; 0,14)
papildus siltināšana b -
250 mm siltumizolācijas
materiālu (λd ≤ 0,041
W/(mK)), esoša iekšēja
apdare.

Jumts / Bēniņu pārsegums 920.2 0.1487 136.8

Bēniņu-jumta lūka Logi / Balkona durvis 2.1 0.6 1.26
Piezīme. * Kopējais siltuma zudumu koeficients, ņemot vērā tajā ietilpstošos lineāros un punktveida termiskos tiltus.

TERMISKO TILTU GARUMI UN SILTUMA ZUDUMA KOEFICIENTI

Lineārie tilti

Elements Veids
Termisko tiltu

garums 
(m)

Siltuma
caurlaidības
koeficients Ψ

(W/(m K))

Siltuma
zudumu

koeficients H
(W/K)

ZONA 1 1-5 stāvs

  Ziemeļu fasāde

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis 1 146 0.08 91.68

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena - - -

AD jaunas. Ēku ārdurvis 72 0.1 7.2

  Dienvidu fasāde

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena - - -

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis 1 059 0.08 84.72

  Rietumu fasāde

Vieglbetona sienu
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paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena - - -

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis 29 0.08 2.32

  Austrumu fasāde

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena - - -

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis 29 0.08 2.32

  Horizontāla virsma

Neapkurināma pagraba
pārsegums,
dzelzsbetona panelis
220 mm ar inerto
materiālu klāju un grīdas
segumu, siltināts b - 100
mm; λd≤ 0,040 W/(mK),
pamata sienu
siltinājumu b- 100 mm;
0,037 un apdari.

Grīda / Pagraba pārsegums - - -

Piektā stāva
pārsegums:
dzelzsbetona
konstrukcijas 220mm;
0,9 (klājs ar siltinājuma
kārtu 100 mm; 0,14)
papildus siltināšana b -
250 mm siltumizolācijas
materiālu (λd ≤ 0,041
W/(mK)), esoša iekšēja
apdare.

Jumts / Bēniņu pārsegums - - -

Bēniņu-jumta lūka Logi / Balkona durvis - - -

Punktveida tilti

Elements Veids
Termisko tiltu

skaits

Siltuma
caurlaidības
koeficients Χ

(W/K)

Siltuma
zudumu

koeficients H
(W/K)

ZONA 1 1-5 stāvs

  Ziemeļu fasāde

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis - - 0

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena 4 754 0.00157 7.464
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AD jaunas. Ēku ārdurvis - - 0

  Dienvidu fasāde

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena 4 909 0.00157 7.707

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis - - 0

  Rietumu fasāde

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena 679 0.00157 1.066

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis - - 0

  Austrumu fasāde

Vieglbetona sienu
paneļi: gāzbetons, ρ =
600 kg/m³ , cementa-
smilšu java (blīvums
1600), šuvju blīvējums,
abpusējs apmetums,
siltināts b - 150 mm; λd≤
0,039 W/(mK).

Siena 679 0.00157 1.066

Logi, divu stiklu pakete
PVC konstrukcijas
profilā.

Logi / Balkona durvis - - 0

  Horizontāla virsma

Neapkurināma pagraba
pārsegums,
dzelzsbetona panelis
220 mm ar inerto
materiālu klāju un grīdas
segumu, siltināts b - 100
mm; λd≤ 0,040 W/(mK),
pamata sienu
siltinājumu b- 100 mm;
0,037 un apdari.

Grīda / Pagraba pārsegums - - 0

Piektā stāva
pārsegums:
dzelzsbetona
konstrukcijas 220mm;
0,9 (klājs ar siltinājuma
kārtu 100 mm; 0,14)
papildus siltināšana b -
250 mm siltumizolācijas
materiālu (λd ≤ 0,041
W/(mK)), esoša iekšēja
apdare.

Jumts / Bēniņu pārsegums - - 0

Bēniņu-jumta lūka Logi / Balkona durvis - - 0
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ĒKĀ IZMANTOTO TEHNISKO SISTĒMU NOVĒRTĒJUMĀ IZMANTOTĀS VĒRTĪBAS

Inženiertehniskā sistēma Mērķis
Lietderības
koeficients

Apkure Apkurei 0.98

Siltā ūdens sagatavošana Karstā ūdens piegādei 0.98

VĒRTĪBAS, KAS PIEŅEMTAS, LAI IEVĒROTU ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTI
IETEKMĒJOŠUS FAKTORUS

Ēkas pamatdati

Aprēķina datums 15.12.2016

Būvniecības ieceres apstiprināšanas datums 30.08.2016

Ēkas stāvoklis jauna/renovēta

Valsts ēka nē

Vidējais apkurināmo telpu augstums 2.74

Piemērot ēkas energoefektivitātes minimālā
pieļaujamā līmeņa noteikšanu apkurei

jā

Ēkas energoefektivitātes minimālais pieļaujamais
līmenis apkurei

70 kWh/m² gadā

Ēkas zonas un to pamatdati

 1.zona

Zonas veids ZONA 1 1-5 stāvs

Konstrukcijas apraksts

Zonas veids Dzīvojamā

Vidējā siltuma plūsma no iekārtas 
(W/m²)

-

Galvenais konstrukciju materiāls
Gāzbetons, dobtais keramikas ķieģelis,
keramzītbetons, skaidbetons

Konstrukciju klasifikācija vidēja

Apkurei uzstādītā iekštelpu temperatūra T 
(°C)

18.58

Dzesēšanai uzstādītā iekštelpu temperatūra T 
(°C)

-

Dzesēšanas ilgums kalendārā gada laikā 
(h)

-

Zonas apkurināmo grīdu laukums Aapr,1 

(m²)
4 092

Zonas telpu augstums 
(m)

2.74

Zonas tilpums V 
(m3)

11 212
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Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ventilācijas zudumus

 1.zona

Dabiskā ventilācija (ieskaitot infiltrāciju)

Gaisa apmaiņas koeficients nd (1/h) 0.531

Gaisa plūsmas likme (norma) kondicionētajās
platībās qve,d 

(m3/h)

5 954

Darbības laika daļa aprēķina periodā ft,d(-) 1

Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plūsmu Hve,d
(W/K)

2 024

Gaisa plūsmas piegādes temperatūra apkures
periodā T2,pieg,d (°C) 0

Gaisa plūsmas piegādes temperatūra dzesēšanas
periodā T2,pieg,d (°C) * -

Mehāniskā (piespiedu) ventilācija

Gaisa apmaiņas koeficients nm (1/h) -

Gaisa plūsmas likme (norma) kondicionētajās
platībās qve,m (m3/h)

-

Darbības laika daļa aprēķina periodā ft,m (-) 0

Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plūsmu Hve,m
(W/K)

-

Gaisa plūsmas piegādes temperatūra apkures
periodā T2,pieg,m (°C) * 0

Gaisa plūsmas piegādes temperatūra dzesēšanas
periodā T2,pieg,m (°C) * -

Piezīme. * 12 mēnešu aprēķinam temperatūras tiek attēlotas visiem mēnešiem pēc kārtas, atdalot tos ar semikolu: janvārī,
februārī, martā, aprīlī, maijā, jūnijā, jūlijā, augustā, septembrī, oktobrī, novembrī, decembrī.
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Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu iekšējos siltuma ieguvumus

 1.zona

Zonas veids Dzīvojamā

Konstrukcijas klasifikācija vidēja

Virtuves telpu un dzīvojamo istabu platība no
kopējās zonas aprēķinu platības 
(%)

60

Raksturīgā laika daļa, kurā cilvēki zonā uzturās (-) neizmanto

Raksturīgā lietderīgā platība uz cilvēku zonā 
(m²/cilv)

neizmanto

Siltuma plūsma no apgaismojuma Φiek,apg 

(W)
-

Uzstādītā apgasmojuma jauda 
(W)

-

Siltuma enerģijas koeficients 
(-)

-

Darbības stundas diennaktī 
(h)

-

Siltuma plūsmas no karstā ūdens/apkures
sistēmām blakus esošās nekondicionētās telpās
Φiek,ū,pagr 

(W)

-

Lineārais siltuma plūsmas blīvums qiek,ū,pagr 

(W/(m K))
-

Cauruļu garums nekondicionētās telpās Lū,pagr 

(m)
-

Karstā ūdens temperatūra 
(°C)

-

Nekondicionētās telpas temperatūra 
(°C)

-

Siltuma plūsma no karstā ūdens sistēmas (izņemot
karstā ūdens cirkulāciju) Φiek,ū,cita 

(W)
12 560

Diennaktī izlietojamie karstā ūdens litri 
(l)

12 487

Karstā ūdens temperatūra 
(°C)

43

Temperatūra, līdz kādai atdziest ūdens zonas
robežās 
(°C)

22

Siltuma plūsma no karstā ūdens cirkulācijas
sistēmas uz metru garuma Φiek,ū,cirk 

(W)
1 800

Plūsma uz metru garuma qiek,ū,cirk 

(W/m)
4

Caurules veids -

Caurules ārējais diametrs, mm -

Ūdens temperatūra, °C -

Cirkulācijas cauruļu garums zonā Lū,cirk 

(m)
450

Karstā ūdens apgādes sistēmas ūdens cirkulācijas
cauruļu garums konkrētajā ēkas zonā Lū,cirk 

(m)
450

Siltuma plūsma no procesiem un priekšmetiem
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Φiek,proc 

(W)
-

Siltuma plūsma no telpas apkures sistēmām Φiek,A 

(W)
-

Siltuma plūsma no telpas gaisa kondicionēšanas
sistēmām Φiek,dz 

(W)
-

Siltuma plūsma no ventilācijas sistēmām Φiek,V 

(W)
-

Vispārīgie apkurei izmantotie parametri un konstantes

 1.zona

Apkures perioda ilgums (dienās) 203

Ārgaisa temperatūra (°C) 0

Dimensijas norādes skaitliskais parametrs aapk,0 (-

)
0.8

Ēkas vai ēku zonas laika konstante τapk (h) 33.79

Norādītā laika konstante τapk,0(h) 30

Skaitliskais parametrs aapk atbilstoši laika

konstantei τapk (-)
1.926

Siltuma bilances koeficients γapk (-) 0.6327

Ieguvumu izmantošanas faktors ηapk (-) 0.7939

Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ieguvumus no Saules caurspīdīgām un daļēji caurspīdīgām
būvkonstrukcijām

 Z D R A H

Vidējais saules starojuma
plūsmas blīvums apkures
sezonā Es,k (W/m²)

11.5 59.7 30.4 29.8 43.8

Būvkonstrukciju
novietojums pa
debesspusēm
(A l,p m²)

Logi /
Balkona
durvis

416.2 409.8 10.5 10.5 0

Kopā 438.9 409.8 10.5 10.5 0

Enerģijas caurplūde, ja tiek
izmantots saules ēnojums 
gl+ēn (-)

0 0 0 0 -

Rāmja faktors FF 

(-)
0.3362 0.3 0.3 0.3 -

Ēnojuma samazināšanas
faktors Fēn 

(-)
0.9895 0.66 0.91 0.4532 -

Stiklotā elementa efektīvais
savācošais laukums As,k 

(m²)
195.2 76.88 3.94 3.447 0
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Vērtības caurspīdīgajām un daļēji caurspīdīgajām būvkonstrukcijas

Noēnojums
Rāmja
faktors 
FF (-)

Elementa
projicētais
laukums 
A l,p (m²)

Enerģijas
caurplūde, ja

tiek
izmantots

saules
ēnojums 
gl+ēn (-)

Elementa
savācošais

laukums 
As,k (m²)

Ēnojuma
samazināšanas

faktors 
Fēn (-)

ZONA 1 1-5 stāvs

  Ziemeļu fasāde

    Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.

Noklusētais ēnojums 0.3 416.2 0 195.2 0.99

    AD jaunas.

Noklusētais ēnojums 1 22.68 0 0 0.9801

  Dienvidu fasāde

    Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.

Noklusētais ēnojums 0.3 409.8 0 76.88 0.66

  Rietumu fasāde

    Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.

Noklusētais ēnojums 0.3 10.5 0 3.94 0.91

  Austrumu fasāde

    Logi, divu stiklu pakete PVC konstrukcijas profilā.

Noklusētais ēnojums 0.3 10.5 0 3.447 0.4532

  Horizontāla virsma

    Bēniņu-jumta lūka

Noklusētais ēnojums 1 0 0 0 1

Vērtības, kas pieņemtas, lai novērtētu ieguvumus no Saules necaurspīdīgām būvkonstrukcijām

 Z D R A H

Vidējais saules starojuma
plūsmas blīvums apkures
sezonā Es,k 

(W/m²)

11.5 59.7 30.4 29.8 43.8

Būvkonstrukciju
novietojums pa
debesspusēm
(A l,p m²)

Siena 950.8 981.9 135.9 135.9 0

Grīda /
Pagraba
pārsegums

0 0 0 0 0

Jumts /
Bēniņu
pārsegums

0 0 0 0 920.2

Kopā 950.8 981.9 135.9 135.9 920.2

Ēnojuma samazināšanas
faktors Fēn 

(-)
0.9801 0.6204 0.73 0.3686 0.693

Efektīvais savācošais laukums
As,k 

(m²)
3.055 3.155 0.4366 0.4366 4.926
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Vērtības necaurspīdīgajām būvkonstrukcijas

Noēnojums

Absorbcijas
koeficients

saules
starojumam

aas,c 

(-)

Necaurspīdīgās
daļas

projicētais
laukums Ac 

(m²)

Ārējās
virsmas
siltuma

pretestība
Rse 

(-)

Elementa
savācošais

laukums As,k
(m²)

Ēnojuma
samazināšanas

faktors Fēn 

(-)

ZONA 1 1-5 stāvs

  Ziemeļu fasāde

    Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, ρ = 600 kg/m³ , cementa-smilšu java (blīvums 1600),
šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; λd≤ 0,039 W/(mK).

Noklusētais ēnojums 0.4 950.8 0.04 3.055 0.9801

  Dienvidu fasāde

    Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, ρ = 600 kg/m³ , cementa-smilšu java (blīvums 1600),
šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; λd≤ 0,039 W/(mK).

Noklusētais ēnojums 0.4 981.9 0.04 3.155 0.6204

  Rietumu fasāde

    Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, ρ = 600 kg/m³ , cementa-smilšu java (blīvums 1600),
šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; λd≤ 0,039 W/(mK).

Noklusētais ēnojums 0.4 135.9 0.04 0.4366 0.73

  Austrumu fasāde

    Vieglbetona sienu paneļi: gāzbetons, ρ = 600 kg/m³ , cementa-smilšu java (blīvums 1600),
šuvju blīvējums, abpusējs apmetums, siltināts b - 150 mm; λd≤ 0,039 W/(mK).

Noklusētais ēnojums 0.4 135.9 0.04 0.4366 0.3686

  Horizontāla virsma

    Neapkurināma pagraba pārsegums, dzelzsbetona panelis 220 mm ar inerto materiālu klāju un
grīdas segumu, siltināts b - 100 mm; λd≤ 0,040 W/(mK), pamata sienu siltinājumu b- 100 mm;
0,037 un apdari.

Noklusētais ēnojums 0.9 0 0.04 0 0

    Piektā stāva pārsegums: dzelzsbetona konstrukcijas 220mm; 0,9 (klājs ar siltinājuma kārtu
100 mm; 0,14) papildus siltināšana b - 250 mm siltumizolācijas materiālu (λd ≤ 0,041 W/(mK)),
esoša iekšēja apdare.

Noklusētais ēnojums 0.9 920.2 0.04 4.926 0.693
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BŪVELEMENTU KOPĒJAIS LAUKUMS UN SILTUMA ZUDUMA KOEFICIENTI

BŪVELEMENTU REZULTĒJOŠIE SILTUMA ZUDUMA KOEFICIENTI
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BŪVELEMENTU KOPĒJAIS LAUKUMS

SILTUMA ZUDUMA KOEFICIENTA SADALĪJUMS PA DEBESPUSĒM
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BŪVKONSTRUKCIJU KOPĒJAIS LAUKUMS PA DEBESPUSĒM

APKURE - ENERĢIJAS SADALĪJUMS PA IEGUVUMU UN ZUDUMU VEIDIEM (KWH)
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APKURE - ENERĢIJAS SADALĪJUMS PA IEKŠĒJIEM AVOTIEM

APKURE - CAURSPĪDĪGIE UN NECAURSPĪDĪGIE ELEMENTI
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ENERGOEFEKTIVIT Ā TES PAAUGTINĀ ŠANAS PROJEKTS DZĪ VOJAMAI MĀ JAI,
GAISMAS IELA 19/K-7, Ķ EKAVA, LV-2123, KAD. NR.80700081265001

Ē kas fasā des apliecinā juma karte
Skaidrojošais apraksts

VISPĀ RĪ GĀ  DAĻ A.
Bū ve atrodas Ķ ekavā ,Gaismas ielā 19/k-7. Bū ves kadastra numurs:

80700081265001.Bū ves veids: 11220103 Daudzdzī vokļ u 3-5 stā vu mā jas. Ē kas apbū ves
laukums ir 1042,1 m2, bū vtilpums16568 m3, Kopē jā  platī ba sastā da5038,03 m2.
Daudzdzī vokļ u dzī vojamās ē kas,Gaismas iela 19/k-7, Ķ ekavafasā des vienkā ršotā s
atjaunošanas projekts izstrā dā ts saskaņ ā  ar pasū tī tā ja vē lmē m un izstrā dā to ē kas
energosertifikā tu, ē kas tehniskā  apsekošanas atzinumu, kā  arī  saskaņ ā  ar Latvijas valsts
bū vnormatī viem un standartiem.

Paredzē ts veikt visu ē kas fasā žu renovā ciju, uzlabojot fasā žusiltumtehniskos
rā dī tā jus, vienlaicī gi uzlabojot ē kas vizuā lo izskatu. Ē kas visas fasā des siltinā mas ar
siltumizolē jošiem materiā liem un pē c tam izveidojama fasā žu ā rē jā  apdare. Minē to
pasā kumu rezultā tā  tiks bū tiski uzlabota ē kas energoefektivitā te, samazinā sies ē kas siltuma
zudumi caur tā s norobežojošā m konstrukcijā m. Palielinā sies ē kas nesošo konstrukciju
ilgmū žī ba un ē kas ekspluatā cijas laiks.

SPECIĀ LĀ S PRASĪ BAS.
Pē c ē kas tehniskā s apsekošanas datiem, pirms darbu uzsā kšanas Pasū tī tā jam

jā nolī gst kompetenta persona sekojošu darbu izpildei: plaisā m nepieciešams uzlikt ģ ipša
markas un veikt to novē rošanu, lai pieņ emtu lē mumu par tā lā ku rī cī bu. Ja plaisu
paplašinā šanā s netiek novē rota, tā s jā aiztaisa ar remont sastā vu. Ja plaisā m tiek novē rota
paplašinā šanā s, jā veic pamatu izpē te, lai konstatē tu cē loni pamatu deformā cijai un
jā izstrā dā  bū vprojekta risinā jums pamatu nostiprināšanai.

Lai aizsargā tu ā rsienu konstrukcijas no vides nelabvē lī gā s ietekmes, obligā ti
vispirms ir nepieciešams aizpildī t paneļ u saduršuvju izdrupumus un aizpildī t lokā los paneļ u
virsmas izdrupumus. Sekojoši nepieciešams vai nu izbū vē t apdares slā ni, vai ā rsienas
pā rklā t ar hidrofobu materiā lu.

Ē KAS ENERGOEFEKTIVITĀ TES PAAUGSTINĀ ŠANS PASĀ KUMI.
Pamatojoties uzenergosertifikā tu un bū ves tehniskā s apsekošanas rezultā tiem, lai

novē rstu siltuma zudumus ē kā , paaugstinā tu ē kas nesošo konstrukciju ekspluatā cijas
ilgumu un samazinā tu dzī vokļ u ī pašnieku maksā jumus par siltumenerģ iju, kā  arī  uzlabotu
ē kas vizuā lo izskatu, tiks veikti sekojoši pasā kumi:

1. Ē kas cokola un pamata sienu siltinā šana ar izolā cijas materiā lu 100 mm
biezumā ; λ d≤ 0,037 W/(mK), iekļ aujot arī  cokola daļ u zem zemes lī meņ a 1
metru dziļ umā. Pirms cokola siltinā šana sakā rtot pamatu hidroizolāciju. Veicot
iepriekšminē to darbu atbilstoši energoauditamtiks samazinā ts siltumenerģ ijas
patē riņ š par17,32%;

2. Pagraba pā rseguma siltinā šana  100 mm biezumā  ar siltumizolā cijas materiā lu
(λ d≤ 0,040 W/(mK)). Veicot iepriekšminē to darbu atbilstoši energoauditam tiks
samazinā ts siltumenerģ ijas patē riņ š par1,41%;

3. Jumta pā rseguma papildus siltinā šana  ar atbilstošu izolā cijas materiā lu biezumā
250 mm; λ d≤ 0,041 W/(mK) ieklā jot jaunu jumta segumu. Jumta lū kas



siltinā šana jeb jaunas iebū ve. Veicot iepriekšminē to darbu atbilstoši
energoauditam tiks samazinā ts siltumenerģ ijas patē riņ š par8,62%;

4. Veco koka logu maiņ a pret jauniem PVC logu blokiem(U≤ 1,3W/m2K). Visas
logu ailas siltinot ar siltumizolā ciju 30mm biezumā(λ ≤ 0.039 W/(m*K)).
Veicot iepriekšminē to darbu atbilstoši energoauditam tiks samazinā ts
siltumenerģ ijas patē riņ š par 5,30%.

COKOLS.
Siltinā ms ē kas cokols pa visu ē kas perimetru. Cokolu siltinot nodrošina siltinā juma

iedziļ inā jumu zemē 1m dziļ umā. Pirms cokola siltinā šanas cokola mū ri attī rī t no visā m
abrazī vā m daļ iņ ā m un laika gaitā  izveidojušā s sū nas. Ar sū nā m apaugušo virsmu attī rī t
mehā niski, pē c tam apstrā dā t ar speciā lu ķ ī misko šķī dumu. Pamatu daļ as zonā jā ierī ko
vertikā lā  hidroizolā cija.

Pamatu sienā m izveidojams siltinā jums no putupolistirola 100mm. Siltinā jumam
izveidojams krā sots dekoratī vais struktū rapmetums uz armē juma kā rtas, krā sas toni skatī t
projekta grafiskā s daļ as lapā sAR-9 un AR-10. Mezglus skatī t projekta grafiskā s daļ as lapās
no AR-13lī dz AR-22.

FASĀ DE.
Fasā dē s par siltumizolā cijas materiā lu izmantojama siltumizolā cija150 mm

biezumā , pā rklā ta ar amē juma kā rtu un krā sotu dekoratī vo struktū rapmetumu. Sienu
apmetuma krā sojuma toņ us un to sadalī jumu skatī t fasā žu rasē jumos skatī t lapā sAR-9 un
AR-10. Projektā  krā su toņ i doti pē c RAL krā su kartes. Lai novē rtē tu fasā žu krā su
risinā jumus, bū vuzņ ē mē jam nepieciešams veikt kontrolkrā sojumus uz sagatavotas ē kas
sienas, uzkrā sojot visu toņ u paraugus pē c dotajiem fasā des krā su risinā jumiem (1 m2 lielā
platī bā ). Ē kas fasā dē s kur virtuvē s aukstais gaisa skapis ierī kot pašregulē jošu svaiga gaisa
ventili. Vā rsts ir paredzē ts svaigā  gaisa padevei un darbojas automā tiskā , kā  arī  rokas
režī mā .

PAGRABA PĀ RSEGUMS.
Siltinā t ē kas pagraba pā rsegumu no apakšasar Griestu lamella PAROC CGL 20cy

plā tnē m100mm(siltumvadī bas koeficients λ ≤ 0.040 W/(m*K)), krā sot. Siltumizolā cijas
stiprinā šanai papildus izmantot stiprinā juma dī beļ us.

IEEJAS JUMTIŅ IUN LIEVENIS.
Visu metā la detaļ u iesegumus un krā sojuma toņ us skatī t fasā žu rasē jumos.
Veikt ieejas jumtiņ a remontu. Demontē t jumtiņ asegumu, veikt jumtiņ a apakšē jā s

un augšē jā s virsmas remontu. Uzklā t ruļ ļ u seguma materiā lu. Uzstā dī t tekni.

LOGI UN DURVIS
Esošos koka logus dzī vokļ os nomainī t pret PVC logiem ar 2 stikla paketi.

Nodrošinā t jauno logu U vē rtī bu U <=1.3 W/(m2 x K). Krā sa balta. Dalī jumu skatī t
projekta grafiskā  daļ ā , lapā  AR-11. Visiem logiem izbū vē t iekšē jā s un ā rē jā s palodzes ar
iekšē jo aiļ u apdari. Logi aprī kojami ar ventilā cijas sistē mu “Regel-air”.

Ja ir iespē jams, dzī vokļ u logu profilos kuri netiek mainī ti ieteicams ierī kot pasī vā s
vē dinā šanas sistē mu.

Kā pņ u telpas, kā  arī  uz pagrabstā vu ā rdurvis nomainī t pret mū sdienī gā m siltinā tā m
tē rauda ā rdurvī m. Vē jtvera iekšdurvis koka. Krā su toni skatī t AR-9 lapā .



BALKONI.
Balkoniem tiek demontē ti patvaļ ī gi ierī koti iestiklojumi, lai varē tu veikt ēkas

siltinā šanas darbus. Grī dai tiek veikts remonts un ierī kota hidroizolā cija. Balkonu apakša
tiek špaktelē ta un krā sota.Margas– dekoratī vie koka dē lī ši.

JUMTS.
Projekta ietvaros paredzē ts veikt jumta pā rseguma siltinā šanu ar minerā lvati250

mm (siltumvadī bas koeficients λ ≤ 0.041 W/(m*K)), kas atbilst energoauditā  norā dī jtam
siltinā šanas materiā lam, vai analoga.

Pirms jumta siltinā šanas darbiem ir nepieciešams veikt esoša seguma tī rī šanu un
daļ ē jo noņ emšanu, lai izvairī tos no netī rumiem un gaisa spilveniem zem siltumizolā cijas.
Pē c siltinā šanas darbiem paredzē ta jauna seguma ierī košana(ruļ ļ veida materiā ls divā s
kā rtā s). Tiks ierī koti jumta aeratori, kas paredzē ti mitrā  gaisa izvadī šanai, pirms tas
nodarijis bojā jumus konstrukcijā m, izvada kondensā tu no hidroizolā cijas apakšē jā s kā rtas,
lī dz ar to novē ršot “pū šļ u” rašanos un jumta seguma materiā la slā ņ ošanos. Ventilā cijas
izvadus uzjumta apmest un krā sot.

Ģ ENPLĀ NS.
Zemesgabals nosacī ti lī dzens, piekļ ū šanatajā  noGaismas ielas vai pagalma.

ARHITEKTŪ RAS RISINĀ JUMI.
Fasā des krā su toņ us skatī t lapāAR-9 un AR-10.

INŽENIERAPGĀ DE.
Inženierapgā des projekti tiek izstrā dā ti atsevišķ i (sē jums Nr.2 un Nr.3).

KOMUNIKĀ CIJAS.
Pirms siltinā šanas darbiem konkrē tajā zonā demontē t vai minimā li pā rnest esošā s

ē kasjumta antenas, kabeļ us. Pē c siltinā šanas darbiem uzstā dī t atpakaļar mā jas
pā rvaldnieku saskaņ otā sjumtakomunikā cijas.

Ā rē jos gā zes vadus ē kas pirmā  stā va lī menī nepieciešams pā rbī dī t, jo šobrī d tie
atrodas ~15cm attā lumā  no ē kas ā rsienas. Realizē jot ē kas renovā ciju gā zes komunikā cijas
tiks aizsegtas, tā dē ļ  par nepieciešamajiem pā rnešanas darbiem jā informēLatvijas Gā ze, lai
tā  var tos pā rnest, ja tas ir ekonomiski pamatotā kais variants. Vai veidojot nišas ap gā zes
ā rē jiem vadiem, ja to pieļ auj Latvijas Gā ze.

SATIKSMES ORGANIZĀ CIJA.
Bī stamo zonu noteikšanu un satiksmes organizē šanas shē mas izvē li veic atbildī gais

bū vdarbu vadī tā js pirms darbu uzsā kšanas. Saskaņ ā  ar bū vdarba vadī tā ja rī kojumu, tiek
veiktabū vdarbu veikšanas vietas norobežošana.

Lai izvairī tos no cilvē ku iekļ ū šanas bī stamajā s zonā s, tā s jā norobežo ar
aizsargnožogojumiem saskaņ ā  ar Ministru kabineta noteikumi Nr.92. Minē tajiem
noteikumiem jā bū t pieejamam atbildī gajam bū vdarbu vadī tā jam un jā atrodas bū vobjektā .
Aizsargnožogojumus apzī mē  ar drošī bas zī mē m un uzrakstiem saskaņ ā  ar „Darba
aizsardzī bas likumu un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 400 „Darba aizsardzī bas
prasī bas drošī bas zī mju lietošanā ”.

Zemesgabala teritorijā  bū vdarbu veicē jam jā nodrošina iedzī votā jiem drošu
piekļ ū šanu kā pņ utelpā m jeb dzī vokļ iem. Savukā rt transporta satiksme un cilvē ku kustī ba
teritorijā  organizē jama tā , lai netiktu traucē ta būvdarbu normā la veikšana t.i., bū vmateriā lu
piegā de iekšpagalmā , strā dnieku kontakts ar nepiederošā m personā m. Visi materiā li



jā novieto atbilstoši pagaidu glabā šanas noteikumiem. Aktī vā s bū vdarbu zonas papildus
jā norobežo ar signā llentu un žogu. Informatī vā s zī mes, tā feles, kas ierobežotu transporta
plū smu iekšpagalmā  uzstā dā mas savlaicī gai bū vmateriā lu piegā dei. Materiā lu piegā de no
Mā tera ielas nav paredzē ta.

FASĀ DES DEFEKTU NOVĒ RŠANA.
Veikt sienu bojā to vietu remontu, atjaunojot izdrupušā svietas un hermetizē jot

saduršuves. Visas plaisas aizpildī t ar elastī gu šuvju mastiku. Ā rsienu saduršuvju un plaisiņ u
aizdarinā šanu rekomendē jams veikt ar Schomburg ASO-flexfuge vai analogs.

Šaurā s plaisiņ as ar dimanta ripu plaisas virspusē  izveido ~3mm dziļ u 2-3mm platu
grā vī ti, kuru aizpilda ar minē to sastā vu saskaņ ā  ar ražotā ja tehnisko instrukciju. Paneļ u
bojā jumu vietas remontē t ar remontjavas sastā vu. Pirms remontjavas uzklā šanas bojā juma
vietas attī rī t no visā m abrazī vā m daļ iņ ā m. Iestrā dāšanas tehnoloģ iju pieprasī t izvē lē tā
materiā la izplatī tā jam.

VISPĀ RĪ GI.
Iepriekšminē tie darbi jā veic kompleksi, piesaistot bū vniekus un materiā lus, kas

sertificē ti Latvijā . Ē kas fasā des siltinā šana jā veic saskaņ ā  ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko
apstiprinā jumu vadlī nijas ā rē jā m daudzslā ņ u siltumizolā cijas sistē mā m). Uz šo vadlī niju
pamata, siltumizolā cijas sistē mu ražotā ji var saņ emt sava izstrā dā juma Eiropas tehnisko
apstiprinā jumu „ETA”. Atbilstī bas apliecinā jums šā dam ETA ļ auj to marķ ē t ar CE zī mi un
brī vi izplatī t visā s ES dalī bvalstī s. „ETA” precī zi reglamentē  ne tikai iebū vē jamo materiā lu
tehniskā s ī pašī bas un to kontroles metodes, bet arī  to iebū vē šanas tehnoloģ iju un darbu
uzraudzī bas kā rtī bu.

Projektā  dotā s atsauksmes uz konkrē tu firmu izstrā dā tiem bū vmateriā liem ir kā
kvalitā tes garants. Bū vorganizā cija un pasū tī tā js bū vniecī bas laikā  drī kst izmantot citu
firmu izstrā dā jumus, kuru tehniskie un kvalitā tes rā dī tā ji ir analogi, vai augstā ki nekā
projektā  norā dī tam bū vmateriā lam. Mezglu rasē jumi, kuri nav uzrā dī ti projekta
dokumentā cijā , ir vispā rzinā mi un noteikti atsevišķu materiā lu iestrā des noteikumos,
piegā dā tā jfirmu rekomendā cijā s un citos materiā los.
Pē c ē kas atjaunošanas ir jā veic iedzī votā ju apmā cī ba – sā kot ar vispā rē jiem
„energoefektī vā s uzvedī bas” pamatiem lī dz tehniskajiem aspektiem, piemē ram, kā dā  veidā
ir pareizi vē dinā t telpas, kā  arī  rī koties ar termoregulā toriem.

1. SILTUMIZOL Ā CIJAS SISTĒ MAS MONTĀ ŽAS NORĀ DĪ JUMI.

Ē kas ā rē jā s siltumizolā cijas sistē mas ierī košana paredzē ta bū ves ā rē jo norobežojošo konstrukciju
siltuma noturī bas palielinā šanai, ar mē rķ i nodrošinā t tā s atbilstoši LBN 002-01 „Ē ku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika” prasī bā m.
Visiem projektā  norā dī tajiem materiā liem un iekā rtām nepieciešamī bas gadī jumāpielietojami
analogi, to saskaņ ojot ar projekta arhitektu.

1.1. IZPILDĀ MO DARBU ORGANIZĀ CIJA UN TEHNOLOĢ IJA.

Skat. DOP daļ as paskaidrojuma rakstā

1.2. PAMATNES SAGATAVOŠANA.

Pirms ā rsienu siltumizolā cijas uzsā kšanas darbiem, nepieciešams sagatavot to virsmas unvisus
fasā des siltumizolā cijas darbus veikt atbilstoši ETAG 004 prasī bā m.
Pamatnes sagatavošana siltinā juma pielī mē šanai sastā v no sekojošā m operā cijā m:



• sienas virsmu, kurai nav dekoratī vā  seguma, ir labi jā attī ra no birstošiem apdares materiā liem
un ķ ieģ eļ u lauskā m, kas stingri neturas pie pamatnes;

• veco apmetumu un apdares ķ ieģ eļ u noturī bu ir jā pā rbauda klaudzinot pa visu virsmu, tukšuma
vietu atrašanas gadī jumā , apmetumu vai flī zes ir jānokaļ  un jā izlī dzina ar apmetumu;

• nelī dzenumus un kritumus vairā k par 2 cm ir jā novē rš;

• plaisas jā izpilda ar elastī gu hermē tiķ i;

• krā sotā s virsmas (emaljas, plastika) ir jā pā rbauda uz saderī bu ar lī mē jamo siltinā juma sastā vu.
Pie šo sastā vu nesaderī bas vai kad veco krā su sastāvs nav zinā ms, ir nepieciešams pilnī gi
noņ emt nokrā sotā s virsmas.

• Sienu virsmu gruntē šanu izlī dzinošo kā rtu vietā s ir jā izpilda pē c javas sacietē šanas un
izlī dzinošā  slā ņ a izžā vē šanas;

• Pamatnes virsmu ir jā nogruntē  ar speciā lo sastā vu stipri uzsū cošā m virsmā m.

• Pie virsmas sagatavošanas ir jā ievē ro prasī bas, kuras dotas tab. 1:

Tabula 1
Tehniskā s prasī bas Maksimā lā s

atkā pes
Kontrole (metode, apjoms, reģ istrā cijas
veids)

Nelī dzenumu skaits (laidens
apveids) 2 (divu) m garumā

Ne vairā k par
divā m

Uzmē rī šanas un tehniskā  apskate, ne
mazā k par 5 uzmē rī jumiemuz katriem
100 m2 virsmas

Pieļ aujamā s pamatnes virsmas
novirzes (pie pā rbaudes ar divu
metru latu)

+-10 mm
Uzmē rī šanas un tehniskā  apskate, ne
mazā k par 5 uzmē rī jumiem uz katriem
100 m2 virsmas

Virsmas pieļ aujamam valgumam
pirms gruntē juma uzklā šanas nav
jā pā rsniedz:

• betona, ķ ieģ eļ u

• cementsmilts

4%; 5%

Uzmē rī šanas apskate, ne mazā k par 5
uzmē rī jumiem uz katriem 100 m2

virsmas;
reģ istrā cijas apskate

1.3. LOGI, DURVIS

• Jauno metā la lokšņ u palodžu sā nu malas iestrā dā t aiļ u siltinā juma zonā ;
• zemskā rda palodžu zonu un logailas starp loga rā mi un sienu kategoriski aizliegts

siltumizolē t ar jebkā dā m t.s. montā žas putā m, bet izmantot hermē tiskas logu montā žas
lentas!

1.4. SILTUMIZOL Ā CIJAS IEKLĀ ŠANA UN LĪ MĒ ŠANA.

Siltumizolā cijas ierī košanai apmetamajā m un flī zē m sedzamajā m plaknē m– siltumizolā cija
montē jama no plā tnē m ar jau iestrā dā tu pretvē ja izolā ciju, izolā cijas plā tnes rū pī gi piegriežamas
izveidojot ciešus pieslē gumus.
Ē kas ā rē jai siltumizolā cijai pielieto plā tņ u siltinā tā ju, ievē rojot ETAG 004 kvalitā tes sistē mas
norā dī jumus;
Siltinā tā ja uzlī mē šanas kvalitā tes nodrošinā šanai un siltumtehnisko ī pašī bu saglabā šanai ir jā ievē ro
sekojošā s prasī bas:



• pē c lī mes uzklā šanas uz siltinā tā ja plā tni, to jā notī ra no plā tnes malā m 1-2 cm
platumā , lai izvairī tos no lī mes nokļ ū šanas plā tņ u salaiduma vietā s;

• uzreiz pē c lī mes uzklā šanas uz plā tnes to ir jā pielī mē  uz virsmas. Plā tnes stingras
piegulšanas nodrošinā šanai pie sienas virsmas to ir jā piespiež ar vismaz 60 cm gara
un 20 cm plata rī vdē ļ a palī dzī bu;

• pie plā tņ u uzlī mē šanas ir jā nodrošina salaidumu „pārsiešanu” (pē c ķ ieģ eļ u mū ra
tipa);

• nepieļ aut, šuvju vairā k par 2 mm veidošanos plā tņ u salaiduma vietā s;
• par 2mm platā kā s šuves ir jā aizpilda ar speciā li piegrieztā m strē melē m no tā  paša

siltumizolā cijas materiā la;
• novirzes starp plā tņ u biezumu nedrī kst pā rsniegt 3 mm;
• vietā s, kur siltinā tā js pieskaras pie ē kas esošā m konstrukcijā m ir jā atstā j atvē rtu 10-

15 mm platu salaidumu, kuru ir jā noblī vē  ar hermetizē jošu, elastī gu blī vē jumu.
Tabula 2.Tehniskā s prasī bas siltinā tā ja un sieta lī mē jošā m sastā vam
Radī tā js Normatī vā  nozī mē
Saķ eršanā s izturī ba (adhē zijas izturī ba) MPa, ne mazā ka par 1.0
Blī vē šanas izturī ba MPa, ne mazā ka par 15.0
Izturī ba pret salu, cikliem, ne mazā ka par 75
Tvaikcaurlaidī ba, mg/m h Pa 0.1
Lineā rais rukums, % 0.5

1.5. SILTINĀ TĀ JA MEHĀ NISKĀ  STIPRINĀ ŠANA.

Siltumizolā cijas plā tņ u mehā niskā  stiprinā šana jā veic pirms sieta ierī košanas. Siltumizolā cijas slā ņ a
stiprinā šanas darbi tiek ī stenoti ar speciā liem, siltumizolā cijas stiprinā šanai piemē rotiem
„šķ ī vjveida” tipa dī beļ iem ar metā la stieņ u palī dzību.
Pie siltinā tā ja plā tņ u mehā niskā s stiprinā šanas ar dī beļ iem jā ievē ro sekojošā s prasī bas:

• pē c mehā niskā s stiprinā šanas dī beļ u cepurī tes nosedz ar atbilstoša siltumizolā cijas
materiā la, diametra un biezuma tapu, nodrošinot ieplaku neesamī bu uz siltinā tā ja;

• dī beļ u metā la detaļ u iziešana virs apmetuma slā ņ a virsmu nav pieļ aujama;
• Minimā lo dī beļ u daudzumu uz 1 m2 siltumizolā cijas materiā lu paradī ts tab. 3:

Tabula 3.Dī beļ u daudzums

Siltinā tā ja veids
Vienkā ršs
iecirknis

Stū ra iecirknis

pie 8 m augstuma
pie 8 lī dz 20 m
augstumam

Vates plā tnes 6 6 7
Ekstrudē ta putupolistirola  plā tnes5 7 12

Tabula 4.Dī beļ u raksturojumi
Dī beļ u marka Pamatnes

materiā ls
Enkurojuma
dziļ ums hv,
mm

Diametrs mm Garums
mm

Dī beļ i Cepurī tes

Skrū vveidī gie dī beļ i Tukšs ķ ieģ elis90 8.10 60 300



1.6. ARMĒ JOŠĀ  SLĀ Ņ A IERĪ KOŠANA COKOLAM.

Armē jošo slā ni ierī kot pē c lī mē jošā  sastā va pilnī gas sacietē šanas, ievē rojot ražotā ju norā dī jumus,
kas fiksē  siltumizolā cijas stā vokli, un pē c stingras tā  saķ eršanā s ar virsmu, bet ne agrā k par 24
stundā m pē c pielī mē šanas.
Armē jošais slā nis izpildā ms sekojošā  secī bā :

• siltinā tā ja virsmu izlī dzina ar rupja slī pē šanas papī ra palī dzī bu;
• sieta ruļ ļ us pirms pielī mē šanas izvietot un sagriezt, nodrošinot pā rlaidumu lielumu

ievē rošanu pie lī mē šanas;
• uzreiz pē c pirmā  lī mē jošā  sastā va kā rtas uzklā šanas uzlikt uz virsmu sietu un

iegremdē t to javā  ar plastikā ta rī vdē ļ a palī dzī bu, nepieļ aujot krokas;
• veikt tehnoloģ isku pā rtraukumu 10-24 stundu garumā ;
• uzlikt otro lī mē jošā  sastā va kā rtu.

Papildus lī dzekļ i:
• sietu ir jā liek vertikā li pie nosacī juma nodrošinā t sietu pā rsegšanu 100 mm;
• apcirst ar špakteli sietu stū ros un piekļ ā vuma vietā s nav pieļ aujama;
• stingri ievē rot ar izstrā dā tā ju uzstā dī tas materiā lu izlietošanas normas.

1.7. STŪ RI UN MALAS.

Lai pasargā tu cokola un apmesto plakņ u stū rus un malas no mehā niskiem bojā jumiem, tos aizsargā
uzstā dot stū ru aizsargprofilus no alumī nija vai cinkotā  tē rauda;
Aizsargprofilus sē dina uz lī mē jošo sastā vu tieši uz siltinā tā ju visā  aizsargā jamā  stū ra augstumā.
Sienas apakšdaļ ā  aizsargprofili ir sē dinā mi virs pastiprinā tā s stiegrojuma kā rtas, pē c tam tie tiek
pā rklā ti ar parastu stiegrojošu kā rtu;
Aizsargprofilus piestiprinā t pie sienas virsmas ar dī beļ u (naglu) palī dzī bu nav atļ auts.

1.8. AILU APDARE.

Fasā dē m ailu apdares plā tnes tiek piegrieztas pē c fakta– uzmē rot katru atsevišķ o ailu, bet ņ emot
vē rā  blakus esošo logu atzī mes un izmē rus.
Pie apmetuma apakškā rtas stiegrošanas ailu stū ros uz siltinā tā ju papildus jā uzliek stiklašķ iedras
sieta loksne 45 grā du leņ ķ ī .
Pē c logu nomaiņ as atjaunojama iekštelpu apdare, t.sk. uzstā dā mas jaunas iekšē jā s palodzes.

Kvalitā tes kontrole un tehnoloģ iska procesa pā rvalde.
Pē c izturī bas rā dī tā jiem sistē mai ir jā atbild tehniskajā m prasī bā m, kas ir norā dī tas tab. 5:
Tabula 5

Siltinā tā ja laukums, ko neaizsargā  apmetuma kā rta vai vē dinā mā  fasā de darbu ražošanas procesā ,
nedrī kst pā rsniegt 250 m2. Ir pieļ aujams izpildī t ē kas fasā des siltinā šanu dažos iecirkņ os vienlaikus
izpildot augstā k norā dī tos ierobežojumus, bet pie obligā tas atstarpju ierī košanas starp šiem
iecirkņ iem pa ē kas augstumu un platumu ne mazā k par 2.6 m;
Siltumizolā cijas sistē mas ierī košanas darbi nevar tikt izpildī ti:

Rā dī tā ja nosaukums Normatī vā  nozī me
Blī vē šanos izturī ba (ja siltinā ts ar minerā lvati), Mpa, ne
mazā ka par

8,0

Blī vē šanos izturī ba (ja siltinā ts ar ekstrudē tu
putupolistirolu), Mpa, ne mazā ka par

8,3

Izturī ba pret aizsargkā rtas atraušanā s no pamata, Mpa, ne
mazā ka par

1,0















































































Vate 150mm λd≤ 0,039 W/(mK)

Ārējā apdare - apmetums

Vates
stiprinājuma detaļa

Armējuma siets

Līmjava

D/z panelis

Iekšējā
apdare

- +
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Līmjava

Ārējā apdare - apmetums
Armējuma siets
līmjavā

Vates stiprinājuma detaļa

Vate 150mm λd≤ 0,039 W/(mK)

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

+ -

+ -
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Ārējā apdare - apmetums

Vates
stiprinājuma detaļa

Armējuma siets līmjavā

Līmjava

Cokola profils

Ūdensizturīga cokola ārējā apdare
Armējuma siets

Putupolistirols 100mm λd≤ 0,037 W/(mK)

Līmjava

Esošā hidroizolācija

Vate 150mm λd≤ 0,039 W/(mK)

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%

Griestu lamella

PAROC CGL

20cy 100 mm

(λd≤ 0,040
W/(mK))

Hidroizolācija
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W/(mK)

Ārējā apdare - apmetums
Armējuma siets

līmjavā

Stūra elements

Ārējā skārda palodze

Iekšējā palodze

Iekšējā apdare

Iekšējā blīvlente

Elastīgs PVC
pieslēguma profīls

Blīvējums

Vates
stiprinājuma
detaļa

Elastīgs PVC
pieslēguma profīls

+

-

Esošais koka dēlīšu
apšuvums

Magnezita loksne 6mm

Vate 150mmλd≤ 0,039
W/(mK)
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Vate 150mm λd≤ 0,039 W/(mK)

Ārējā apdare -
apmetums

Vates
stiprinājuma detaļa

Armējuma siets

Līmjava
Siena

Iekšējā
apdare

- +
i=1,5%

Dubultais

valcprofilsHidroizlācija

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 λd≤ 0,039 W/(mK)

Skārda stūra pieslēgums

Metāla stabs
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Loga pielaiduma profils Sakret MAT A/10

2%

Amortizējošā lenta

Bruģakmens apmale,
bruģis (200x100x50 mm)

Stūra profils Sakret MAT D/29,2

Putupolistirols 100mm λd≤ 0,037 W/(mK)

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

SIA „Ķekavas nami”, PVN re .Nr.LV40003359306

RBD/SL-69

KAD. NR.80700081265001

A. Zari a SERT. 10-0578

13.12.2016 



Pārseguma panelis

Esošais jumta segums

Jumta vates apakšklājs
100+120 mm λd≤ 0,041 W/(mK)

Ruļļveida jumta segums

A. Zari aB VPROJ. VAD. DATUMS:

LAPA:

A. Zari aARHITEKTE

MĒROGS:

STADIJA:

SIA"RBD"

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 

B VOBJEKTS:

PAS T T JS:

M 1:20

PVN Re . Nr. LV40103475577
B v. Re . nr. 9705-R
Prei i, Prei u nov., Kooperat va iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
T lr.: +371 26601026

IZSTR D JA

BP

AR-19

SERT. 10-0578

SERT. 10-0578

L GUMA.NR:

JUMTA MEZGLS

SIA"BRD Complete"
PVN Re . Nr. LV40103522068
B v. Re . nr. 10220-R
R ga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
T lr.: +371 26397871

DBR

ENER LPROJEKTĒT JS

PROJEKTĒT JS:

Jumta vates virsklājs 30 mm
λd≤ 0,041 W/(mK)

+

-

Siltumizolācijas
stiprinājuma elements

SIA „Ķekavas nami”, PVN re .Nr.LV40003359306

RBD/SL-69

KAD. NR.80700081265001

A. Zari a SERT. 10-0578

13.12.2016 



A. Zari aB VPROJ. VAD. DATUMS:

LAPA:

A. Zari aARHITEKTE

MĒROGS:

STADIJA:

SIA"RBD"

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 

B VOBJEKTS:

PAS T T JS:

M 1:20

PVN Re . Nr. LV40103475577
B v. Re . nr. 9705-R
Prei i, Prei u nov., Kooperat va iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
T lr.: +371 26601026

IZSTR D JA

BP

AR-20

SERT. 10-0578

SERT. 10-0578

L GUMA.NR:

JUMTA UN SIENAS SALAIDUMA

MEZGLS

SIA"BRD Complete"
PVN Re . Nr. LV40103522068
B v. Re . nr. 10220-R
R ga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
T lr.: +371 26397871

DBR

ENER LPROJEKTĒT JS

PROJEKTĒT JS:

+

-

Vate 150mm

λd≤ 0,039 W/(mK)

Ārējā apdare -
apmetums

Vates
stiprinājuma detaļa

Armējuma siets

Līmjava
Sienas dz/b panelis

-

Dz/b panelis

Esošais jumta segums

Jumta vates apakšklājs 100+120 mm
λd≤ 0,041 W/(mK)

Ruļļveida jumta segums

Jumta vates virsklājs 30 mm
λd≤ 0,041 W/(mK)

Siltumizolācijas stiprinājuma
elements

Skārda vēja mala Skārda apmale

SIA „Ķekavas nami”, PVN re .Nr.LV40003359306

RBD/SL-69

KAD. NR.80700081265001

Margas

U profils

A. Zari a SERT. 10-0578

13.12.2016 



A. Zari aB VPROJ. VAD. DATUMS:

LAPA:

A. Zari aARHITEKTE

MĒROGS:

STADIJA:

SIA"RBD"

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 

B VOBJEKTS:

PAS T T JS:

ENER LPROJEKTĒT JS

M 1:20

PVN Re . Nr. LV40103475577
B v. Re . nr. 9705-R
Prei i, Prei u nov., Kooperat va iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
T lr.: +371 26601026

IZSTR D JA

BP

AR-21

SERT. 10-0578

SERT. 10-0578

L GUMA.NR:

IZVADU

SIA"BRD Complete"
PROJEKTĒT JS:

PVN Re . Nr. LV40103522068
B v. Re . nr. 10220-R
R ga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
T lr.: +371 26397871

DBR

1. Jumta vates apakšklājs 100+120 mm λd≤ 0,041 W/(mK)
2. Jumta vates virsklājs 30 mm λd≤ 0,041 W/(mK)
3. Jumta seguma materiāls ar papildu slāņiem
4. Vēdināšanas izvads
5. Siltumizolācijā izveidojams savācošais ventilācijas kanāls
6. Stiprinājuma elements

+

-

SIA „Ķekavas nami”, PVN re .Nr.LV40003359306

RBD/SL-69

KAD. NR.80700081265001

A. Zari a SERT. 10-0578

13.12.2016 



A. Zari aB VPROJ. VAD. DATUMS:

LAPA:

A. Zari aARHITEKTE

MĒROGS:

STADIJA:

SIA"RBD"

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 

B VOBJEKTS:

PAS T T JS:

ENER LPROJEKTĒT JS

M 1:20

PVN Re . Nr. LV40103475577
B v. Re . nr. 9705-R
Prei i, Prei u nov., Kooperat va iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
T lr.: +371 26601026

IZSTR D JA

BP

AR-22

SERT. 10-0578

SERT. 10-0578

L GUMA.NR:

BALKONA MEZGLS

SIA"BRD Complete"
PROJEKTĒT JS:

PVN Re . Nr. LV40103522068
B v. Re . nr. 10220-R
R ga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
T lr.: +371 26397871

DBR

SIA „Ķekavas nami”, PVN re .Nr.LV40003359306

RBD/SL-69

KAD. NR.80700081265001

Kritumu veidojošā kārta

Skārda lāsenis

Stūra profils ar lāseni

Krāsojums

+

-

-

Esošā balkona plātne

Stiegrojums

Betona kārta
Hidroizolācijas membrāna kārta

Skārda profils
Elastīgs hermētiķis

Sienas dz/b panelis

Enkurstiegra
Marga

Piezīmes.
1.Balkona remonta laikā paredzēts veikt esošo margu atjaunošanu, balkona
plātnes remontu : bojāto betona virsmu atsišanu un esošo stiegru apstrādi ar
pretkorozijas vielām, jauna betona slāņa izbūve ar stiegrošanu un hidroizolācijas
membrānas ierīkošanu, jauno margu uzstādīšanu, ka arī cinkota skārda
elementu ierīkošanu.
2.Projekta realizācijai izmantot tikai sertificētus ES būvmateriālus.
3.Projektējamo margu konstrukciju krāsot līdzīgu RAL 3011 tonī.
4.Tērauda elementus notīrīt no rūsas un divas reizes gruntēt ar gruntējumu.
5.Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas , jāpārliecinās par rasējumos
sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu
uzsākšanas vērsties pie projekta autoriem neskaidrību precizēšanai.
6.Būvdarbus veikt ievērojot LR spēkā esošo likumdošanu.

A. Zari a SERT. 10-0578

13.12.2016 



A. Zari aB VPROJ. VAD. DATUMS:

LAPA:

A. Zari aARHITEKTE

MĒROGS:

STADIJA:

SIA"RBD"

RASĒJUMA NOSAUKUMS: 

B VOBJEKTS:

PAS T T JS:

M 1:20

PVN Re . Nr. LV40103475577
B v. Re . nr. 9705-R
Prei i, Prei u nov., Kooperat va iela 6, LV-5301
e-mail: rbdprojekti@gmail.com
T lr.: +371 26601026

IZSTR D JA

BP

AR-23

SERT. 10-0578

SERT. 10-0578

L GUMA.NR:

SIENAS MEZGLS AR

SIA"BRD Complete"
PVN Re . Nr. LV40103522068
B v. Re . nr. 10220-R
R ga, Sergeja Eizenšteina iela 79-100, LV-1079
e-mail: siabrdcomplete@gmail.com
T lr.: +371 26397871

DBR

ENER LPROJEKTĒT JS

PROJEKTĒT JS:

SIA „Ķekavas nami”, PVN re .Nr.LV40003359306

RBD/SL-69

KAD. NR.80700081265001

Vate 150mm

λd≤ 0,039 W/(mK)

Ārējā apdare -
apmetums

Vates
stiprinājuma detaļa

Armējuma siets

Līmjava

D/z panelis

Iekšējā
apdare

-+

Ventilācijas vārsts Fasādes reste

A. Zari a SERT. 10-0578

13.12.2016 



DARBA ORGANIZĒ ŠANAS PROJEKTS
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Objekts: Gaismas iela 19/k-7, Ķ ekava, 2123, KAD. NR.80700081265001

Darba organizā cijas projekts (DOP) izstrā dā ts, pamatojoties uz bū vprojekta
“Daudzdzī vokļ u dzī vojamā  mā ja, Gaismas ielā  19/k-7, Ķ ekavā . Vienkā ršotā  fasā des
atjaunošana” izstrā dnē m, “Bū vniecī bas likumu”, “Darba aizsardzī bas likumu”, 19.08.2014.
izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Vispā rī gie bū vnoteikumi”, 02.09.2014.
izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ē ku bū vnoteikumi” un ar šiem
dokumentiemsaistī tajiem spē kā  esošajiem normatī vajiem aktiem. DOP izstrā dā ts orientē joši,
lai pirms bū vdarbu uzsā kšanas izstrā dā tu DVP (darbu veikšanas projektu) un saskaņ ot ar
Pasū tī tā ju.

Lī dz celtniecī bas darbu sā kumam veikt pilnī gi visus organizatoriskos pasā kumu un
sagatavošanas darbus bū vniecī bas procesu uzsā kšanai, kā  arī  bū vniecī bas darbu laikā  veikt ar
bū vdarbu organizā ciju saistī tā s prasī bas, kas noteiktas normatī vos aktos:

• LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts”;
• MK noteikumi Nr.500 “Vispā rī gie bū vnoteikumi”;
• MK noteikumi Nr.529 “Ē ku bū vnoteikumi”;
• MK noteikumi Nr.660 “Darba vides iekšē jā s uzraudzī bas veikšanas kā rtī ba”;
• LBN 008-14 “Inženiertī klu izvietojums”;
• MK noteikumi Nr.238“Ugunsdrošī bas noteikumi”;
• MK noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzī bas prasī bas, veicot bū vdarbus”;
• Darba aizsardzī bas pasā kumi veicami atbilstoši šī  bū vlaukuma darba aizsardzī bas

un ugunsdrošī bas plā nam. Ja šajā  darba aizsardzī bas un ugunsdrošī bas plā nā , kā dā
jomā  nav noteiktas konkrē tas prasī bas, tad galvenais bū vuzņ ē mē js darbus
organize/koordinē , ievē rojot LR “Darba aizsardzī bas likumu” un tā
papildinā jumus;

• Visiem apdares materiā liem jā atbilst Latvijas Republikā  noteiktajā m ugunsdrošī bas
un sanitā rajā m normā m, kā  arī  jā bū t sertificē tam Latvijas Republikas likumdošanas
noteiktajā  kā rtī bā .

DOP MĒ RĶ IS:
• Bū vniecī bas laikā nodrošinā t bū ves daļ u tehnoloģ iski pareizu izstrā di;
• Bū vniecī bas darbu laikā  nodrošinā t bū ves vai tā s daļ u mehā nisko stiprī bu un

stabilitā ti;
• Ugunsdrošī bu pasā kumu nodrošinā jums bū vniecī bas darbu veikšanas laikā , lai

ierobežotu uguns un dū mu rašanos, kā  arī  izplatī šanos bū vē ;
• Novē rst esošo inženierkomunikā ciju bojā jumus bū vdarbu veikšanas laikā .

Nodrošinā t mehā nismu, iekā rtu un aprī kojuma drošī bu.

VISPĀ RĪ GAS PRASĪ BAS.
Projekta -objekta bū vdarbiem un bū vdarbu sagatavošanai nolī gstams bū vuzņ ē mē js,

kam ir atbilstoša pieredze un tas ir reģ istrē ts Bū vkomersantu reģ istrā , ar atbilstošiem
speciā listiem, kas nepieciešami projektā  veicamajiem darbiem;

Bū vdarbus drī kst uzsā kt tikai pē c vienkā ršotā s fasādes atjaunošanas projekta
saskaņ ošanas Jelgavas novada bū vvaldē , un darbu organizā cijas projekta saskaņ ošanas ar
zemes ī pašniekiem, uz kuru zemes paredzē ts izvietot pagaidu bū vlaukumu;

Objektā  bū vdarbus atļ auts veikt no 8:00 lī dz 20:00. Trokšņ u lī menis nedrīkst
pā rsniegt 65dB. Jebkuri darbi pē c atļ autā  darbu laika, jā saskaņ o ar mā jas iedzī votā jiem.





2. Bū vdarbu vadī tā js (BV)
- darbu uzraudzī ba konkrē tiem darbiem;
- materiā lu pasū tī šana un pieņ emšana objektā ;
- projekta dokumentā cijas aprite objektā  un atsevišķ u darbu vadī šana un uzraudzī ba;
- objekta lietvedī bas kā rtošana.

3. Darba aizsardzī bas koordinators (DAK)
- kopā  ar projekta vadī tā ju un bū vdarbu vadī tā ju izstrā dā t darba aizsardzī bas plā nu;
- nodrošinā t Bū vobjektā  darba aizsardzī bas vispā rē jo principu ī stenošanu, kontroli

atbilstoši Darba aizsardzī bas likumam ar MK noteikumu grozī jumiem.;
- koordinē t darbuzņ ē mē ju sadarbī bu darba aizsardzī bas jautā jumos, lai novē rstu

nelaimes gadī jumus darbā  un arodslimī bas, nodrošināt savstarpē ju informā cijas
apmaiņ u;

- informē t projekta vadī tā ju, bū vdarbu vadī tā ju par ikvienu svarī gu notikumu, kas var
ietekmē t bū vprojekta realizē šanu.

Izstrā dā to „Darbu organizē šanas projektu” obligā ti saskaņ ot ar pasū tī tā ju.

Ē kas fasā des rekonstrukcija paredz lielu bū vapjomu, tā dē ļ  to sadala 2 daļ ā s, kuras paredzē tas
- bū vniecī bai:
- sagatavošanas etaps;

Ē kas fasā žu rekonstrukcijas etaps.
Galvenais bū vuzņ ē mē js un darbuzņ ē mē ji drī kst uzsā kt bū vdarbus tikai pē c tam, kad tie ir
saņ ē muši bū vatļ auju, izstrā dā juši un saskaņ ojuši darbu veikšanas projektu (DVP), saskaņ ā  ar
kuru bū vdarbu gaitā  jā nodrošina visu konstrukciju izturī ba, vispā rē jā  un vietē jā  noturī ba visā
bū vniecī bas laikā , kā  arī  LR MK 25.02.2003. noteikumus Nr.92 „Darba aizsardzī bas
prasī bas, veicot bū vdarbus” ievē rošana. Visus bū vdarbus veikt sertificē tu bū vnieku vadī bā .
Sertifikā tiem jā atbilst veicamo darbu specifikai.
Bū vdarbu kvalitā tes pā rbaude tiek veikta saskaņ ā  ar Bū vuzņ ē mē ja izstrā dā tiem katra dabu
veida kvalitā tes kontroles plā niem un Vispā rī go bū vnoteikumu 5.6. pantu „Bū vdarbu
veikšana un kvalitā tes kontrole”.
Organizē jot bū vlaukumu, jā nosaka bī stamā s zonas, kuras jā apzī mē  ar drošī bas zī mē m un
uzrakstiem pē c noteiktas formas. Lai izvairī tos no cilvē ku iekļ ū šanas bī stamajā s zonā s, tā s
jā norobežo ar aizsargnožogojumiem. Strā dā t šajā s zonā s atļ auts atbilstoši drošī bas tehnikas
pasā kumiem.

RENOVĒ JAMĀ S Ē KAS Ģ EOGRĀ FISKAIS NOVIETOJUMS.
Skatīt lapu DOP-2.

BŪ VLAUKUMA ORGANIZĀ CIJA. BŪ VLAUKUMA ORGANIZĀ CIJAS SHĒ MA
Skatīt lapu DOP-2.

SPECIĀ LĀ S PRASĪ BAS
Objektu– daudzdzī vokļ u dzī vojamo ē ku, visā  ē kas vienkā ršotā s fasā des atjaunošanas

darbu laikā , paredzē ts ekspluatē t.
Visu bū vniecī bas laiku jā nodrošina brī va un droša piekļ uve ē kai kā  iedzī votā jiem, tā

arī apmeklē tā jiem.
Bē niņ u grī das noslogojums nedrī kst pā rsniegt ekspluatā cijas slodzes, ta sir 0,7 nK/m2.
Lai netiktu ietekmē ta ē kas pamatne, bū vmateriā lu glabā šanas laukumus bū vlaukumā

organizē t, tā  lai slodze uz pamatni nepā rsniegtu 3.0 kN/m2.
Piebraucamais ceļ š atbilstoši DOP-2 grafiskajā  daļ ā  norā dī tajam.
Bū vniecī bas laikā  nav pieļ aujama to pievadceļ u aizņemšana.



PAGAIDU Ē KAS UN BŪ VES
Konteinertipa sadzī ves telpas strā dniekiem un inženiertehniskajam personā lam,

atbilstoši pastā vošā m normā m un noteikumiem, nodrošinot ar nepieciešamajā m
komunikā cijā m un aprī kojumu. Tie jā paredz katram apakšuzņ ē mē jam atsevišķ i atkarī bā  no
vienlaicī gi strā dā jošā  skaita.

Tualetes– pā rvietojamā s plastikā ta, BIO, tvertnes tilpums 1m3, jā nodrošina uz ~20
nodarbinā tajiem vismaz 1 tualete, izvešanu organize pē c vajadzī bas.

Bū vlaukuma apgā de ar nepieciešamo elektroenerģ iju un ū deni – no esošā s ē kas
tī kliem, par pieslē guma vietā m un apmaksas kā rtī bu jā vienojas ar Pasū tī tā ju.

Bū vlaukumā  darbu organizā ciju nosaka un kontrolē  savi noteikumi, kas visā m
attiecī gajā m personā m jā ievē ro. Par bū vlaukuma darba organizā cijas iekšē jā s kā rtī bas un
apsardzes noteikumu realizā ciju atbildī gs ir objekta projekta vadī tā js. Par iekšē jā s kā rtī bas un
apsardzes noteikumu izpildes kontroli iratbildī gs  objekta atbildī gais bū vdarbu vadī tā js. Par
bū vlaukuma fizisko apsardzi atbilstoši šo noteikumu prasī bā m ir atbildī gs
ģ enerā lbū vuzņ ē mē js.

Objektā  ugunsdrošī bas nodrošinā šanai izvietojami ugunsdzē sī bas stendi, kas aprī koti ar
pirmā s nepieciešamī bas ugunsdzē sī bas lī dzekļ iem (skatī t DOP-2).

BŪ VLAUKUMA NOROBEŽOŠANA
Pirms bū vniecī bas sagatavošanas darbu uzsā kšanas veikt nepieciešamos saskaņ ošanas

darbus arPasū tī tā ju. Lai izvairī tos no cilvē ku iekļ ū šanas bīstamajā  zonā , viss bū vlaukums
jā norobežo ar inventā rnožogojumu. Ieteicams izmantot pagaidu metā la nožogojumu no
saliekamiem mobile žoga posmiem, kuri nekustī gi nostiprinā ti. Ieteicamais pagaidu
nožogojuma izvietojums parā dī ts lapā  DOP-2, pie galvenā s ieejas bū vlaukumā  jā izvieto
informā cija par objektu (bū vtā fele), bū vfirmas simbolika un jā uzrā da atbildī gā s amatpersonas
– bū vdarbu veicē js, pasū tī tā js, projektē tā js, autoruzraugs, atbildī gais projektu vadī tā js,
atbildī gais bū vdarbu vadī tā js un bū vuzraugs. Nožogojums nodrošina, ka bū vlaukumā  atrodas
un strā dā  ar bū vniecī bu saistī tais personals un celtniecī bas tehnika.

BŪ VGRUŽI.
Bū vgružu savā kšanu paredzē t speciā los konteineros, kas radī sies bū vniecī bas laikā .

Veicot regulā ru bū vgružu konteineru nomaiņ u, un to transportē šanu uz bū vgružu pā rstrā des
vietu, pē c celtniecī bas organizā cijas noslē gtā  lī guma ar komersantu, kuram ir attiecī ga atļ auja
šā du darbī bu veikšanai, saskaņ ā  ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasī bā m.



SATIKSMES ORGANIZ Ā CIJA BŪ VLAUKUMĀ .
Autotransporta piebraukšana pie rekonstruē jamā s ē kas organizē jamano pagalma puses.

Autotransporta iebraukšana objekta teritorijāir iespē jama.

APSARDZES SISTĒ MAS IZVEIDE.
Bū vuzņ ē mē jam bū vlaukumā  jā nodrošina ar darbu izpildi saistī to materiā lo vē rtī bu

apsardzi. Bū vlaukuma apsardze nodrošina pret nepiederošu personu (t.i. personu bez
speciā las caurlaides) iekļ ū šanu bū vlaukuma teritorijā , kā  arī veic ienā košo/izejošo materiā lu,
elektroinstrumentu un iekā rtu reģ istrā ciju un kontroli. Bū vlaukuma apsardzes darbinieki
jā nodrošina ar mobilajiem sakaru lī dzekļ iem, kā  arī to akumulatoru bateriju uzlā dē šanas
iespē ju.

BŪ VDARBU VEIKŠANA. BŪ VDARBU VEIKŠANAS SECĪ BA
Ieteicama sekojoša rekonstrukcijas darbu izpildes secī ba:

1) bū vlaukuma sagatavošanas darbi;
2) projektāuzlabotē kas energoefektivitā ti;

BŪ VNIECĪ BAS SAGATAVOŠANAS DARBI.
Bū vniecī bas sagatavošana bū vlaukumā uzsā kama tikai pē c bū vatļ aujas saņ emšanas.

“Ekas bū vniecī bai darbu veikšanas projekta izstrāde obligā ta Saskaņ ā  ar ē kas bū vniecī bai
darbu veikšanas projekta izstrā des nepieciešamī bu nosaka vietē jā  pašvaldī ba. Uzsā kot
sagatavošanas darbus būvobjektā , galvenais bū vuzņ ē mē js nozī mē  atbildī go darba
aizsardzī bas speciā listu, ja objektā  strā dā jošo skaits ir no 10 lī dz 50.
Pirms bū vniecī bas sagatavošanas darbu bū vobjektā  uzsā kšanas bū vvaldē  jā iesniedz sekojoši
dokumenti:
1) apdrošinā tā ja izsniegtu bū vuzņ ē mē ja (bū vē tā ja) civiltiesiskā s atbildī bas obligā tā s ap-
drošinā šanas polise,
2) ja bū vniecī ba tiks veikta par valsts vai pašvaldī bu lī dzekļ iem, kā  arī  ja pasū tī tā js pieprasa
darbu bū vuzraudzī bu- lī guma kopiju par bū vuzraudzī bu,
3) bū vuzrauga saistī bu rakstu,
4) atbildī gā  bū vdarbu vadī tā ja saistī bu rakstu.

Pirms bū bdarbi vē l nav uzsā kti, galvenais bū vuzņ ē mējs veic visus teritorijas aizsardzī bas
darbus pret nelabvē lī gā m dabas un ģ eoloģ iskā m parā dī bā m., kā  arī  esošā s apbū ves apstā kļ os
iezī mē  un norobežo bī stamā s zonas, nosprauž esošo pazemes komunikā ciju un citu bū vju
asis, vai iezī mē  to robežas, kā  arī  nodrošina transportam un gā jē jiem drošu pā rvietošanos un
pieeju esošajā m bū vē m un infrastruktū ras objektiem.Bū vdarbu uzsā kšanu saskaņ ot ar
pasū tī tā ju. Bū vniecī bas sagatavošanas darbu laikā  nepieciešams veikt sekojošus pasā kumus:
1) informē t mā jas iedzī votā jus par laika posmem, kad pagalmā  bū s ierobē žota transporta
kustī ba,
2) pagaidu nožogojuma ierī košana;
3)  bū vtā feles ierī košana pie ieejas bū vlaukumā;
4) elektroenerģ ijas un ū dens pagaidu ņ emšanas vietu ierī košana,
5) bū vgružu konteineru novietnes ierī košana, paredzētais bū vgružu apjoms10m3
6) pirmsbū vdarbu uzsā kšanas fiksē t patē rē tā s elektroenerģ ijas uzskaites skaitī tā ja rā dī tā jumu
un sastā dī t aktu, pieaicinot par attiecī gā s elektroenerģ ijas uzskaites iekā rtas ekspluatā ciju
atbildī gās organizā cijas pilnvarotu pā rstā vi.
Pirms bū vniecī bas sagatavošanas darbu uzsā kšanas veikt visus nepieciešamos saskaņ ošanas
darbus.



TERITORIJAS SAKOPŠANAS UN LABIEK Ā RTOŠANAS DARBI.
Projektā  paredzē ts pē c ē kas bū vdarbu veikšanas beigā m atjaunot ē kas blakus

teritorijas stā voklī , kā dā  tā s atrodas pirms darbu uzsā kšanas.

BŪ VDARBU VEIKŠANAS DOKUMENTĀ CIJA.
Bū vdarbu veikšanas laikā  regulā ri jā aizpilda BUVNIECĪ BAS LIKUMĀ norā dī tā

dokumentā cija.
Veicot atbildī gu ē kas konstrukciju, kā  arī  nā košajos darba posmos aizsegtu ē kas daļ u

izbū vi, pē c darbu pabeigšanas obligā ti jā aizpilda nozī mī go konstrukciju elementu un segto
darbu pieņ emšanas aktus. Darbu turpinā šana bez minēto aktu noformē šanas aizliegta.
Sastā dī tos aktus reģ istrē  bū vdarbu žurnā lā . Bū vdarbu zurnā lā  reģ istrē  arī  bū vei piegā dā to
materiā lu sertifikā tus un citus materiā lu kvalitā ti apliecinošus dokumentus.

BŪ VDARBU KVALITĀ TES KONTROLE.
Saskaņ ā  ar Buvniecī bas likuma 19.pantu, par bū vdarbu kvalitā ti ir atbildī gsbuvuzņ ē mē js.

Bū vdarbu kvalitā tes kontrole sevī  ietver:
1) bū vdarbu veikšanas dokumentā cijas, piegā dā to materiā lu, izstrā dā jumu un konstrukciju,
ierī č u, mehā nismu un lī dzī gu iekā rtu sā kotnē jo kontroli,
2) atsevišķ u darba operā ciju vai darba procesa tehnoloģ isko kontroli,
3) pabeigtā  ( nododamā  ) darba veida vai bū vdarbu cikla noslē guma kontroli.

VIDES AIZSARDZĪ BAS PASĀ KUMI BŪ VDARBU LAIKĀ
1) bū vniecī bas un rekonstrukcijas darbu laikā  nodrošonāt apkā rtē jās vides un virszemes
ū densobjektu aizsardzī bu no piesā rņ ošanas ar bū vmateriā lu atkritumiem un naftas
produktiem no celtniecības tehnikas;
2) bū vniecī bas un rekonstrukcijas darbu laikā  ievē rot likuma “Aizsargjoslu likums” 37. panta
prasī bas;
3) bū vniecī bas un rekonstrukcijas laikā  radušos sadzī ves un bī stamos atkritumus savā kt ī paši
tam paredzē tā s vieteā s un apsaimiekošanu veikt atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas
likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu apsaimniekotā jiem, kuri ir saņ ē muši
attiecī go atkritumu veidu apsaimniekošanas atļ aujas;
4) aizliegt sajaukt bū vniecī bas un rekonstrukcijas darbu laikā  radušos sadzī ves un bī stamos
atkritumus atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likuma” 16. pantam.
Atkritumu apsaimniekošanu veikt saskaņ ā  ar vietē jas pašvaldī bas saistošos noteikumos
noteikto atkritumu apsaimniekošanas plā nu.
Bū vgružu savā kšanas un izvešanas noteikumi jā norā da Darbuzņ ē mē ju lī gumos. Izvedot
bū vgružus, tos jā nosedz ar brezentu vai speciā lu tīklu.

DARBA AIZSARDZĪ BAS UN UGUNSDROŠĪ BAS PASĀ KUMI
Pirms darbu uzsā kšanas bū vlaukumā  darba devē js veic nodarbinā to darba drošības un

veselī bas aizsardzī bas apmā cī bu, kas ietver:
1) ievadinstruktā žu, nodarbinā tajam stā joties darba attiecī bā s ar darba devē ju,
2) instruktā žu darba vietā :
2.1) sā kotnē jo- uzsā kot darbu objektā ,
2.2) atkā rtoto
2.3) neplā noto un mē rķ a instruktā žu.
Pē c strā dā jošo zinā šanu pā rbaudes, instruktā žas veicē js veic atzī mes attiecī gos darba
instruktā žas žurnā los.

Pirms bū vdarbu uzsā kšanas nozī mē tais darba drošī bas koordinators sastā da objekta
darba aiz- sardzī bas plā nu, saskaņ ā  ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 IV nodaļ u, kā  arī
nosū ta Valsts darba inspekcijai iepriekšē ju paziņ ojumu par bū vdarbu veikšanu. Sastā dī to



darba aizsardzī bas plā nu un iepriekšē jā  paziņ ojuma par bū vniecī bas uzsā kšanu kopijas darba
aizsardzī bas koordinators novieto objektā  visiem pieejamā  labi redzamā  vietā  un
nepieciešamī bas gadī jumā  regulā ri atjauno.

Darba aizsardzī bas koordinatora prasī bu izpilde bū darbos nodarbinā tajā m personā m ir
obligā ta. Bū vlaukumā  galvenais bū vuzņ ē mē js izstrā dā bū vobjekta iekšē jā s kā rtī bas, darba
drošī bas, ugun sdrošī bas un apsardzes noteikumus, ievē rojot Latvijas Republikas likumus un
saistošos normatī vos aktus. Ar augstā k minē tajiem noteikumiem Galvenais bū vuzņ ē mē js
iepazī stina visus darbuzņ ē mē jus un bū vniecī bas procesā  iesaistī tas personas, ja viņ u darbs ir
saistī ts ar bū vobjekta apmeklē šanu, par to apliecinot ar savu parakstu reģ istru žurnā lā .
Bū vuzņ ē mē js organizē  visu darbinieku veselī bas uzraudzī bu, ī paši vē ršot uzmanību darbin-
iekiem, kuru darbs saistī ts ar kā pšanu un strā dā šanu augstumā , saskaņ ā  ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.527 "Kā rtī ba, kā dā  veicama obligā tā  veselī bas pā rbaude" (spē kā  no
17.06.2004.).

Bū vobjektā  jā iekā rto ar informā cijas zī mē m apzī mē tas pirmā s medicī niskas
palī dzī bas sniegšanas vietas (atkarī bā  no nodarbināto skaita un piekļ ū šanas), sakari
neatliekamā s palī dzī bas izsaukšanai ar norā dī tiem tālruņ a numuriem attiecī gā  dienesta
izsaukšanai (ugunsdzē sī bas un glā bšanas, policijas, ā trā s medicī niskas palī dzī bas un citi
dienesti) .

Visi nodarbinā tie jā nodrošina ar atbilstošiem individuā las aizsardzī bas lī dzekļ iem ar
EC marķ ē jumu un atbilstošā m lietošanas instrukcijā m (ī paša uzmanī ba tiek pievē rsta galvas
aiz- sardzī bai (aizsargķ iveres) un atbilstošiem darba apaviem (ar pē du, purngala aizsardzī bu).
Bū vdarbu vadī tā js kontrolē  IAL (individuā lo aizsardzī bas lī dzekļ u) pielietošanu atbilstoši
darba aizsardzī bas instrukcijai, bū vobjekta iekšē jās kā rtī bas un Ministru kabineta noteikumu
Nr. 372 "Darba aizsardzī bas prasī bas, lietojot individuā las aizsardzī bas lī dzekļ us" prasī bā m.
Bū vobjektā  izmantotajam darba aprī kojumam ir jā bū t ar EC marķ ē jumu un ar atbilstošā m
lietošanas instrukcijā m. Bū vobjektā  izmantotajam darba aprī kojumam, kurš ir iekļ auts
bī stamo iekā rtu sarakstā , saskaņ ā  ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.384 "Noteikumi par
bī stamajam iekā rtam", ir jā veic uzraudzī ba saskaņ ā  ar Latvijas Republikā  izdoto likumu "Par
bī stamo iekā rtu tehnisko uzraudzī bu". Šo iekā rtu apkalpojošais personā ls ir speciā li apmā cī ti
darbinieki (operatori, vadī tā ji, stropetā ji), kuriem ir apliecinoši dokumenti. Prasī bu
ievē rošanu kontrolē  galvenā  bū vuzņ ē mē ja atbildī gais bū vdarbu vadī tā js.
Bū vuzņ ē mē jam organizē jot darbinieku apmā cī bu, tos obligā ti jā apmā ca drošai smagumu
celšanai un pā rvietošanai saskaņ ā  ar MK noteikumu Nr.344 "Darba aizsardzī bas prasī bas,
pā rvietojot smagumus" prasī bā m.

Par darba aizsardzī bas un ugunsdrošī bas plā na prasību ievē rošanu un realizē šanu
atbildī gs ir Galvenā  bū vuzņ ē mē ja atbildī gais bū vdarbu vadī tājs.

DARBA DROŠĪ BAS PRASĪ BAS, SĀ KOT DARBU.
Pirms darba uzsā kšanas jā uzvelk spectē rps, jā uzliek aizsargķ ivere un jā uzvelk cimdi.

Pirms darbu sā kuma jā pā rliecinā s par aizā ķ ē šanas un iežogošanas ierī č u izturī bu un
stabilitā ti, kā arī  vai var droši pā rvietoties. Nepieciešamī bas gadī jumā  novietot un nostiprinā t
pā rnē sā jamā s trepes.
Jā sagatavo tara, instrumenti, palī gierī ces, kas nepieciešamas darbam. Jā pā rbauda, vai tie ir
darba kartī bā .

DARBA DROŠĪ BAS PRASĪ BAS, DARBU BEIDZOT.
Aizliegts atstā t darba vietā  uzliesmojošus materiā lus un viegli uzliesmojošu šķ idrumu

tukšo taru. Tukšo taru jā noliek tā s glabā šanas vietā s.
Maiņ as beigā s un beidzot darbu, jā savā c materiā la atgriezumi un atkritumi.
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