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BrJvprojekts
"Katlumdjas pdrbUve Dzelzavas ciem6, Dzelzavas pagast6, Madonas novadd"

Bfrvprojekta sastdvs

1. SEJUMS
Projektetdjs SIA "Cprojekti"
Buvprojektavadttajs Inara Ketlere - Kr[imi1na Sert. Ny. 10-0820

Vispaflga dafa

Arhitekturas dala AR
Arhitektilras risindjumi Inara Ketlere- Krilmirya Sert. Nr. 10-0820
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4. SEJUMS
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SM

Mdris Etkins
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Dainis Lamberts

Sert. Nr.50-1642

Sert. Nr.3-00915

T



Lapas nosaukums

Btivprojekts
"Katlumdjas pdrbUve Dzelzavas ciemd, Dzelzavas pagasta, Madonas novadd"

SEIUMA SATTIRS

Lapas

marka un

numurs
Lapas numurs

B0vprojekta sastdvs
Sejuma saturs

l. Vispiirlgd rhta (projekt?ianas uzsdk{anai nepiec:ieiamie dokumenti)

Projekte5anas uzdevums (3 1p.)

Zemesgramatu apliecTba (1 lp.)
Zemes robeZu pldns (2 Ip.)

ApsekoSanas uzder,ums (l lp.)
Tehniskas apseko5anas atzinums (10 lp.)
Pielikums: BK apliecrba, specialista bflvprakses sertifikdts (2 lapas)

Pielikums: Biives tehniskas inventarizacijas lieta (13 lapas)

Topografiska izpete

Qeotehniska izpEte (28 lp.)
Skaidrojo5s apraksts (15 1p.)

Tehniskie noteikumi (11 lapas)

Proj ektetaj a komersanta registracij as apli ecrbas kop ij a

Proj ektEtaj a biivkomersanta regi stracij as apli ecTb as kopij a

Profesionalas apdro5ina5anas polises kopija (3 lapas)

Arhitektfrras dalo
VispdrTgo radTtaj u lapa

Qeneralplans ar savietotiem inZniertlkliem
Teritoridlais labiekartojums un vertikalais planojums
DemontaZas plans

Pirma stava plans, Griezums l-l
Fasades A-B; B-A
Fasades l-6;6-l
GrTdu plans

Jumta plans

Logu, durvju, varhr specifikacija
Apdares darbu tabula

Iekartu un materialu specifikacija (2 lp.)

In ie nierfisin dju mu dala
Adensapgade un kanalizacija, arejie, ietciejie tikli
Visparlgo rad-rtaju lapa

UKT tTklu plans

Garenprofils
IekSCja udensvada plans un aksonometrija
Iekarlu un materialu specifikacija

Apkure, ventilacija un gaisa kondicioneiana
VispdrTgo radTtaju lapa

Ventilacij a. l.stavapldna fl'agments

Parsedze PR-l
Materidlu specifikacija (1 lp.)

2
3-4

(AR)

AR-I
qP-l
TS-1

AR-2
AR-3

AR-4
AR.5
AR-6

AR-7
AR-8
AR-9

(UKT, UK)
Urr-r
UKT-2
IfKT-3
Or-+

UKT-5

(AVK)
AVK-1
AVK-2
AVK-3

IS

5

6-8

9

l0-1 I
t2

13-22
23-24

25-37

38

39-66
67-81

82-92
93

94

95-97

98

99

100

l0l
102

103

104

105

106

107

108

109

110-1ll

tt2
113

tt4
115

116

117

118

I19
t20
t2t
122

TI
qr

3



Lapas nosaukurns

suiprolens
"Katlumijas p5rbUve Dzelzavas ciem5, Dzelzavas pagastS, Madonas novadS"

Lapas
marka un

numurs

Lapas numurs

Ele ktr oapgdde, ie N ej ie tikli
Visparigo radrtdju lapa

E,t. apgaismojuma tTklu plans

El. roze5u tftlu pldns

Video novero5anas trklu plans

Iekartu sazemejuma t-rklu plans

Zibens aizsardfrbas tlklu pldns

El. sadalnes vienllniju shEmas

Materidlu specifi kdcija

3. Ekonomikas dafa

Biivdarbu apjomu saraksts (221p.)

4. Darbu organizElanus projekts

Skaidrojo5s apraksts (la lp.)
B0vdarbu !enerilplSns

(EL)

EL-I
EL-z
EL-3
EL-4
EL.5
EL-6

EL-7

EL.8

(BA)

(DoP)

DOP-I

123

124

125

126

127

128

129

130

131

l:32

133-154

155

156-169

170



 

     
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 

 
 

1. Organizācijas nosaukums vai individuāla 
pasūtītāja vārds, uzvārds 

 SIA „Madonas siltums” 

45403004471 

2. Pasūtītājā adrese un telefons Cesvaines-24a, Madona, Madonas 

novads; mob.26564598 

 
         Lūdz izgatavot projekta dokumentāciju 

3. Projektējamā objekta nosaukums Rūpnieciskās ražošanas ēkas pārbūve 

4. Projektējamā objekta adrese Kļavu iela 6a, Dzelzava, Dzelzavas 
pagasts, Madonas novads 

5. Objekta funkcija 12510102 – rūpnieciskās ražošanas 
ēka 
Telpu grupa 12510103 –katlumāja;  
 
Telpu grupa 12520102- noliktava. 
 

6. Objekta parametri Katlumāja kopējā platība 210 m2, 
būvtilpums 1340m3 
Šķeldas noliktava 426m2, būvtilpums 
2770m3. 

7. Būvniecības veids Pārbūve 

8. Būvniecības kārtas 1. Kārta  

Vispār īgā daļa Skaidrojošais apraksts, 
projektēšanai nepieciešamie 
dokumenti 

Arhitekt ūras daļa Ģenerālplāns, plāni, griezumi, 
fasādes, jumta plāns 

Teritorijas sadaļa Labiekārtošana, vertikālais 
plānojums, kurināmā transporta 

kustības shēma. 
TIS Tehniskās izpētes atzinums 
ĢI Ģeotehniskā izpēte 
Inženierrisinājumu 
daļa 

 

Būvkonstrukciju 
sadaļa 

atrisināt 

Ūdensapgāde un 
kanalizācija 

Ārējā, iekšējā ūdensapgāde un 
kanalizācija 

Elektroapgāde Ārējā un iekšējā, zibens aizsardzība 
Tehnoloģija Paredzēt tehnoloģiskās iekārtas 

apkures katliem un to apsaistei, 
kurināmā automatizētai padevei. 

Gāzes apgāde - 
Siltumapgāde Iekšējā 
Ventilācija paredzēt 
Telekomunikācijas - 
UAS paredzēt 

9. Ar projektu atrisināt 

Ekonomikas daļa IS, BA 



 
Būvprojekts 
minimālā sastāvā 

Iesniegums, būvprojekts minimālā 
sastāvā (Vispārīgā daļa, 

Skaidrojošais apraksts, ĢP, plāni, 
griezumi, fasādes, jumta plāni) 

10. 
 

Būvprojektēšanas 
stadija 

Būvprojekts  Vispārīgā daļa, Skaidrojošais 
apraksts, AR daļa (ĢP, TS, Plāni, 
griezumi, fasādes , jumta plāns),BK , 
EL, ELT, UK, AVK, SM, TN, DOP, 
IS 

Norādījumi par 
esošo situāciju 
gruntsgabalā 

Gruntsgabals līdzens, paredzamais 
gruntsūdens līmenis dziļāk par 2m. 

Ir esoši piebraucamie ceļi un 
laukumi, elektroapgāde, 

ūdensapgāde, kanalizācija. Esoša 
darbojošās katlumāja 198,7m2, 

katlumāja 210m2. Nojumes nesošās 
konstrukcijas. 

Telpas, to platības Katlumāja (210m2}: paredzēt 
pārplānošanu atrisinot katla ar 
nominālo jaudu 1,2MW izvietošanu 
tajā ar visām nepieciešamajām 
iekārtām. Saskaņā ar klāt pievienoto 
iekārtu specifikāciju. 
Šķeldas noliktava: Paredzēt 
noliktavā kustīgo grīdu ~80m2 un 
transportieri kurināmā padevei uz 
katlu. Šķeldas noliktavu (nojumes 
tipa) ar betona grīdu ~300m2 
platībā. Noliktavai, ja iespējams 
izmantot dabā esošās nesošās 
konstrukcijas. 

11. 
 

 

Īpaši norādījumi 

Materiāli  Katlumāja: esošās silikāta ķieģeļu 
nesošās sienas, jumts savietotais 
dz/b nesošās konstrukcijas, veikt 
jumta seguma atjaunošanu, kur 
nepieciešams veikt betona grīdas 
seguma atjaunošanu. 
Šķeldas noliktava: Esošās dz/b 
nesošās konstrukcijas, ja nav 
izmantojamas, tad metāla karkass. 
Jumts un sienas no profilētā skārda 
loksnēm. Koka atbalsta siena h=3m 
šķeldas iespējamās krautnes 
paaugstināšanai. Grīda betona- 
kravas un traktortehnikas 
vajadzībām. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Pielikumā         

 Pasūtītāja  dokumenti Zemes robežu plāns, 
Zemesgrāmata, topogrāfiskā 
uzmērījuma plāns. 

 Uzņēmuma /ind.personas/  rekvizīti - 
 
 
 
 
2017.g. 8.martā                                                 
                                   Pasūtītāja paraksts:   ........................................................................ 
                                       
                
                                   Projektētāja   paraksts:...................................................................... 
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2017.gada 10.marta
Madon6, Nr.2017l3l3

Apseko5anas uzdevums

Ekas tehniska apseko5ana objektam ,,Katlu mdjas pdrb[ve Dzelzavas
pagastd", Kfavu iela 64, Dzelzavd,Dzelzavas pagastd, Madonas novada

fu*o,,n,

ciema, Dzelzavas

I

i

1. Apseko5anas veids:

l.l. Pirms buves parbuves;

1.2. Buves tehnisko stavokla noteikiana.

2. Apseko5anas saturs:

2. 1. VisparTga vizuala apsknte un foto fiksacij as ;

2.2. Esoio ekas konstrukciju, siltummehanikas, ventildcijas, apkures sistdmas, elehroapgades,
ude n s ap ga de s un kan al i z a c ij a s tT kl u apr a ks t s.

3. Apsekojamls Ekas dalas. inZeniert-rkli:

3.1. Apsekot katlu telpas nesoids konstrukcijas;

3.2. Apsekot apkures katlu SM dalu, siltumtroses SM dalu;

3.3. Apsekot aul<sta udens apgadi apkures katlu, siltumtrases nodroiinajumam;

3.4. Apsekot kanalizacijas nodroiinajumu apkures katliem, sanitarajiem mezgliem;

i.5. Elektroapgades nodroiinajumu apkures katliem, katlu telpai, siltuma parvades mezgliem.

Piezime: apsekojot nemt vdrd, ka tilcs veiha katlu nomair,ta bez esoids jaudas palielinajuma,
izbwEta ifuldas nolihava blakus katlu telpai.

4. Apseko5anas eaitE izstrddEjamie materidli:

4.3.Atzinums;

4. 4. Eka s kon s trukc ij u un i ni e ni e rtT kl u no I i e t oj um a p ro c e nt e i q n a ;

4.5.Foto fiksacijo

Uzdevums sastadlts otbilstoii Lotvijas bilvnormatTva LBN 405-15 ,,Biluju tehniska apselaiana
nosacTjumiem"

SIA C projekti valdes Janis Jirjens

--j
I

!

)

)

)

Ziedu iela 4,
Madon4 Madonas novads, LV-4801
Re$.Nr. 45403022000

AS SEB banka
kontaNr: LV12 TINLA 0050 0123 7929 0

e-pasts: i iriensi,@inbox.lv

I

T-29455017



KATLU MAJA
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hpildit[jS srA,,B&L projekti"
Reg. Nr. 45403026924, bUvkom. reg. Nr. 8387-R
Raiqa iela 21a-19, Madona, Madonas nov., LV-4801
Mob.T. 27787759, Tel. 6482788, E-pasts: blprojekti@inbox.lv

Pas[tiluma J{r. zolTtostg

0bjektS Kauu mdja
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Iehniske$ apssko5anas atzinums

Katlu mdja, 6kas kadastra apzTm6juma Nr. 70500050261001 un
70500050261003, Klavu iela 64, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads.

tku tehnisk[ st[,yokla novErtEjums

Tehniskd apseko5anas atzinuma m6rl5is ir nov6rt6jums pirms b0ves pdrb0ves
bUvprojekta izstrddes, arT pirms bUvprojekta minimdld sastdvd sagatavo5anas, lai
pdrbaudTtu un fiks6tu pamatu, neso5o sienu konstrukciju, kd arT pirsegumu, jumta un
to elementu tehnisko stdvokli vai radu5os boj6jumus un sniegt risindjumus to
nov6r5anai. letvert Ekas siltummehdnikas, ventilScijas, apkures sistEmas,
elektroapgddes un ildensvada, kanalizicijas tTklu apskati, aprakstu. STkak skaUt
apseko5anas uzdevumu.

V6rt6jums veikts pamatojoties uz sekojo5o:
o 6kas, vispdr6jo vizuilo un tehnisko apseko5anu;
. 6kas elementu fotograf65anu;
o 6kas persondla mutiski sniegtis zi6as un norddijumi.

l. Uisp[ilUas zinas par buvi

2, $itttecija

I
I
I
t
I

1.1. b0ves veids 1251
R0pnieciskds raZo5anas 6kas

1.2. apbUves laukums (m2 217.1 235.1
1.3. b0vtilpums (mi 1085 1551
1.4. kop6jd platiba (mz 198.7 210_A
1.5. stdvu skaits Virszemes 2 Virszemes 1

1.6. zemes gabala kadastra numurs 7050 005 0261

1.7.
zemes gabala platTba (m'- pils€tis, ha - lauku
teritoriiSs) 0.8701 ha

1.8. b0ves ieoriek56iais ToaSnieks Madonas novada pa5valdTba
1.9. bfr ves pa5reiz6iais IoaSnieks SIA Madonas Siltums
1 .10. b0vprojekta autors

1.11
b0vprojekta nosaukums, akcept€Sanas gads un
datums

1.12. brlves nodo5anas ekspluatdciid (qads un datums) 1985.oads 1985.qads
1 .13. brlves konservicijas gads un datums

1.14. bUves renovdcijas (kapitdld remonta),
rekonstrukciias. restaurdciias oads

1.15. b0ves inventarizdcijas p16ns; numurs, izsnieg5anas
qads un datums

70500050261001-
01 , 15.10.2001

Nav datu

t
I
I
I
a
I
t

Zemesgabala izmanto5a nas atbi lstTba teritori ias pldnoi umam
izmanto5ana atbilst teri un td ir tehniskds apb0ves teritoriia.

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS KTAVU |ELA 6A, DZELZAVA,
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.



KATLU MAJA

T
I
t
I
t
I
r
I
t
I
I
I
I
t
r
I
t
I
I
I
I

KLAVU |ELA 64, DZELZAVA,
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.

2.2. BUves izvietoiums zemesgabali
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(Att6ls nr. 1 - karte, nr. 2-Ozolu ciema teritorijas pldnotd (atlautd) izmanto5ana)
Eka atrodas Dzelzavd, Dzelzavas pagastS. Zemes gabals atrodas Klavu ielas labajd pus6, virzieni
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2.3. Bilves plinoiums
Ekas galvenais izmantoSanas veids - 1251 RUpnieciskds raZo5anas ekas.
Ekas telpu izmanto5anas funkcrla atbilst nordditajai.
Ekai ir divi virszemes stdvi, divas telpu grupas un pavisam trls apjomi, tre5ais apjoms - nepabeigta
6ka (dzlbetona pamati, kolonnas un kopnes).
Telpu grupa 001

Ekas galvends konstrukcijas: pamati - lentveida dzlbetona bloku; irsienas - silikita lSie$ela m[ra;
jumts - dobie dzlbetona paneli; jumts (lEzenais jumts) - "lim6tais" ruberoida rullu materidls.
Telpu grupa 003
Ekas galvends konstrukcijas: pamati - stabveida dzlbetona saliekamie; irsienas - silikdta l5iegela
milra norobeZojo5ds Srsienas, kolonnas;jumts, 6kas karkass - ribotie dzlbetona paneli uz dzlbetona
sijim uz silikdtlSiegela kolonnim; jumts (lEzenais jumts) - "llm6tais" ruberolda rullu materidls.
Nepabeigta 6ka
Konstrukcijas: pamati - stabveida dzlbetona saiiekamie; jumts, 6kas karkass -dzlbetona kolonnas
u n trijstUrveida kopnes.

TEH N ISKAS APSEKOSANAS ATZI NUMS
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3. Ieritorijas lahieklrtojums
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4. B[Yes dalas

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Tss konstatEto bojijumu un to c6lo6u
apraksts, tehniskS stEvokla novert€jums atsevis(iem boves elementiem, konstrukciju veidiem, b0ves
dalam. AtbilstTba normat-lvo aktu prasTbem.

Tehniskais
nolietojums
{o/"\

3.1. Brauktuves, ietves, celini un saimniecTbas laukumi 80
Ekas teritorijai pieklaujas grants seguma celu un laukumi. lr asfaltbetona laukums pie
pdrb0v6jamds 6kas ZA pus6, bet nav ekspluatEjams. Segums bojdts - sadalijies, vairs nav
vienoabalains. DR ous6 atsevi5ki betona sequma laukuminiaomierino5d kvalitdt6.

Apseko5anas objekta vai apseko5anas priek6meta nosaukums. Tss konstatEto bojEjumu un to c6lo4u
apraksts, tehnisk6 stdvokla novErtEjums atsevi$l5iem b0ves elementiem, konstrukciju veidiem, btives
dal6m. Atbilstiba normat-rvo aktu prasibdm

Tehniskais
nolietojums
(o/o\

4.1. Pamati un oamatne 20t2CIt20
Nav datu par 6kas pamatni un pamatu dzilumu. (Sik6kai pamatu konstrukcijas izp6tei
rekomend6jam piesaistTt inZeniergeologu pamatu dziluma, platuma un grunts nestsp6jas zem tiem
noteik5anai).
Telpu grupa 001

Ekai ir saliekamd dzlbetona lentveida pamati. Apkdrt 6kai nav izveidota betona apmale.

Secinits, ka pamatu kop6jais stdvoklis ir labs, nav konstat6ti stipribu mazino5i bojijumi - s65anis
vai plaisi5anas pazTmes.

Telpu grupa 003
Efai ir saliekamd dzlbetona stabveida pamati un pamatu sijas. Apkdrt Ekai nav izveidota betona
apmale.
Secindts, ka pamatu kop6jais stdvoklis ir labs, nav konstat€ti stiprTbu mazino5i bojdjumi - s€Sands
vai plaisdSanas pazTmes.

Nepabeigta 6ka
Ekai ir saliekamd dzlbetona stabveida pamati.

Secindts, ka pamatu kopEjais stdvoklis ir labs, nav konstat6ti stipn-bu mazino5i bojdjumi - s€Sands
vai plaisS5anas pazTmes.

4.2. Neso5ds sienas. ailu siias un Darsedzes 40t501-
Telpu grupa 001 (Att6ls nr. 3)

Ekas konstruktTvd shEma - neso5ds silikdta (ie$e!u m0ra sienas ar dz:/betona saliekamo riboto
panelu, viensllpu jumta konstrukciju.
Virszemes stiivu sienas un pirsedzes
Nesoids un norobeZojo5ds 6kas sienas b0v6tas no izSuvota silikdta lSiegelu m0ra. Neso5o un
norobe2ojo5o drsienu biezums - 380mm. Arsienu apdar€ iek5pus6 apmetums. Sienu kop6jais
tehniskais stivoklis apmierino5s. Veicot apsekoSanu, netika konstat6tas b0tiskas plaisas 6kas
m[ra siends. Atsevi5kds vietds neb0tiski m0ra boidiumi, plaisas. ArI tika konstat6ti neb[tiski

KTAVU IELA 6A, DZELZAVA,
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.
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KLAVU IELA 64, DZELZAVA,
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.

mitruma bojdjumi mUrTfasddd. B[tiskdkie bojdjumi nov6rstisaimnieciska karta - pdrmilrEjot.

ffai ailu pirsedzes ir veidotas no dlbetona elementiem, kopum6 arT labd tehnisk6 st6vokll. Netika
novEroti boj5jumi pdrsedz6s.

Telpu grupa 003 (Att6ls nr. 4 un 5)

Ekas konstrukfivd sh6ma - nesoSis silikdta lsiegelu mUra sienas b-38cm, mUra kolonnas 51x51cm
ar dzlbetona ribotajiem paneliem uzdzlbetona sijdm, vienslipa jumta konstrukciju.

(Att6ls nr. 4 un 5 - telpu grupas 003 fasides)
Virszemes stivu sienas un pirsedzes
Neso5is (norobeZojo5ds) 6kas sienas b0v6tas no izSuvota silikita l5ie$elu m0ra. Neso5o sienu
biezums - 38cm, zem sijdm izveidoti m0ra papla5indjumi (kolonnas) 51x51cm. Sienas iek5telpds
nav apdarltas. Sienu kopEjais tehniskais stdvoklis - apmierino5s. Ekai ailu pdrsedzes ir veidotas no

dzlbetona elementiem, kopumd arI labd tehniskd stdvokll

(Attdls nr. 6 un 7 - 6kas gala siena)

Biitiska v6rTba jipiev6ri gala sienas tehniskajam stiivoklim, kuri nov6rotas caurejo5as
ptaisas, paaugstinita mitruma iekdm6 bojiju5ies tsiefeli (izdrupuSi), ki ari ailai uzstidita
neatbildoSa pirsedze, rezultdti ti ieliekusies. Atsevi5(ds vietis saimnieciskd kdrtd veikts
remonts, pdrmUr6ts bojitdkais posms. RekomendEju demont6t bojito posmu un pirmfrr6t no
to no jauna, uzstidot atbilstoiu ailes pdrsedzi, vai p6c nepiecie5amlbas to aizm[r6jot
pavisam.

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rTge[i un sijas 30

Nepabeigta 6ka
Ekas konstrukUvd sh6ma - karkasa princips, nesoSds konstrukcijas veido paralEli izvietotas
saliekamd dzlbetona kolonnas, virs tdm atrodas dzlbetona kopnes, kuras savstarp6ji saista r-4g6li.

(Att6ls nr. 8 - karkasa elementi: kolonnas un kopnes)

Saliekamd d/betona kolonnas (4 rindas ar kopn6m, 4 rindas br-rvi stivo5as), trijstOrveida dzlbetona
kopnes ar t€rauda elementiem.
Kolonnas labd tehniski stdvoklT, iesp6jams izmantot pirbUves darbos.

Kopnes apmierino5d stdvoklT, jo t6rauda elementitajds korod6ju5i.

Rigeli virs kopn6m dlbetona, apmierino5i tehniskaji stdvokll.

TEH N ISKAS APSEKOSANAS ATZI N UMS
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Telpu grupa 001 (Att6ls nr. 9)
Jumta konstrukcija: dzy'betona ribotie saliekamiejumta paneli. Jumta segums ,,lTm6tais,,

ruberoTda rullu materidls. Jumts - viensllps. Nav
lietus Udens novadT5anas sist6mas. Jumta
seguma stdvoklis - labs.
Ekd griestos un siends novEroti sendki mitruma
bojdjumi, kas radu5ies d6l lokdliem bojdjumiem
jumta segumd, kas nov6rsti saimnieciskakarta.

Telpu grupa 003 (Att6ts nr. 10)
J umta konstrukcija : dz:/betona ribotie saliekam iejumta paneli virs dzlbetona sij6m. Jumta
segums "lTmEtais" ruberolda rullu materidls.
Jumts - vienslTps, sijas daZddos augstumos
veidojot jumta kritumu. Nav lietus Edens
novadl5anas sist€mas. Jumta seguma stdvoklis
- Iabs, konstrukcijas - apmierino5s.
Eka un siends novEroti seniki mitruma

KLAVU |ELA 6A, DZEI_Z.AVA,
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.

(Att6ls nr. 7 un B - karkasa elementi: kolonnas, kopnes un rn$eli)

Pa5neso5is sienas

PasnesoSds sienas velgg3: ngj1ljkdt(iegeliem, labd tehniskd stdvoklr. STkik netiek apsekotas.
hermatiz5cija, hidroizol un siltumizol6ciia.

Telpu grupa 001 un 003
Ekai ir horizontdtd hidroizoldcija
Et<a9 norobeiojo5as konitrukcijas nav_ siltinitas, izpemot jumtu, kur siltumizoticija
savietotil jumta konstrukciji keramzib b-20cm. Rezultdtd visu 6kls noiobeZojo5o xonstrukciju

P:1",9 ,p^|F_tl!i -l"1tb.itsj :p_gka eso55 bovnormatTva LBN oo2-1s prasrbim'- rekomendeju
t 6kas energoefektivitiites riditlij us.

B0ves skds noturTbas elementi
[ie$e|umUranorobeZojo5ds5rsienasundz/beton.,iootop"n"1ukon.t,,ffi
telpisko notufbu. Ekai .nav nov€rojamas, konstrukciju aisevis6u dalu vai bur"s etementudeformacijas pazTmes, vai sabrukuma gadTjumi. Apsekojot nebija konstatetas pazlmes vai boj6jumi,
kas var€tu ietekmdt b0ves noturTbu. Biives telpiskis noturlbas elementi: nesoio sienu un parsegumakonstrukciju elementi atbilst B0vniecibas likuma prasibam un atbilst paredz€tajai funkcijai unlieto5anas mCr[im.

Jumta elementi: nesosa ton
segums, lietusrldens novadsist€ma

TEHN ISKAS APSEKOSANAS ATZI I.I UMS
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bojSjumi (attEls nr
saimnieciska karta.

8), kas radu5ies d6[ lokdliem bojdjumiem jumta segumd, kas nov6rsti

_-

(Att6ls nr. 1 1 un 12 - saimnieciskd k6rtd pdrlTm6ts eso5ais "llm6tais" jumts)

4.12. Gr-rdas 50

Telpu grupa 001 un 003
Ekai viscaur ir betona gr-ldas. GrTdu kop6jais tehniskais stdvoklis apmierino5s, atseviS(ds vietds
nodiluSas un stiprdk bojitds, rekomend6ju veikt kosm6tisko remontu izlidzinot gridas
virskirtu.
4.13. Ailu aizpild-rjumi: vdrti, drdurvis, iek5durvis, logi, l[ikas 60

Telpu grupa 001 un 003

Durvis (vdrti) diwiru vai vienviru koka. Logi koka rdmis ar stikliem vai stikla bloki, atseviS(as ailes
saimnieciska karta aizmtrr6tas. Ardurvis (varti), logi vizuili un tehniski novecojuSi. Rekomend6iu
visus ailu aizpild-ljumus nomainit vai veikt remontu.

4.15. Konstrukciiu un materidlu uqunsizturlba
Ekas galvenais ir Vl lieto5anas veids - raZoianas bUves un telpas. Apsekojot izmantoto materidlu
veidu un daudzumu var konstat6t, ka p6c LBN 201-15 klasifikicijas 6kai ir U1a ugunsnoturTbas
pakipe.

4.18. lek56i6 apdare un arhitekt0ras detalas 50
Telpu grupa 001 un 003
Telpds iek56jd apdare siendm ar kr-rta bdzes krdsdm krdsots (balsinits) mUris, griestiem tdd6 pa5d

izpild-rjumd krisoti (balsindti) paneli. Atsevi5(ds telpds griesti, sienas loti nokvdpu5as.

4.19. Ar6id apdare un arhitekt0ras detalas
Telpu grupa 001 un 003
Ekas sienas bUv6tas no iz5uvota silikdt(iegelu mUra.

4.20. Citas brlves dalas
Aiz 6kas izvietots funkcion6jo5s t6rauda skurstenis ar tdrauda d0mpdrvadiem. Skurstenis
nostiprindts uz dzlbetona pamatu, papildus atsiets ar atsait6m.

(Att6ls 13 - skurstenis)

TEH N ISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS KTAVU |ELA 6A, DZELZAVA,
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.
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0. ArEjieinieniertikli

Apseko5anas objekta vai apseko5anas priekimeta nosaukums. Tss konstatEto bojdjumu un to cdlo4u
apraksts, tehniskd stivokla novErt6jums atsevi5(iem bOves elementiem, konstrukciju veidiem, bttves
dal5m. AtbilsUba normat-rvo aktu DrasTbem

Tehniskais
nolietojums
{o/o\

5,1.
Aukstd Udens un kanalizicijas cauru[vadi, venti[i, krdni,
sanit6rtehniskd iekirta, Udens pat6rina skaititdji

20

Auksti idens ievads PE 50, [densapgddes caurulvadi 6ka -t€rauda cinkotis caurules. lekdrtas
sanitdrajos mezglos nolietoju5ds. Tehnologisko iekdrtu Udensapgdes sist6ma labd stdvoklT.

Kanalizicijas izvads DN 100, objekts pievienots centraliz6tajiem tTkliem. lek5eja kanalizdcijas
sist6ma labd tehniski stivoklT.

5.2.

Karstd Udens caurulvadi, to izoldcija, ventili, krdni,
EdensmaisTtiji, Ziv6tdji, ar cieto kurindmo apkurindmie Udens
sildTtdji, ildens pat6ri6a un siltumenergijas pat6ritla skait-ttdji

un citi elementi

30

Karstais udens tiek sagatavots objektd sanitdro mezglu karstd 0dens nodro5ind5anai. Caurulvadi
cinkotds t6rauda caurules. Vent-{i, krdni darba kartTba. Caurulvadi nav izol6ti. Karsti Udens

sagatavoSana caur dtrsildTtdju.

5.4.
Apkures sist6ma, tds cauru[vadi, stdwadi, ventili, caurulvadu
izoldcija, apkures katli, siltummaitli, m6rapardti, automdtika
un citi elementi

40

Katlumdjas tehnolofija: Siltummai4i labd tehniski stdvoklT, cirkuldcijas sUkgi labi tehniskd stdvokli
aprikoti ar frekven6u pdrveidotdju. Apkures katli malkas, nolietojuSies, 0dens sagatavo5anas
mezgls labd tehniskd stdvokll. DUmenis t€rauda DN 500, labd tehniski stdvokll.

5.5. Centrilapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
siltuma requlatori

2A

Apkures sistemai tErauda 0dens-gdzes caurules, uzskaites nav. Sild(ermeryi (eta nav aprikoti ar
termogalvdm. Ventili daldji nolietoju5ies.

5.9. Elektroapg5des sist6ma un elektrotehniskds ietaises 20

Elektroapgdde no ST ir eso5a uzskaites sadalne. P6cuzskaites tTkli labd tehniskd stdvokll, veikta
daleja to pdrbUve. Apgaismojuma Ukli un armatUra katlu telpd nolietojuiies, nepiecie5ama to
atjauno$ana. lr esoSs zemEjuma kontOrs iekdrtdm.

ApsekoEanas oblekta \ra af-etoSanas priekimeta nosaukums. Tss konstatEto bojEjumu un to c6lo4u
apraksts, tehnisk6 stdvokla nov6rtEjums atsevi5[iem bOves elementiem, konstrukciju veidiem, bUves

dalam. Atbilsfiba normatTvo aktu praslb5m

Tehniskais
nolietojums
(Yo)

6.1. UdensapoSde 2A

Centralizdta, uzskaites mezgls darba kdrtTbi. Uz Projekt6jamo katlu telpu paredz6t izb0v6t jaunus
iek56jos Udensvada Uklus pieslddzot tos eso5ajiem.

6.2. Kanalizdcija 25

Pievienota centraliz6tajiem tftliem, labd tehniski stdvoklT. Projekt6jamajai katlu telpai paredz6t
jaunu izvadu, pieslEdzot to pie eso5ajiem drEjiem tTkliem.

6.4. Siltumapgdde 20

Lok6la. Labd tehniska karUba. Pdrvietojot katlus uz pdrbUv6jamo 6ku eso5d katlu telpa paliek bez
apkures. B0vprojektd atrisindt.

6.6. Zibensaizsardzlba 20

lr esoSa.

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZI NUMS KTAVU IELA 6A, DZELZAVA,
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.
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l, Kopsavilkums

7.1 Baves tehnisko rediteju un ar tiem sarsflfo ekspluatdcijas fi{rtdju stdvokla pasliktind5ands
pakdpe noteiktd laika momentd attiectbd pret jaunu bAvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekm1, kE

aii cilvaku darbibas del sasfdda -40 %.
Tehniskds apseko*anas atzinumd konstat1ts, ka Ckai ir iesp6jams veikt pdrbiives darbus,

iev*rojot, ka izstrdddjat projekta dokumentdciju, nepiecieiams izpildit augstdk mindtos norddiiumus.

7.2 Ekas kopljais stdvoklis apmierinois, bltiski bojdjumi galvenaids neso5aiSs konstrukciids
netika konstatlti, gatvenokdrt tika konstatlti trilkumi un nepilnibas, kas veicindiuii Ekas vizudlo
novecoianu.

7.3 lzblv€t jaunu kanaliz*cijas izvadu no pro;iekt1iamds katlu telpas.
7.4 Paredzdt blvprojekta isindiumu esoSds katlu telpas apkurei.
7.5 tzbilvat jaunu ildens pievadu, adens sagatavoianas mezglu, ieki9ios siltuma pdrvades

tikl u s, s i ltu m m ezg I u i e s k a itot frases c i rku I d c ii a s s 0 kp u s.

7.6 Paredzat jaunu katlu va{bas telpu.
7.7 Paredzdt grtdu atjauno*anu paredz1taiS katlu telpd.
7.8 Paredzdt kosm1tisko remontu paredzdtaid katlu telpa.
7.9 Paredzdt elektroinstaldcijas un apgaismojuma pdrblvi paredzdtajd katlu telpd.

Pirms aftiecigd projekta uzsdkflanas, Ekas elementu tehniskd stdvokla precizd*anai, praiektdtdiam,
jdveic 6kas papildus virspusela 6kas apsekoiana. Ja tiek konstat5tas kddas btTfiskas atkdpes
salfdzindjumd ar izstrdddto tehniskds apseko5anas dokumentdciju nepiecieiams griezties pie
aftiecTg aj i em speci 1li stie m.

Tehniski apseko5ana veikta 2017. gada 15. maiid

Jinis lrbe, Sertif. Nr.20-7386

PEteris lmants Broks

(izpildTtdja paraksts /

vadTtdja vdrd's, uzvdrds un i:araksts)

I

TEHN ISKAS APSEKOSANAS ATZI NUMS KTAVU |ELA 6A, DZELZAVA,
DZELZAVAS PAG., MADONAS NOV.
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KATLU MAJAI

t Pislihmi

13 lapas
1 lapa
1 lapa

BUves tehniskds inventarizdcijas lieta
BUvkomersanta re$istricijas aplieciba
B0vprakses sertifikdtsI
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KTAVU IELA 6A, DZELZAVA,
DZELTAVAS PAG., MADONAS NOV.

TEHN ISKAS RpSTTOSnNAS ATZI NUMS
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LR VZD VIDUSDAUGAVAS REGIoxATA NoDALA

TEHNISKAS

Numurs:

nrlvns
INvENTanTzAcIJAS LIETA

70500050261001-01

3Lapu skaits:

BfIvES KADASTRA APZInTE.Tunns

705000s0261001

Katlu mflja
(Biives nosaukums)

ADRESE: Madonas rajons
Dzelzavas pagasts

Klavu iela 6a

Pasta indekss 4873

Tehniskiis inventariziicijas darbu izpildlteji: Normunds Cakuls

Izpildes datums: 09/1012001

Tehniskls inventarizEcij as darbu

PErbaudes datums: 09 I l0 12001

LR VZD refioniiliis nodafas vadltiija

(Vards, Uzvards)

Datums: Q OO4. gada ,, ,/i;,

pdrbaudltdjs:

f:
. 
'' 

r.;[;!" l'] li,1t'5
., I i?A.irl1',rA

Btves kadastra apzim6fums:7 050A050261001 Izdrukas datums109/10/200 1 Lapa Nr.1

qA
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INFORMACIJA PAR PAS TTIJUMU

1. Tehniskds inventarizdeijas lietas numurr 70500050261001-01

2. Biives nosaukums: Katlu maja

3. Bfives kadastra apzlm6jums: 70500050261001

4. Bfves adrese: Madonas rajons, Dzelzavaspagasts, Klavu iela 6a,Pasta indekss 4873

5. PEdejes apsekolanas datums: 1210912001

6. Tehniskiis inventarizdcij as pasfitltdji: Pa5valdrbas uz4Emum s DZELZAY A

7. Pasfitljuma pie4emlanas datums: 2 1 106/20A1

8. Tehniskfls inventariziicijas darbu izpild-rtE Normunds Cakuls

9. Izpildes datums: 09/1012001

1 0. Tehniskiis inventariziicij as darbu piirbaudltiij s Viola Birzniece

11. Pdrbaudes datums: 0gll0l2l01

12. Iesniegtie dokumenti:
Pasfitrjuma pieteikums

Nr. 1622 3l/07 l2OOl Pa5valdibas uznemums "Dzelzava"

13, Tehniskiis inventariziicijas veids: Bflves pilna pirmreize,jdtehniskd inventarizdcija

14. Pastrtljuma izpildes termiB5 (d.d.):22

15. Pastrhjuma pie4Em0js: Normunds Cakuls

Buves kadastra apzimdjums:70500050261001 Izdrukasdatums:09/10/2001 LapaNr.2

r)n
tl-to
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INFORMACIJA PAR B TVI

1. Bflves lieto5anas veids: 1251 Rlpnieciskds raZo5anas ekas

2. Biives kapitalitites grupa: II grupa

3. Bnves irsienu materials: 01 $egelu mlris

4. Bfives stiivu skaits

4.1. Virszemes: 2

4.2.Pazemesz 0

5. Ekspluaticijas uzsiik5anas gads: 1979

6. Ekspluatncijii pie4em5anas ga s:

7. B[ives konstrukt-rvii elementa apraksts:

T.l.Blvespamati Dzelzsbetons/betons
7.2. Blves arsienas Kiegelu miiris
7.3. Blves parsegumi Dzelzsbetons/betons

7.4. B[ves jumts Gumijotie lok5qu materidli/ruberolds

8. Buves fiziskais nolietojums (7o): 15

9. Bfives apbiives laukums (kv.m.): 217.I

10. Btrvtilpums (kub.m.): 1085

11. Btrves kopcja platlba (kv.m.): 198.7

12, Btives lietdefibi platlba (kv.m): 198.7

12.1. Dzivokfu platrba (kv.m.):

12.2. Nedz-rvojamo telpu platrba (kv.m.): 198.7

13. Telpu grupu skaits biivE: 2

14; Dzivoklu skaits biivE: 0

15. Labieknrtojums:

15.2. VietEja centralizdtd apkure
15.4. Elektroapgdde

15. 5. Auksta [dens apgdde

15. 6. Karsta [dens apgdde

15. 8. Kanalizdcija
15. 9. Tualetes telpa
15. 10 Vannas (du5as) telpa

16. Patvafigfls bflvnieclbas pazlmes: - Nav

Brlves kadastra apzirnejums:7050005026 1001 Izdrukasdatums:09/10/2001 LapaNr.3

2a



Bf]VES EKSPLIKACIJA

Blves kopEjI platrba (kv.m.. 198.7

B[ves lietdengE plafiba (kv.m.): 198.7

Dzlvokfu kopEje plaUba (kv.m.): 0

DzTvoklu platTba (kv.m.): 0

. Dzlvojam6 plaUba (kv.m.): 0

Dzrvokfu pa[gtelpu platrba (kv.m 0

Dzr-vok[u firtelpu plaUba (kv.m) 0

Nedzwojamo telpu platrba (kv.m) 198.7

Nedzlvojamo iek5telpu platrba (kv.m. 198.1

Nedz-rvojamo iirtelpu plafiba (kv.m.) 0

Btves koplietoSanas pah-gtelpu plaUba (kv.m.) 0

Koplieto5anas iekStelpu platrba (kv.m 0

Koplietolanas flrtelpu platrba (kv.m) 0

Telpu grupas numurs: 001

Telpu grupas adreses numurs:

Telpu grupas izmantoxanas veids: L25t Rtpnieciskas raZosanas telpu grupa

Telpu grupas platlbu eksplikacija:

Nedz-rvojamo telpu platrba (kv.m.): 195.3

Nedzlvojamo iekltelpu platrba (kv.m.): 195.3

Nedz-rvojamo flrtelpu plaUba (kv.m.): 0

Telpu grupas telpu eksplikicija:

ffi ;TefOa1 
l

.i-lui i

1 1 Veitveris VedzTvoiamd iek5te pa 3.4 4.2
1 2 Katlu telpa ttedzrvojama iek5te oa t48.3 4.2
1

1J Tejtveris rledzrvoi ama iek5telpa 2.6 4.2
1 4 ttroliktava ttredzrvoj ama iek5telpa 4.6 3.4
1 5 A.tpttas telpa rledzrvo ama iekltelpa 6.2 3.4
1 6 lriekStelpa Vedzrvo amd iekStelpa t.4 3.4
I 7 lualete Vedzrvo ama iek5telpa 1.2 3.4
1 8 )u5as telpa tledzrvoi ama iek5telpa 1.5 3.4
2 I lelpa tledzTvoj ama iek5telpa 26.1 2.1

Telpu grupas numurs: 002

Telpu grupas adreses numurs:

Btfves kadastra apzim€jums ;70500050 261007 Izdrukas datums 0911012001 Lapa Nr.4

23
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Telpu grupas izmanto5anas veids: lz5l Rupnieciskas raZo$anas telpu grupa

Telpu grupas plaUbu eksplikacija:

Nedzr-vojamo telpu plafitra (kv.m.): 3.4

Nedzlvojamo iekltelpu platrba (kv.m.): 3.4

Nedzlvojamo ilrtelpu plaUba (kv.m.): 0

Telpu grupas telpu eksplikacija:

;s.,qii*j

i=d$ ;i-i.ti

=T..1F,.1 
[

;igf#r,i.u,
(k.m.)

1 t tloliktava t{edzrvoiama ekBtelpa 3.4 4.2

BrIv:es kadastra apzimejums:7050005026 1001 Izdrukasdatumsr09/10/2001 LapaNr.5

%
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LATVIJAS REPUBLIKAS VALSTS ZEMES DIENESTS
VIDUSDAUGAVAS REGIONALA NODALA

i
J

BUVES
KADAS TRALAS IJ ZMEnI SexA S

LIETA

Ltzlme p ar re gistriicij u Nekustamii

Kadastriiliis uzmErl5anas izpildltiiji:
Izpildes datums: 25.06.2008

Kadastrf, lf, s uzmErlSanas darb a p fl rb audltiij s :

Piirbaudes datums: f L Jltf.l, ?ilfi$

Regionillfls nodalas vad-rtf,j s (pilnvarotii p erson a) :

L).Fupurs
(Virds, Uzvards)

Datums: 2-d0.9 .,aaa {-. 06.

ffi.Fr.rp*r*

$

-t

(paraksts)

(palaksts)

Lietas numurs 7050005026 1 003-0 1

Lapu skaits

Kadastra apzlmEjums 70s00050261003

Nosaukums Katlu maja

Adrese Kfavu iela 6,{, Dzelzava,Dzelzavas pag., Madonas raj.

Atzlme par atsavinii5anas aizliegumu vai apgrtrtinljumu

raksts) (Vards, Uzvards

5%
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INFORMACIJA PAR PASUTIJUMU
Kadastrfl liis uzmcrrsanas p as fltltej i : D zelzav as pagasta p asvaldiba
Iesniegtie dokumenti:

02.0 6.2008. Nr.7 0007, D zelzav as pagasta padome, pasfitrj uma pieteikums

INFORMACIJA PAR BIIVI
.q,. ffiffi 2

w,
Nosaukums Katlu maja
Galvenais lietoSanas veids 1251 Rupnieciskds raZo5anas ekas
Kapitalitiites grupa I
Virszemes stilyu skaits 1

Pazemes stiivu skaits 0

Telpu grupu skaits I
Dzlvokl.u skaits 0

Ekspluatiicijas uzsiik5anas gads 1 985

Eksplu.atiiclj,ii piepemlanas gads
Patva[gEs btrvnieclbas pazimes NAV
Fiziskais nolietoj urn g 35

Apsekolanas datums 10.06.2008

oz.plaisas

ts tek,saplaisajis

[iegefu mlris
Parsegumi

Lapa Nr'. 2 no 3

390000.518982

Buves kadastra apzintejums: 70500050261 003 Izdml<as datums 25 06.2008

lt



BUVES EKSPLIKACIJA
n platiba 210.0

!e4g4 plafQ4
Nedzlvoiamo t iri6atTba

Nedxlvo.iamo iek 210.0

TELPU GRUPAS EKSPLIKACIJA

Telpu '

*UmufS I

001 25t Rfpnieciskas raZo5anas telpu grupa

lii;l
.aitiii!i::t=
'1ti4tn:::'4.

ii-:.::*:..iil
ii:rr:. :i, I

1(;.".a,a=11::ll

ffi
.i?

,"1.',: -.ia
Telpas nosaut<ums

,

I TClp*i

u
Nedzivdamel

iekslclpa 'i

Kopii 2rc.0 ---mf
Nedzlvojamo telpu platlba i 210.0

Br-tvcs l<ada-ctra altzinte;junrs: 70-5(l()05016100_l Izrlrrrlias tlutrlls: l: 06 200g Lrp, N; f ,r,-l
1900(-)05 18981

9>
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7@50005a261

buves Dunkfc
Lotvijos koordinCtu

koordinctos
sistomo LKS-92

Bfrves
p,unkto Nr X v

1 320379.2 647825.4
2 320359.6 6+7837.9
3

4
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Qeologiskii un geotehniskE firma SIA,BG Invest"
Reg. Nr. 4f503040947, Rlgas 45-34, Llviini, LV-5316, mob. tiilr. 26105551,

e-pasts bginvest@inbox.lv

PASUTNAJS:

PASUTIJUMA vai
LIGUMA NR:

BfTVPROJEKTA
NOSAUKUMS:

BIfVPROJEKTA ADRESE:

BIfVPROJEKTESANAS
STADIJA:

MARKA:

SEJUMA NR./SEJUMU
SKAITS:

ATBILDIGAIS PARSTAVIS:

BUVPROJEKTA
SADAL"AS VADITAJS:

ARHIVA REGISTRACIJAS
VIRTA UN GADS

SIA TTC Projehi
Ziedurela4, Madona, LV-4801, reg. Nr. 454O3O22OOO,

Tel' +37L 29455OLT

05-05-2017 /ot

Katlu mAjas parbuve

Dzelzavas ciems. Dzelzavas pagasts

Tehniskais projekts

GEOTEHNISKA IZPETE (GI)

1/1

Valdes loceklis, JEnis BALODIS

1"L/;
/

Janis BALODIS, sert.Nr. 20-5670
E:erJl**:rl r;::m* ,- |

| .rei+rs *Atq)tri$ I i
I srn rrrlrc;'. iS Nr.?0-5670 I I

,E!rE-iriiliG*rltr@d ,/;

Lrvdni, 2477. gada jrlnijs



Saturs

1. Ievads

2. Secin6jumi un rekomendacijas

3. Pielikums

3.l.Apzlmejumi (qI - 1)

S.2.Qeotehnisko izstrAdr.ru shEmas M1:500 (GI - 2)

3.3.Qeotehniskais griezums - izrzersums 1-1'(QI - 3)

3.4. Pamatu-pamatnes geotehniskais griezums 1 - 1

3.5. Urbumu geotehniskie apraksti (QI-a)

3. 6. La.boratorijas teste5anas p5rskats

3.7.CPT-3 graliks (1 lapa) un ta rezultati (7lapas)

3.8. Zemes ddu izmantoSanas licences kopija (SIA "BG Invest")

3.9. BUvprakses sertifikita koprja

1lapa

1 lapa

1 lapa

1 lapa

3lapas

1 lapa

8lapas

3lapas

1 iapa



1. Ievads

QeotehniskA izpete ar urbSanas un statiskas (CPT) zondesanas darbiem veikti maUa

menesr (05.05.2017), kas atrodas Dzdzavas ciema, Dzelzavas pagastA pEc SIA "C Projekti"
pasutrjuma Nr. 05-05-2017 lol. Qeotehniska izp1le veikta sakarA ar katlu m4jas parbrlvi, kur
paredzets izbuvet slegtu kurinama materiala glabatuvi katlu majas vajadaba:r;.. Uz izpltes bndi
laukumu aizger:n dalcji demonteta buve uz dzelzsbetana kolonnim un pSrsegumiem.

ari El , a'.r P_.' : . l

I

T
I,j

rJ

e' '.$,
ir'

't:1,i'

uzelzava

1[ .. ..

:Eg

*"

@,,,.,,, , 's, :

i. AttO1s. Objekta atraSanas vieta (Ja4a seta karte Balticmaps).

Darba m6rkis: Noteikt katlu majas pieguloSa laukuma geotehniskos parametrus

Dzelzavas ciema, Dzelzavas pagasta, tns projekteSanai un brlvniecibai.

Darbus vadrja: Lauku darbus veica un materialus apstradaja J. Balodis (buvprakses

sertifikata Nr. 20-5670), statiski (CPT) zondesanas darbi veikti SIA ,,BG Invest" vadrba,

urbSanas darbus veica SIA ,,RGR urbumi" urbSanas meistara Raimonda Robalta vadtba.

SIA "BG Invest" ir Valsts vides dienesta izdota zemes dnl-u izrnantoSanas licence Nr.

CS16ZDO339 objektiem, kuriem tA ir nepiecieSama.

Darba sastavs un metodika atbilst LVS EN 7997-2+AC prasrbam.

Darbu sastavA ietilpa:

. 4 punktu koordinatu nosprauSana daba LKS-92 sistEmS" ar GPS iekartu Garmin

GPSmap 62;

o UrbSanas darbi 1 vieti lldz 2,8Orn (sk-urb.-l) dzilumarn ar vltqrurbSanas metodi

izmantojot rokas instrumentu komplektta, Eijkelkamp un motorurbi Stihl BT 12I ar

pagarinajuma stieqiem 1 m, @ 62rnrn;

o Pamatu - pamatnes atsegsana pieguloSai katlu majai 1 vieta;



o UrbSanas darbi 2 vietAs lldz 6,OOrn (urb.- 1 un urb.-2) un ar urbSanas iekartu UGB-

5Om uz ZIL 131 bazes ar vrtqurbsanas metodi, kur urbSanas instrumenta garums

h= 1,5 m, O:135 mm;

o Statiskas zondcSana 1 punkta (CPT) grunts bhvuma noteikSanai Lldz 6,96m
dzilumam (CPT-3). Statiska zondeSana tika veikta saskaTA ar LVS EN ISO 22476-7

,,Qeotehniska izpete un testeSana. Lauka izmEgnQjumi. 1.da]a: Penetracijas testi ar
eiektrisko un pjezokonusu (ISO 22476-l:2012)" standarta praslbam. Statiskas

zondcSanas (CPT) parbaudem tika izrnantota standartizeta Pagani tipa zondesanas

iekarta TG 63 - 150, kas aprlkota ar da$u tipa zondi (raZotajs Geotech). Statiskas

zond6Sanas m€rl<is ir iegut nepiecieSamos grunts raksturlielumus visa zondes

iespieSanas dziluma, lai preazi varetu izdaJlt geotehnisko elementu robeZas,

novertetu fizikali-mehaniskas grunSu rpaSrbas, grunts sastava izrnatg:u sakarlbas un
grunts rpaSrbas ieguloSaja geologiskaj a gientrna p6tamaja teritorija. Zondesanas

parametru pierakstrSana notika nepartraukti ciparu veida, pie patstavrga penetrAcijas

atruma 2 crn/s.

I No{emti 3 traucetas strukturas grunts paraugr (C kategorijas paraugi)

granulometriska sastAva un fizikaTo ipaSibu testEsanai LATAK (LATAK T-281)

akreditctqia geotehniskaja laboratorija (A/S ,,Qeoserviss) un 1 paraugs noTemts
grunts koronjat pret betonu, paraugu nogemsana veikta saskaqra ar standartu EN

rso 22475-7;

o ieg[to materiSlu apstrdde, ana71ze, secinajumu un rekomendaciju izstrade saskalr6

ar darba uzdevumu.

Pec ieqtrtaiiem rezultAtiem:

t Uzzrrnets geotehniskais griezums - izversums 1-1' ar statiskas (CPT) zondesanas

rezultAtiem, (GI-3) (sk. 3.3 pielikuma), sastadlti 4 geotehniskie urbuma apraksti (QI-a

sk. pielikums 3.4.);

r Pec SIA ,,BG Invest" veiktas statiskAs zondesanas 1 punkta ir izveidoti zondeSanas

rezsltdtt Exel formatA un grafiks PDF formatA.

o Noteikta 4 geotehniska izpetes punkta koordinatas LKS-92 sistema:

Izpetes
punkta Nr.

Izpdtes dzilums, m Vietas abs. Atz. (m) x v
urbums CPT

Sk.-urb.-1 2,50 13 1 ,65 320362,809 647849,599
Urb.-1 6,00 131,60 320359,219 647850,391
Urb.-2 6,00 130,90 320361,435 647872,863
CPT-3 0,50 6,96 131 10 320347,850 647877,409

o P€c kompleksas izp6tes

zondeSanas, laboratorijas

rezultatiem, izmantojot

testeSanas rezultatus un

urbSanas darbus, statiskd"s

geotehniskas datu bankas



informaciju, pamatnes gruntis sadalttas 11 geotehniskajos elementos katram
urbumam atseviSki, kuru fizlkeJi mehanisko ipa5rbu normatrvie un apleses

raksturlielumi sakopoti tabula Nr. 1.

2. Secinajumi un rekomenddcijas

2.l.Qeomorfologiski objekts atrodas Austrumlatvijas zemienes Aronas paugurlidzerturna ar

smil5ainu grun5u izplatibu griezuma vidusda]a zern uzbertiem grunts slSfiiem griezuma

augS6jd" da)a, gnezuma pamatne mdlainas gruntis morenas smilsmala veid6., vietam ar

smilts sla-qiem un lecam (urb.-2 un CPT-3). Reljefs izpetes laukuma samera hdzens -
antropogeni p6rveidots, kur urbumu absohltSs augstuma atzlmes virs juras hme4a

mainas no 13O,9Om (urb.-2) lldz 131,65m (Sk.-urb.-1).

2.2. Gdezuma augS6jo daJu veido uzbErtas gruntis no ]oti irdenas (QTE-1"k), irdenas (QTE-

1"') un videji bltvas (QTE-1'J un grantainas smilts ar dolomrtS[embu piejaukumu (GTE-

d) no 1,80m (sk.-urb.-l) lldz 2,6Orn (urb.-2) dzilumam. Griezuma virskartu veido

asfaltbetona slanis (QTE-a) ltdz 0,05m dzilumam visos izpetes urbumos, zem l<ttra iegui

grantaina smilts (qTE-d) no 0,10m (urb. -2) 1ndz 0,50m dzilumam (CPf-3). Zern dolorrita
Skembu slala griezumu dzilak veido luzberta smilts parsvara irdena un ]oti irdena

stavokh no 1,90m (CPT-3) lldz 2,6Orn dzilumam {urb.-2).
Griezurna vidusdala konstat6tas smilsainas gruntis no putekJainas smilts irdenA

(GTE-6"J un videji bliva stavokh (QTE-6'J, smalkas smilts videji bliva (QTE-7'J un vid€ji

rupjas smilts (QTE-S'J videji bltva stavokh, kur sla!a virsma konstateta no 1,80m 9sk.-
urb.-1A fidz 2,6Orn (urb.-2), bet pamatne no 3,00m (urb.-2) lldz 4,OOm (urb.-1). Smilts

slant konstatets mor€nas smilSmals (smilsains puteklis) no 2,44mTrdz 3,2Orn dziiumam

(cPT-3).

Griezurna pamatni veido morenas smilSma1s srksti plastiskd stavokh (QTE-19s),

kur s15Ba virsma konstateta no 3,50m {urb.-2) lldz 4,OOrn (urb.-1, CPT-3), bet parnatne

no 5,40m (urb.-2) lldzizp1tes dzilumam 6,0m {urb.-1). Urb.-2 pamatne konstatets videji

rupja smilts bliva stavokh (qTE-8) no 5,40m hdz 6,OOm dzilumam ar nelielu lecas

ieslegumu CPT-3, kur videji rupja smilts vidcji bliva stAvokh (QTE-B'J un bllva stavoklr

(qTE-8) konstat6ta no 5,66, ITdz 6,6rn dzilumam. CPT-3 pamatne konstatets morenas

smilSmdls srksti plastiska stavokh (GTE-19s) no 6,66rnL1dz parnatnei 6,96rn.

Grunts detalu saguluma apstak]us skatrt geotehniskala griezama - izversuma 1-1'

(pielikuma 3.3 (GI-3)), grunts raksturojumu p€c ta sastava un rpaSlbam skatrt urbuma

aprakstos (pielikums 3.4 (qI-4), statiskAs zondesanas (CPT) gralika un ta rezultatos.

2.3.Pec pasrltrta uzdevuma tika atsegti pamati, kur netika konstateti stabveida pamati, bet

pec analogas uzbUves tie tika konstatEti Kusas ciema kaflu majai. Pec pamatu -



pamatnes geotehniskas izpEtes katlu mEjas pamati stabveida ar dzelzsbetona

pdrsegumiem virs tiem (abs. Atz. I31,38m), sienas no baltiem silikatkiegeliem ar betona
javas cementaciju. Zem dzelzsbetona parseguma konstatets rupjas smilts uzberums,

zern L<tra konstatets smilts uzberums. PCc apseko5anas pieguloSai ckai nav noverotas

izteiktas virsnormatrvas deformacijas plaisu veida. Det61u pamatu pamatnes

geotehnisko griezumu skatrt 3.4. pielikuma (QI- ).

2.4.Normatrvai grunts caursalSanas dzilums pec LBN 003 - 15 smilsainajam gruntrm ar

varbutlbu 50% - 1O8 cm, lOo/o - 14O crn, un ar varbDtrbu lo/o - 156 cm un normatrvai

grunts caursalSanas dzilums pec LBN 003 - 15 malainajam gruntrm ar varbufbu 5O% -

90 cm, lO% - 117 cm, un a_r varbuttbu 1% - 130 cm.

2.S.Pazernes trdens ltmenis izpEtes laika (05.05.2017) nostajies no 1,3m (urb.-1 un urb.-2)

lldz l,4Orn (sk.-urb.-1), kas pec absolutam augsturna atzlm1m atbilst no l29,6Om (urb.-

2\ 1;.dz 130,30m (urb.-l). UrbSanas laika tas konstatets dziletk no 2,60m (urb.-21 lldz
2,4Om dziiumam (urb.-1). IespcjamAs gruntsudeqra hme4a maksimdlE.s svarsfibas var

pdrsniegt var pdrsniegt robeZAs t 0,1-O,2rn. Pec geotehniskds datu bazes informacijas

gruntsDdenim nav agresivitate uz betonu no parasta portlandcementa.

2.6. Qeotehniskas izpetes laika urb.-1 konstateti naftas produktu piesar4ojums intervala no

1,30m lldz 2,4Orr dzilumam. Uzbcrtas grunts urb.-1 pec laboratorijas testa rezultatiem

uz agresivitAti pret betonu nav konstateta.

2.7.No geotehniska viedokla kaflu majas rekonstrukcijas apstakJi Dzelzavas ciemA,

Dzelzavas pagastS. ir samera nelabvEhgi:

t Pa..ernes Ddens hmenis urb5anas laika tika konstatets no 2,4orn (urb.- l) hdz 2,6Orn

dzilumam (urb.-2), bet nostQjies 1,3m dziJumd no zemes virsmas, sk.-urb.-l tas

konstatets L,4rn dziluma no zemes virsmas, kas atbilst 130,25m pec absohftas

augstuma atzrmes;

o netika atklatas vAjas nespejas gruntis griezurna vidusdala un pamatne ar pavdjinatiem

grun5u frzlkAJi - mehaniskiem radltajiem, izq.ernot griezuma vidusddu, kas sastav no

parsvara irdenas putekJainas smilts (8TE-6"J, kur brfrmiecrbas laika ieteicams attalinat
pamata p€du no slA8a virsmas, vai izmantot ,,r.sos" pda pamatus zem puteklainAs smilts

to iedziJinot morenas smilSmala slant (QTE-19s);

. irdenos uzbcrtos grunts slalus virs gruntsDdens ltmer"ra nobhvet fidz projekta

p ar e dzEtatn b ltr,'u m am ;

2.8.Pamata ieboves vieta bu'rniectbas laika saglabat parnatnes grunts dabrgo strukturu.
BDvniecrbas laika nepielaut smilts uzirdinAsanos un malaino grunSu atmiekSkeSanos

tieSA pamatu tuvuma. Smilts uzirdinaSanas gadljuma to nobltvet lldz projekta

paredz6tam bltvumam, malaino grunSu atmiek5kesanAs gad-rjuma buvnieclbas laika

nepiecieSams apmaimt pret kvalitativu smilts vai Skembu uzberumu, kuru noblietet



lidz projekta paredzetam bhvumam. Burrniectbas laika nepielaut grunts caursalsanu

zetn pamata" pedas visas bUrmiectbas vietas, kur 2.3 punkt6 doti caursal5anas dzil"qmi

konkreta:rr grunts tipam konkreta vietA.

2.9. Kaflu majas rekonstrukcija apst6kli ar jaunas kurinamas glab.atuvi Dz,elzavas ciemd.,

Dzelzavas pagastS. pamatu veids un to ddums ir nosaka:rrs p€c grunSu fizikali -
mehanisko rpa5ibu raksturtelumiem tabul6. Nr.1, urbumu aprakstiem un statiskas

zonde5anas (CPT) grafiku un to rezultatiem.
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grunts GTE
indekss apzTmEjums

sagrMg

saMg

saMg

saMg

siSa

siSa

FSa

MSa

MSa

saSi

saSi

asfaltbetons

uzbErta grunts: smil5aina grants ar oliem un dolomlta
515embdm, bllva

uzberta grunts: smilts ar retu olu piejaukumu, loti irdena,
qc=0,51-2,19 MPa

uzberta grunts. smilts ar retu olu piejaukumu, irdena,
qc=2,85-6,08 MPa

uzb6rta grunts: smilts ar retu olu piejaukumu, videji bl-rva,
qc=5,0-7,3 MPa

smilts puteklaina, irdena, qc=2,24-5,0 MPa

smilts putekfaina, viddji bhva, qc=4,5-7,4 MPa

smilts smalka, vid6ji blTva, qc=5,1-7,57 MPa

smilts vid6ji rupja, vidEji blTva, qc=4,5-10,0 MPa

smilts vidEji rupja, bllva, qc=11,6-15,57 MPa

smilSaina putekla grunts (morEnas smil5mils), mlksti plastiska
(lc=0,35-0,50), qc=0,464,7 4 MPa

smil5aina putekla grunts (mor6nas smil5mSls), sTksti plastiska
(lc=O,50-0,70), qc=0,94-3,88 MPa

1' geotehniskais griezums un td Nr.

Statisk5 zond65anas vieta un ti Nr.

vietas abs. atz. (m)

Urb.-1 urbums vieta un td Nr.

4.30 vietas abs. atz. (m)

4.0 Sl5qa dzilums dzilums (m) no zemes virsmas

[dens pies5tindta grunts

mitra un loti mitra grunts

5.0 Urbuma pamata p6das dzilums (m)
no zemes virsmas

0 CPT (Statiski zondEsana) dzilums (m)

CPT-1
730-

I
H
H

H
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Katlu mdjas pf,rbilve Dzelzavas ciem5,

Dzelzavas pagastd

05.05.2017

24.05.2017

24.05.2417
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Katlu mfrjas parbuve Dzelzavas ciemA,

Dzelzavas pagasta

Hasufltals:

8lA "C Projekti"

Pielikums 3,2

Vdrds, uzvdrds $ertifikita Nr, Paraksb Datums qF2

Lauku darbi J. Balodis Nr, 20-5670 -lrLr/; 05,05,2017 M 1:500 lapa lapas

Kamerf,lie darbi J, Balodis Nr, 20-5670 rfu"/, 24.05.2417 Qeotehnisko izsrt6dpu

izvietujuma shema

1 1

ZImEja J, Balodis Nr. 20-5670 "/r/o/; 24.05.2017 06.2017
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Nr. 1 000 x=320455.O1 5,y=647 7 92. 054, h= 1 31,602:
Nr.2000 x=320383.293,!/=647889.920,h=1 30.435;
tTCM-Ref0023 x*303239. 933,y=635457.430,h=1 52.950
3azes siacija - Madona
[rEroga sagrozijuma koeficlents 0,999868
Iopogrifijas teritorija 0.70ha
i. Nekustama Tpa$uma kadastra kartes dati uz 11.Q1.2017 . Datl ieguti
rortala www. kadastrs,lv (33491 6.edoc). SaskenE
ar VZD snieoto InformSciiu zemes vienTbu robeiZas lr attElotas atbilsto5i
zeme8 kadaEtrales uzm6llsanas un viet6jS $eodEzlska tikla precizitAtei
rn var nesakrist ar situdciju plSn&.

7. Topogrefiskie apzTm6jumi attEloti atbllstosi Ministru kabifteta
2012.gada 24.aprlla noteikumlem Nr,281, l.pielikumam.
8. lelu tarkands lTnijas att6lotas atbilstosi pagvaldibas teritoriJas planojumam.

SIA GeoSlJA Re$.Nr.4540301 5390

MErniecTbas birojs

raestlumsrMAdonaS nOVadS, DzelzaVaS pagasts,
Dzelzava

Ioa$ums Klavu iela 64
[t: 

slA "Madonas Siltums"

PasutTjuma re$istr6cijas Nr.T-'1 7-003

Madona,Saules iela 16 f et.64825440
Topogrdfiskais p16ns

MErogs 1:500

Lapas

1

vadltaja A. Plzele 11 .U.2A17 .

Lapa
1

mErnieks

sertif.,Nr.,BC-290

E. Zass
11 .01.2017 .
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Katlu mijas pdrb0ve Dzelzavas ciemi,
Dzelzavas pagastd

Pasutft{is:

SIA "C Projekti"

Pielikums 3.3

Verds, uzverds Serffiab lf ,ferc$ Datums Qt-3

Lauku darbi J, Balodis Nr.2G5670 . 1,,/- 05.05.2017 M 1:50 lapa lapas

Kamerf,lie darbi J. Balodis Nr.2S5670
t-,,Lr/-'

24,05,2017 $eotehniskais griezums -

izv6rsumsl-1'

1 1

frmdp J. Balodis Nr,2S56'70 ' ,-1"{ 24.05,2017 06.2417



$eotehniskais griezums - izvErsums 1"1'

Urb.-1

@

1. zemes virsmas abs. atz. 131.60 130.90 131 ,'10 13

2 att5lums m 51 22.60 I tq.to 24.7
3 gruntsUdens lTmepa abs. atz 130.30 129.60 netika konstat6ts 1

4 urbSanas datums 05.a5.2017 45.05.2017 05.05.2017



gr|E.z

silikdt[iegeli ar betona

A_ dzelzbetona pdrseguma

E siia

Y,t
ffi
fi

I

,ums 1-1'

Katlu rn6.!as pdrbfive Dzelzavas ciemd,

Dzelzavas pagasta

Pastifit6js: Pielikurns 3,4
Vards, uzvirds Sertiffte'ta Nr. Paaksb Ddurrp SIA "0 Projelfi" Qt4

Lauku darbi J. Balodis Nr.20-5670 /*,{brL^ 05.s.2017 M 1:50 lapa lapas

Kamerdlie darbi J. Balodis Nr. 20-5670
*,/"1/;

24.45.2017 Pamatu - pamatnes

geotehniskais griezums

1 1

frmcja J, Balodis Nr.20-5670 't/rl/' 24.05.2017 06.2417
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L

L
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Pielikums 3.5

GTI-5

EPETES PUNKTU APRAKSTi

Obiekta nosaukums:

lzpEtes punkta Nr.

lerikoiqnqs dqtums:

Metode:

luro.-t

los.os.zotz

lvitpurbiona

Kotlu mdjos pdrbfrve Dzelzavas ciemd,
Dzelzavos pcrgostA

Urbuma absoldtd sugstumq atzime, m v.j.l.:

lzpEtes urbuma dzilums, m:

Gruntsddens limenis, m no zemes virsmas:

137,64

6,00

7,30

Slana

Grunts apraksts
Grunts

nosaukums LVS

EN tSO 14688-
).)nna

$TE Nr.

vlrsmas

dzif ums,

m

pamatnes

dzilums, m

biezums,

m

a 0,00 0,05 0,05 asfaltbetons

sagrMg 1' 0,05 o,45 0,40
uzb6rta grunts: smilSaina grants ar oliem un dolomlta
5l5em b6 m, bliva, ga i5i pe 16kdzeltena, mazmitra

a 0,45 0,50 0,05 asfaltbetons

saMg 1ilr 0,50 2,40 1,90
uzberta grunts: smilts peleka, irdena, loti mitra nc

1.,70m dzi!uma smird pec naftas produktiem

siSa -lllo 2,40 4,00 1,60
Putek!aina smilts, irdena, 0dens piesEtinata, gaiSi

peleka

saSi 19s 4,OO 6,00 2,OO

smilSaini puteklaina grunts (morenas smilSmils),
sTksti plastiska (lc=0,50-0,70), sarkanrgi br0na,

mazmitra

piezlme: UrbSanas laikd pazemes trdens konstatEts no 2,4m dziluma, kas nostdjies p6c darba beigam L,3m
dzilumd no zemes virsmas



lzpEtes punkta Nr. ls*.-uro.-t

los.os.zotz

los.os.zotz

lvit;turbian

Urbumo absoliltd ougstuma atzlme, m v.j.l.:

IzpEtes urbuma dzilums, m:
Gruntstidens Emenis, m no zemes virsmas:

| ,,,,,,

6,00
7,30m

lerikoianas dotums:
Metode:

lerikoionas datums:

Metode:

05.05.2077 lzpEtes urbuma dzilums, m: 2,50

Gruntsildens fimenis. m no zemes virsmos:
Sla4a

Grunts apraksts
Grunts

nosaukums LVS

EN tSO 14688-
).)oo4

$TE Nr.

vtrsmas

dzilums,

m

pamatnes

dzilums, m

biezums,

m

a 0,00 0,05 0,05 asfaltbetons

sagrMg 1' 0,05 0,45 o,40
uzbErta grunts: smilSaina grants ar oliem un dolomlta
5(embam, blTva, gai5i pelekdzeltena, mazmitra

a o,45 0,50 0,05 asfaltbetons

Mg 1t' 0,50 1,10 0,60 uzberta grunts: smilts, pelecrga, videji bllva, mazmitra

saMg 1ilr 'J,,10 1,80 0,70
uzberta grunts: smilts peleka, irdena, loti mitra nc

1,40m dzi!uma 0dens piesdtindta

siSa 6" 1,80 2,50 0,70
Puteklaina smilts, videji bliva, 0dens piesatinata, gaiSi

pel€ka, smird pec naftas produktiem

lzpates punkta Nr. Ufb.-2 Urbumq dbsoliitd dugstuma qtzlme, m v.j.t.: I no,so

Slapa

Grunts apraksts

brunts
nosaukums LVS

EN tSO 14688-
).)onA

$TE Nr.

vtrSmas

dzilums,

m

pamatnes

dzilums, m
biezums,

m

a 0,00 0,05 0,05 asfaltbetons

sagrMg 1' 0,05 0,L0 0,05
uzberta grunts: smil5aina grants ar ofiem un dolomTta

5[embam, blTva, gaiSi pelekdzeltena, mazmitra

Mg 1tt 0,10 0,50 0,40
uzberta grunts: smilts, dzeltenlga, vid6ji bhva,

mazmitra

saMg 1ilr 0,50 2,60 2,LO
uzberta grunts: smilts, vietam ar retiem oliem,
irdena, brungana, mitra no 1,,70m dziluma

Msa g" 2,60 3,00 0,40
Videji rupja smilts, videji bllva, 0dens piesdtindta,

gaiSi br0na

saSi 19m 3,00 3,50 0,50
smilSaini putekf aina grunts (morenas smil5mEls),

mTksti plastiska (lc=0,35-0,50), brUna, mitra

saSi 19s 3,50 5,40 1,90
smilSaini putek!aina grunts (morEnas smilSmils),
slksti plastiska (lc=0,50-0,70), sarkanigi brrJna, mitra

Msa g" 5,40 6,00 0,60
Videji rupja smilts, videji bliva, udens piesdtinita,
gaiSi bruna

piezlme: UrbSanas laika pazemes 0dens konstatEts no 2,5m dziluma, kas nostajies pec darba beigam L,3m

dzilumS no zemes virsmas



lzp€tes punkta Nr.

lerikoianas dqtums:
Metode:

lcer.-s

lzs.os.zotz

lstatiska zondEiana

Urbumq absoldtd augstumd atzime, m v.j.l.:

lzpEtes urbuma dzilums, m:
Grunts0dens Ftmenis, m no zemes virsmos:

737,70

6,96

Slana

Grunts apraksts
Grunts

nosaukums LVS

EN tSO 14688-
?-)fina

GTE Nr.

VITSMAS

dzif ums,
m

pamatnes

dzilums, m

biezums,

m

a 0,00 0,05 0,05 asfaltbetons

sagrMg 1' 0,05 0,50 0,45
uzberta grunts: smilSaina grants ar oliem un dolomlta
5[.<embim, bllva, gai5i pel6kdzeltena, mazmitra

saMg l_t"x 0,50 l_,30 0,80
uzb6rta grunts: smilts, vietdm ar retiem oliem, loti
irdena, qc=0,5L-2,19 M Pa

saMg 1ril l-,30 1,40 0,10
uzbErta grunts: smilts, vietam ar retiem oliem,
irdena, qc=2,85-6,08 M Pa

saMg 1" L,40 L,60 4,20
uzbErta grunts: smilts, viet5m ar retiem ofiem,videji
blTva, qc=5,0-7,30 MPa

saMg l_" L,60 1,90 0,30
uzberta grunts: smilts, vietam ar retiem o!iem,

irdena, qc=2,9-4,7 MPa

FSa 7" 1,90 2,44 0,54 smalka smilts, videji blTva, qc=5,L-7,57 MPa

saSi 19m 2,44 3,20 0,76
smilSaini putek!aina grunts (mo16nas smilSmals),

miksti plastiska (lc=0,35-0,50), qc=0,46-4,7 4 Mpa

siSa -llo 3,20 3,40 0,20 puteklaina smilts, videji bliva, qc=4,5-7,4 MPa

siSa -il1b 3,40 4,00 0,60 puteklaina smilts, irdena, qc=2,24-5,0 MPa

saSi 19s 4,OO 5,66 1,66
smilSaini puteklaina grunts (morEnas smilSmdls),

slksti plastiska (lc=0,50-0,70), qc=O,94-2,39 MPa

Msa g" 5,66 5,90 0,24 Videji rupja smilts, vidEji blTva, q6=5,00-1-0,0 MPa

Msa g' 5,90 6,30 0,40 Videji rupja smilts, bliva, qc=11,6-15,57 MPa

Msa g" 6,30 6,66 0,36 Videji rupja smilts, vidEji bliva, qc=4,5-9,7 MPa

saSi 19s 5,66 6,96 0,30
smilSaini putek!aina grunts (morenas smilSm-ls),

slksti plastiska (lc=0,50-0,70), qc=2,29-3,88 MPa
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Katlu m5jas pdrbfive Dzelzavas ciem5, Dzelzavas pagast5
CPT-3

dzilums, m qc (Mpa)

D=0.500 QC=0.1471
D=0.520 QC=0.5094
D=0.540 QC=0.9687
D=0.560 QC=0.9587
D=0.580 QC=0.7478

D=0.600 QC=O.7478

D=0.620 QC=0.6386
D=0.640 QC=0.6726
D=0.660 QC=0.6774

D=0.680 QC=O.6769

D=0.700 QC=O.6835

D=0.720 QC=0.6968
D=0.740 QC=0.7176
D=0.760 QC=0.8093
D=0.780 QC=0.8486
D=0.800 QC=0.8727

D=0.820 QC=0.8732
D=0.840 QC=0.8812
D=0.860 QC=0.8642
D=0.880 QC=0.8552
D=0.900 QC=0.8453
D=0.920 QC=0.9030
D=0.940 QC=0.8107
D=0.960 QC=0.8585
D=0.980 QC=0.8585
D=1.000 QC=-0.0407
D=1.020 QC=1.0274
D=1.040 QC=0.9905
D=1.050 QC=0.9640
D=L.080 QC=1.0534
D=1.100 QC=1.1073
D=1".120 QC=1.1414
D=L.140 QC=1.1201
D=1.160 QC=1.0837
D=1.180 QC=1.1556
D=l-.200 QC=1.2734

D=7.22O QC=1.4455
D=1,.240 QC=L.7284
D=1.260 QC=1.8216
D=1.280 QC=1.9616
D=1.300 QC=2.1953

fs (KPa) $TE
FS=-0.2

FS=0.6

FS=O.6

FS=9.8

FS=9.8

FS=19.5

FS=22.7

FS=28.3

FS=40.9

FS=46.1

FS=51.4

FS=59.4

FS=62.5

FS=65.3

FS=67.0

FS=70.4

FS=7L.7

FS=72.5

FS=73.3

FS=72.8

FS=72.3

FS=69.7

FS=65.9

FS=62.5

FS=59.0

FS=47.6

FS=44.9

FS=40.6

FS=39.5

FS=37.5

FS=35.9

FS=34.8

FS=30.7

FS=30.7

FS=27.9

FS=23.2

FS=21.5

FS=19.5

FS=18.2

FS=1"5.4

FS=13.7 1"'x
D=1.320

D=l-.340

D=1.360

D=1.380

D=l-.400

QC=2.8546

QC=3.4942

QC=4.1289

QC=4.8082

QC=6.0834

FS=13.9

FS=13.3

FS=13.0

FS=13.1

FS=13.6

D--1..420 QC=6.6170 FS=16.0

lirr



D=1,.444

D=1.460

D=1.480

D=1.500

D=1.520

D=1".540

D=1.560

D=1.580

D=1.600

QC=7.1298 FS=19.2

QC=7.3795 FS=21.9

QC=7.5593 FS=27.5

QC=7.3246 FS=31-.4

QC=6.9311 FS=42.8

QC=6.4619 FS=48.2

QC=5.6312 FS=52.5

QC=5.3342 FS=59.0

QC=5.0125 FS=71.3 1t'

D=1.620

D=1.640

D=1.660

D=1.680

D=1.700

D=\.720
D=1,.74O

D=L.760

D=1.780

D=1.800

D=1.820

D=1.840

D=1.860

D=1.880

D=1.900

QC=4.6672

QC=4.0031

QC=3.7345

QC=3.5074

QC=3.3087

QC=3.0221-

QC=2.9426

QC=2.9010

QC--2.9199

QC--3.014s

QC=3.0817

QC=3.2170

QC=3.5008

QC=4.3182

QC=4.7893

FS=71.3

FS=70.3

FS=67.4

FS=58.2

FS=52.5

FS=45.7

FS=40.2

FS=30.1

FS=26.9

FS=24.6

FS=23.0

FS=21.3

FS=21.3

FS=2 1.1

FS=20,9 1ilr

D=l-.920

D=1".940

D=1.960

D=1.980

D=2.000

D=2.02O

D=2.040

D=2.060

D=2.080

D=2.100

D=2.12A

D=2.1,40

D=2.160

D=2.180

D=2.200

D=2.220

D=2.240

D=2.260

D=2.280

D=2.300

D=2.320

D=2.340

D=2.360

D=2.380

D=2.4O0

D=2.42O

QC=S.2727

QC=5.7608

QC=6.6075

QC=6.9046

QC=O.3765

QC=7.0995

QC=7.1979

QC=7.2414

QC=7.3057

QC=7.4287

QC=7.4306

QC=7.3984

QC=7.3776

QC=7.5063

QC=7.5479

QC=7.5725

QC=7.5460

QC=7.5555

QC=7.5328

QC=7.4646

QC=6.7230

QC=6.51L0

QC=6.5224

QC=6.4827

QC=6.1005

QC=5.7325

FS=22.4

FS=23,4

FS=25.6

FS=28.8

FS=-O.6

FS=28.3

FS=33.1

FS=42.5

FS=42.5

FS=51.2

FS=54.2

FS=58.8

FS=61.2

FS=63.2

FS=64.7

FS=66.5

FS=66.8

FS=55.5

FS=63.0

FS=50.1

FS=56.4

FS=53.0

FS=48.6

FS=42.2

FS=36.3

FS=30.7



D=2.440 QC=5.1090 FS=30.5 7"
D=2.460

D=2.480

D=2.500

D=2.520

D=2.540

D=2.560

D=2.580

D=2.600

D=2.620

D=2.640

D=2.560

D=2.580

D=2.704

D=2.72O

D=2.740

D=2-760

D=2.78O

D=2.800

D=2.82O

D=2.840

D=2.850

D=2.880

D=2.9O0

D=2.920

D=2.94O

D=2.960

D=2.980

D=3.000

D=3.020

D=3.040

D=3.060

D=3.080

D=3.100

D=3.120

D=3.140

D=3.150

D=3.180

D=3.200

QC=4.4998

QC=3.2274

QC=2.7090

QC=2.3551

QC=2.1593

QC=1.4957

QC=1.2505

QC=1.0794

QC=O.8825

QC=0.6523

QC=O.5742

QC=O.6324

QC=O.6901

QC=0.5950

QC=O.5340

QC=O.4806

QC=0.4626

QC=0.5350

QC=O.5728

QC=0.6007

QC=0.6L63

QC=O.6901

QC=0.7403

QC=O.8131

QC=O.8940

QC=L.1977

QC=1.4063

QC=1.7586

QC=2.8641

QC=3.L422

QC=3.2472

QC=2-776L

QC=Z.8726

QC=2.8859

QC=2.8688

QC=2.3466

QC=2.9€i72

QC=4.7429

FS=29.2

FS=28.9

F5=27.8

FS=29.2

FS=34.6

FS=42.2

FS=48.4

FS=50.9

FS=42.2

FS=34.3

FS=27.3

FS=1"2.8

FS=1L.0

FS=L0.1

FS=9.3

FS=12.2

FS=9.8

FS=9.1

FS=7.8

FS=9.4

FS=9.4

FS=10.7

FS=10.4

FS=9.2

FS=9.1

FS=12.0

FS=13.8

FS=19.0

FS=24.1

FS=35.9

FS=38.4

FS=48.4

FS=55.9

FS=66.3

FS=67.9

FS=56.0

FS=54.L

FS=58.3 19m

D=3.220

D=3.240

D=3.250

D=3.280

D=3.300

D=3.320

D=3.340

D=3.360

D=3.380

D=3.400

QC=6.5319 FS=55.5

QC=7.177L FS=54.7

QC=7.0806 FS=44.7

QC=6.8630 FS=43.3

QC=6.774O FS=38.3

QC=7.0314 FS=36.1

QC=7.4249 FS=60.9

QC=5.8044 FS=93.1

QC=4.9482 FS=84.8

QC=4.5130 FS=93.0

D=3.42O QC=4.L185 FS=99.4

o



D=3.44O

D=3.460

D=3.480

D=3.500

D=3.520

D=3.540

D=3.560

D=3.580

D=3.600

D=3.620

D=3.640

D=3.660

D=3.680

D=3.700

D=3.720

D=3.740

D=3.750

D=3.780

D=3.800

D=3.820

D=3.840

D=3.860

D=3.880

D=3.900

D=3.920

D=3.940

D=3.960

D=3.980

D=4.000

QC=3.723L

QC=3.4147

QC=3.2065

QC=2.9578

QC=3.3579

QC=3.8111-

QC=4.0135

QC=4.0958

QC=4.7L45

QC=4.9435

QC=4.9974

QC=4.9425

QC=5.4733

QC=6.1440

QC=6.6870

QC=7.0654

QC=6.8403

QC=5.5924

QC=5.1743

QC=5.0088

QC=4.4288

QC=3.9596

QC=3.7903

QC=5.4269

QC=7.L449

QC=5.6890

QC=3.2993

QC=2.6985

QC=Z.2445

FS=100.1

FS=102.6

FS=103.3

FS=67.7

FS=60.7

FS=57.6

FS=55.7

FS=43.3

FS=43.6

FS=47.8

FS=47.5

FS=47.3

FS=42.4

FS=45.6

FS=54.5

FS=55.4

FS=47.0

FS=47.1

FS=53.2

FS=55.7

FS=59.1

FS=72.6

FS=75.5

FS=61.6

FS=84.9

FS=110.5

FS=92.0

FS=88.2

FS=84.6 o

D=4.020

D=4.040

D=4.050

D=4.080

D=4,100

D=4.12O

D=4.140

D=4.160

D=4.180

D=4.200

D=4.220

D=4.24O

D=4.260

D=4.280

D=4.300

D--4.320

D=4.340

D=4.360

D=4.380

D=4.400

D=4.42O

QC=2.3968

QC=2.0023

QC=1.5335

QC=1.5023

QC=1.5179

QC=1.5155

QC=1.4976
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Valsts vides dienests

Rupniecibas iela 23; RIga- LV-1045, tAlr. 6?084200. fakss 67084212, e-pasts rwd@sd-gov.1r; rwl**-wd.gov.1v

ZEMES DZTI;U IZMAI$TOSANAS LICENCE
Nr.CSl6ZD0339

Izsniegta SIA,,BG Invest" registrflciias numurs: 41503040947
(paivaldtbas nosaukums, komersanta firma un regisffAcijas numurs vai fiziskas

personas vards. rcvdrds un personas kodsl

Inieniergeologiskii izpEte
(zemes dz\lu izmantoianas veids)

II grupas btves atbilstoli btrvniecibas proc€sam

{l i c enc e rai s o bj e lcrs )

Latviias teritoriia
(licencEta objekta administratlva pieder\ba, ja iespejams, adrese)

Licence izsniegta R-rga

tu1 denga hdz
20l6.gada
2At7.gada

9.deeembrl
S.decembrim

Pielikums:

Nr-n-k- Pielikuma nosarrklrns Lnn- skaits
1 zemes dzilu izmantoianas nosacli umi 2
2. karte vai plans, kurE.attelo atradnes robeZu, licences adresdta

rpa5umd vai nom6 eso3o zemesgabala robeias, licences laukuma
robeZu ar robeZpunktiem; tabula ar robeZpunktu koordinatam
LKS-92 TM sistdma

IJ. dengo izraktegu ieguves iimits

Licences pielikumi ir tiis neatSemama sastiivdafa

Yalsts vides dienesta generaldiiektore



Pielikums licencei Nr.CS16ZD0339
.t l^-^r.r4p(r

Zemes dz-rfu izmantoSanas nosacijumi

1. Zemes dzrfu izmanto5anas licence Nr.CS16ZDAT9 (tuqpmak - Licenee) dod tiesrbas
SIA,,BG Invest" (turpmAk - Adresats) iaika no 2016.gada g.decembra l-rdz 20l7.gada
S.decembrim Latvijas teritorija veikt inieniergeologiskas izpetes darbus (turpmak - izpete) II
grupas b8vju atbilsto5i b[rmiecibas procesam vaiadzlb6m.

2. Licence izsniegta AdresEtam, pamatojoties uz:
2.1. likuma,"Par zemes dzTlem" 10.panta pirmas dalas 3.punlaa ,,e" apak5punktu un 2l.dafu;
2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,,Zemes dztlu izmantoianas

liceniu un bieii sastopamo derigo izrakterltt iegmes atlauju izsniegionas kdrt-tba"
(turpmak - MK noteikumi Nr.696) 4.1.apak5punktu.

3. Atsevi5l,<a licence izpEtei nepiecie5ama, ja:
3.1. izpdti paredzEts veikt III grupas btvju atbilsto5i b[vniecrbas proc,esam vajadzrbam.

4. Licence neatbr-rvo Adresatu no Latvijas Republikas iikumu wr citu normatr=vo akru praslbu
ievero5anas, kd ari paredzEtajam ekspertrzErn un saskar,ro5anam.

5. lzpete veicama, 4emot vera:
5.1. Licences nosac{umus;
5.2. likumu ,Bar zemes ddlEm", Aizsargjoslu likumu, B0rmiecibas likumu, Ministru

kabineta: 2015.gada 30j[nija noteikumus Nr.334 .Noteikumi par Latvlias
buvnormatr=vu LBN 005-i5 ,,lnienierizpEtes noteikumi buvnieclbS"" ut1 2014.gada
l9.augusta noteikumus Nr.500 ,,Vispdrrgie bflvnoteikumi", MK noteikumus Nr.696;

5.3. citas praslbas izpEtei, kuras noteiktas Latviias Republikas likumos un normat-rvaios
aktos Licences derlguma termirya iaik6.

6. Pirms izpEtes darbu uzs6klanas Valsts geologijas fonda iepazr=ties ar objekta teritorijas
geologiskajiertr un hidro$eologiskajiem apstEkliem, veikt teritorijas apseko5anu un izvErtet
visu pas[tlt6ja sniegto iuformdciju par objektu.

7 . SaskaSt6 ar MK noteikumrl Nr.696 25.punkta nosac-rjumiem izpeti Adresdts var uzs6lct pec:
7.!. l-rgrima ncslSgSanas.ar zemes Tpa5niekr:, tiesitko valdTtdju.rai piln.,,arctu personu par

tieslbam veikt izpdti;
7 .2. izpEtes darbu progftrrnmas sastadTsanas (ryemot vera pasufrtaja darba wzdevumu) un tas

saskago5hhas af darbu pasiitrtdju. Darbu programmd ieklaut intbrm6ciju par izpetes
objekta dtraSanas vietu, izpetes metodiku, tai nepieciesamo apr-ftojurnu, parbaudem un
anaJ:tiu nosakdrnajiem kvalitdtes raksturojo5ajiem rdd-rtajiem, ka ari pievienot pi6nu ar
izstrad4u paredzEto izvietojumu.

8. InfonnEt elektroniski: r.vd@wd.gov.lv vai pa faksu 67084212 ftetan s ne velak ka 5 darba
dienas pirms darbu uzsakianas) Valsts vides dienestu (turpmdk - VVD) par darbu uzsdk5anas
lalku konkretd objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

9. Notelkt izpetes teritorijas $eologisko uzbfivi, geomorfologisko uzblvi, geologisko procesu
izplatibu, ieZu sagultrma apstakl.us, litologisko sastdvu un izplatrbu, kE ari fizikal5s un
mehdniskas rpdilbas.

10. Raksturot izpEtes teritonijas atbilstibu paredz€t5s b[vniecr-bas vajadzrbam un prognoz€t
inZeniergeoio gi sko apstakiu iespej amas izmaipas b 0 vnieclbas rezui Eta.

li.Noteikt pazemes trdens l-rmeni un to iespejamds izmai4as, ka an pazemes trdens klmisko
sastzivu un ta ietekmi uz bfivju konstrukcij5m.



Pielikums licencei Nr.CS16ZD0339
2.lapa

12. Veikt pivemes fde1ru un grunts paraugu analDes laboratorijas atbilsto5i speka eso5ajiem
standatiem, kas akreditEtas sabiedn-b6 ar ierobeZotu atbildtbu,,standartizacijas, akreditacijas
un metrolofiijas centrs".

13. Veicot izp6tes darbus konkr6t6 objektE:
13.1. veikt izstradr,ru aprakstu lauka 2';lrr;E.rld;

13.2. noteikt izstrEdgu atralan6s vietu koordin6tas, absolEtEs augstuma atz-mes, izpetes
teritorijas geologisko un geomorfologisko uzbuvi, ieZu saguluma apstEkl,us (genezi un
litologisko sastdvu) un izplafibu;

13.3. pEc darbu veik5anas likvidEt izstradnes;
13.4. nepieiaut grunts, zemes dzil,u, virszemes un pazemes tider,ru piesar4ojumu vai citu

kaffiumu videi;
13.5. nodrolinat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprTkojumu, komplektdcliu,

izmantoSanu un uzturC5anu, lai nodarbinEtie varEtu veilt darba pienEkumus,
neapdraudot savu vai citu nodarbinato dro5lbu un veselibu.

i4.Iesniegt (elehroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa fuk"u 67084212) ik pec trim m6nesiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpetes darbiem, uzradot darbu pasEtr=tEju, izpEtes objekru, t5' atraiands
vietu.

Ja izpEtes darbi netiek veikti, par to arr- informEt VVD.

15. Par katru izp€tes objektu sagatavot izpetes p6rskatu:
1 5. 1 . pfuskata sagatavo5anai izmantot licencEtas datorprogrammas;
15.2. pdrskata pielikuma pievienot ari hgumu ru zemes rpa5nieku, tiesisko valdltdju vai

pilnvarotu personu par tiesib6m veikt izpEti, darba uzdevumu, izpEtes darbu programmu
un Licences kopiju.
P6rskatu iesniegt izpEtes pasut-rtaj am.

l6.T-ldz Licences Cer1g'.:ma terni4a beigdm parskatus iesniegt valsts sabiedflbai ar ierobeictu
atbildibu,,Latvijas Vides, $eologijas ufl meteorologijas centrs" (turpmak - LVQMC). Iesniegt
(elehroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa foluu 67A84212) VVD sarakstu par nodotajiem
pdrskatiem LVQMC.

Yalsts geologijas fonda nodatds informacijas glabAsanas un izrnantoianas kfrrtTbu,
knnfidencialitates ltmeni un termirlu nasaka 20l2.gada 2S.augusta noteikumi Nr.578
,, Not eikumi par ge oI a giskas informacij as si s t Emu " .

17. Licences nosacljumu groz-ijumu nepiecielamlbas gad-rjum6 Adresdtam jEgrieZas VVD-

18. Adresatam atfautd zemes dzilu izmanto5ana var tikt ierobeZota vai apfurEta, ka ad Licence
atcelta likumd ,,Par zemes dzIlEm" noteiktajos gadrjumos un noteiktaja kafiIba.

l9.Uzrad;tt Licenci \fVD amatpersondm parbaudes 1aik5.

Valsts vides dienesta generdldirektore
tV
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1. Vispārīgā inform ācija 

 
 Objekta atrašanas vieta Madonas nov., Dzelzavas pagasts, Dzelzava, Kļavu iela 6A.  

Zemes gabals atrodas Dzelzavā rūpnieciskās apbūves teritorijā.  

Piekļūšana zemes gabalam ir no Kļavu ielas, nepieciešama piebraucamā ceļa atjaunošana.  

Objektam ir nodrošināta ūdensapgāde, kanalizācijas pieslēgums un elektroapgāde no 

centralizētajiem tīkliem.  

Reljefs zemes gabalā līdzens.  Zemes gabalā atrodas asfaltbetona seguma laukums, kurš ir 

nolietojies un segums saplaisājis, nav izmantojams smagā transporta un traktortehnikas kustībai. 

Objektā atrodas esošs dūmenis un tērauda horizontālie dūmkanāli, dūmeņa pamatne, kā arī 

esošie ūdensvada, kanalizācijas un siltumtrases ievadi.  

Objektā atrodas nepabeigta kurināmā noliktavas būve, apsekojot to tika konstatēts, ka ir 

iespējams izmantot esošās nesošās konstrukcijas (pamatu pēdas, dzelzsbetona kolonnas). Pārējās 

konstrukcijas demontējamas un utilizējamas.  

Pārbūvēt paredzēts būvi 70500050261003 atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas lietai. 

Būvē  70500050261001 tiek saglabāti esošie apkures katli un to apsaiste, kā arī tiek veikta 

savienojošo inženierkomunikāciju izbūve starp esošo sistēmu un projektējamo. 

Klimats . Madonas rajona klimatiskos apstākļus nosaka atrašanās Latvijas vidienē. 

Nozīmīgākā Vidzemes augstienei raksturīgākā klimata īpatnība – salīdzinot ar pārējo Latvijas teritoriju 

garākas, aukstākas un ar sniegu bagātākas ziemas. Aukstākais mēnesis ir janvāris, kad vidējā gaisa 

temperatūra ir -7°C, bet siltākais – jūlijs, kad vidējā gaisa temperatūra ir +16,5°C. Vidējais nokrišņu 

daudzums pagastā ir nedaudz augstāks kā vidēji Latvijā – 820 mm gadā. Bezsala periods Vidzemes 

augstienei piederošajās pagasta daļās ir ~ 120 dienas, pārējā teritorijā ~ 130 dienas. Veģetācija 

atjaunojas 15. - 20. aprīlī, bet beidzas oktobra vidū. 

Augsne Zemes gabalā pamatā ir māls un smilšmāla grunts. Gruntsgabals ir apbūvēts, tajā 

atradās ražošanas teritorija ar ēkām un  betonētiem laukumiem un pievedceļiem.  

Grunts ūdeņi Paredzamais gruntsūdens līmenis zemes gabalā var svārstīties no 1,5-2,5m 

zem zemes virsmas atzīmes. Grunts ir ar zemu filtrācijas koeficientu. 

Reljefs . Līdzens, pievērsta uzmanība virszemes ūdeņu novadīšanai no pārbūvējamās ēkas.  

Inženierkomunik ācijas. Ir esoši koplietošanas inženierkomunikāciju pieslēgumi, 

projektēšanas gaitā paredzēta to pārbūve atbilstoši jaunajai situācijai. 

2. Arhitekt ūras risin ājumi 
Katlu m āja. 

Paredzēta esošās katlumājas pārbūve Kad.Nr. 70500050261003 tajā ievietojot  ar nominālo 

jaudu 1.2 MW šķeldas apkures katlu ar kurināmā padeves un pelnu izvades līnijām. Par pamatu 

būvprojektā paredzētajiem risinājumiem tiek ņemts šķeldas katls ŪSK “Komforts KAPAK 1500”. 
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Paredzēts izbūvēt vadības telpu un siltummezglu, kā arī ūdens sagatavošanas mezglu. 

Esošajām sienām, griestiem veikt kosmētisko remontu, tās attīrot no sodrējiem un virsmas nokrāsojot. 

Veikt esošās grīdas betona konstrukcijas nomaiņu.  

Tiek paredzēts pārbūvēt esošo nesošo silikāta ķieģeļu sienu, kura saskaņā ar apsekošanas 

aktu ir sliktā tehniskā stāvoklī. Līdz ar to jādemontē pārsegums starp asīm 4-5, lai atslogotu šo sienu. 

Tiek mainīta arī esošā jumta lietus novadīšana, jo tās risinājums bija neveiksmīgs, kā 

rezultātā nesošā siena pa asi 5 ir nolietojusies.  

Būvprojektā paredzēts nesošo ķieģeļu sienu pa asi 5 pārbūvēt. Uzstādīt atpakaļ dzelzsbetona 

pārseguma paneļus, atjaunot jumta seguma konstrukciju mainot lietus ūdens novadīšanas virzienu. 

Paredzēts uzstādīt cinkotā skārda lietus ūdens savācējus un notekas.  

Kurināmā noliktava tiek paredzēta nojumes veida, neapkurināma. Tajā tiek izvietotas kustīgās 

grīdas un hidrostacijas. Nesošās konstrukcijas dzelzsbetona pamatu pēdas un kolonnas, tērauda 

jumta nesošā konstrukcija. Fasādē, jumta segumā krāsota profilēta skārda loksnes. Grīdas katlu telpā 

un kurināmā noliktavā betona. 

Tiek paredzēts nomainīt esošos logu, durvju un vārtu blokus. Tiek izveidots logs dabīgā 

apgaismojuma nodrošināšanai vadības telpā. 

 

Ģenerālplāns 

Būtiskas reljefa izmaiņas reljefā nav paredzētas.  

Atjaunojams piebraucamais ceļš no Kļavu ielas ar grants segumu. Izbūvējams laukums ar 

betona segumu pie iebrauktuves kurināmā noliktavā un vietās, kur tas tehnoloģiski nepieciešams. 

Paredzēts izbūvēt papildus ārējas kanalizācijas izvadu no pārbūvējamās katlumājas.  

Objektam ir esoši kanalizācijas, ūdensapgādes un elektroapgādes inženiertīklu pieslēgumi 

pie koplietošanas tīkliem. 

1.Tabula 

Tehniski ekonomiskie rādītāji pirms pārbūves. 

Galvenie tehniski-ekonomiskie rādītāji (pirms pārbūves) 

Katlumāja kad. Nr. 70500050261001 Merv. Daudzums 

1 Kopējā platība m2 198,7 

2 Kubatūra m3 1085 

3 Stāvu skaits   2 

4 Ugunsnoturības klase   U2b 

5 Lietošanas veids (CC klasifikators)   1251 

6 Augstums korē m 7,5 

7 Apbūves laukums m2 217,1 

Pārbūvējamā katlumāja Kad.Nr. 

70500050261003   

8 Kopējā platība m2 210 

9 Kubatūra m3 1551 

10 Stāvu skaits   1 

11 Ugunsnoturības klase   U2b 

12 Lietošanas veids (CC klasifikators)   1251 
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Galvenie tehniski-ekonomiskie rādītāji (pirms pārbūves) 

13 Augstums korē m 7,14 

14 Apbūves laukums m2 235,1 

Gruntsgabals   

29 Gruntsgabala platība m2 8701 

30 Ceļi, laukumi  m2 1675 

31 Apbūves laukumi būvēm m2 452,2 

32 Apbūves intensitāte  % 5 

33 Apbūves blīvums % 5 

34 Brīvā zaļā teritorija (B) m2 7026 

35 Brīvā zaļā teritorija (b) % 1719 

36 Būvgružu apjoms  m3 0 

    

 

2.Tabula 

Tehniski ekonomiskie rādītājiem pēc pārbūves 

Galvenie tehniski-ekonomiskie rādītāji (pēc pārbūves) 

Katlumāja kad. Nr. 70500050261001 Merv. Daudzums 

1 Kopējā platība m2 198,7 

2 Kubatūra m3 1085 

3 Stāvu skaits   2 

4 Ugunsnoturības klase   U2b 

5 Lietošanas veids (CC klasifikators)   1251 

6 Augstums korē m 7,5 

7 Apbūves laukums m2 217,1 

Pārbūvējamā katlumāja Kad.Nr. 

70500050261003   

8 Kopējā platība m2 717,1 

9 Kubatūra m3 6171 

10 Stāvu skaits   1 

11 Ugunsnoturības klase   U2b 

12 Lietošanas veids (CC klasifikators)   1251 

13 Augstums korē m 9,8 

14 Apbūves laukums m2 778,8 

Gruntsgabals   

29 Gruntsgabala platība m2 8701 

30 Ceļi, laukumi  m2 2241,6 

31 Apbūves laukumi būvēm m2 995,9 

32 Apbūves intensitāte  % 11 

33 Apbūves blīvums % 11 

34 Brīvā zaļā teritorija (B) m2 6459,4 

35 Brīvā zaļā teritorija (b) % 705 

36 Būvgružu apjoms  m3 25 
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3. Ugunsdroš ības pas ākumu risin ājumi 
Šie ugunsdrošības pasākumu risinājumi (turpmāk tekstā – Pārskats) izstrādāts saskaņā ar 

Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi (turpmāk – Ēku 

būvnoteikumi)” 71.1.3 punkta prasībām. 

 Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir apskatīt ugunsdrošības risinājumus un 

pasākumus, kas ir paredzēti veicot katlumājas pārbūvi Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas 

novadā. 

Ugunsdrošības pasākumu pārskata mērķis ir nodrošināt objekta ugunsaizsardzību saskaņā ar 

Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un būvprojektēšanai piemērojamo standartu 

ugunsdrošības prasībām. Pārskats ietver būtiskus ugunsdrošības risinājumus attiecībā uz objekta 

nesošo konstrukciju ugunsizturību un degtspējas grupām, pasākumiem uguns un dūmu izplatīšanās 

ierobežošana. Pārskatā ir aprakstīti projekta risinājumi evakuācijas ceļiem un izejām, 

ugunsaizsardzības sistēmas ierīkošanai, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšanai u.c. 

ugunsdrošības nodrošināšanas pasākumi. 

 Saskaņā ar Būvniecības likumā būvei izvirzītām prasībām objekts tiek projektēts tā, 

lai ugunsgrēka vai avārijas gadījumā ierobežotu uguns un dūmu izraisīšanos (rašanos) un 

izplatīšanos būvē, objektā esošie cilvēki varētu telpas un būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti 

citādi un neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un 

nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsdzēsības un glābšanas pasākumus. 

Izmantotie dati 

 Projektēšanas darba uzdevums, būves kadastrālās uzmērīšanas lieta, stāvu plāni.  

 

Normatīvie akti 

Ugunsdrošības risinājumu izstrādei pielieto šādus Latvijas būvnormatīvus un standartus, kā 

arī citus normatīvos aktus, kas nosaka ugunsdrošības prasības projektējamajam būvobjektam un tā 

inženiertehniskām sistēmām: 

- LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” ; 
- LBN 208-15 „ Publiskas būves” 
- LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”; 
- LBN 222-15 „Ūdensapgādes būves”; 
- LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”; 
- LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”; 
- LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un 

signālkrāsojums”. 
- LVS CEN/TS 54-14:2004 „Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: 

Norādījumi plānošanai, projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai” 
( ir identisks CEN/TS 54-14:2004 „Fire detection and fire alarm systems- Part 14: Guidelines for 
planning, desing, installation, comissioning, use and maintenance”). 

Ugunsdrošības pasākumus ēkas ekspluatācijas laikā nosaka Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa 

noteikumi Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) un to izpildei 

piemērojamie standarti. 
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Termini un defin īcijas. Apzīmējumi. 

Ugunsdrošības pasākumu apraktā ir lietoti termini un definīcijas saskaņā ar Latvijas 

būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, standartiem LVS EN ISO 13943 „Ugunsdrošība. 

Vārdnīca” un LVS ISO 8421 „Ugunsaizsardzība – Vārdnīca” (daļas 1...5): 

Atverama aila – atverams logs, durvis, vārti vai lūka ēkas ārējā norobežojošā konstrukcijā, 

kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniskajiem līdzekļiem un ko var 

izmantot glābšanas darbos. 

Autom ātisk ā ugunsgr ēka atkl āšanas un trauksmes signaliz ācijas sist ēma – stacionāra 

inženiertehniskā sistēma, kas automātiski atklāj ugunsgrēka izcelšanos un signālu par ugunsgrēku vai 

sistēmas bojājumiem pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti, ugunsgrēka gadījumā iedarbina 

aizsargājamā būvē trauksmes signālu izziņošanas ierīces, kā arī izstrādā signālus citu 

inženiertehnisko sistēmu vadībai; 

Būves augst ākā stāva gr īdas l īmenis  – līmeņu starpība starp brauktuves vai līdzvērtīgas 

virsmas līmeni, uz kuras var uzbraukt un nostāties ugunsdzēsības un glābšanas tehniskie līdzekļi, un 

būves augstākā stāva grīdas līmeni, kurā ikdienā var atrasties būves lietotāji. 

Būves ugunsnotur ības pak āpe – integrēts būves ugunsdrošības rādītājs, kas ietver būves 

lietošanas veidu, būves augstākā stāva grīdas līmeni, ugunsdrošības nodalījuma platību, ugunsslodzi 

un būvē notiekošo tehnoloģisko procesu sprādzienbīstamību un kuru raksturo būvkonstrukciju 

ugunsizturība un iebūvēto būvizstrādājumu ugunsreakcija. 

Dūmu izvades ailas  – veramas durvis, vārti, atverami logi, atveramās žalūzijas un lūkas, 

atklātas ailas ārējās norobežojošajās konstrukcijās, caur kurām ugunsgrēka gadījumā iespējams 

izvadīt dūmus. 

Evaku ācija – cilvēku pārvietošanās uz drošu vietu ārpus būves zemes virsmas līmenī 

ugunsgrēka vai citu briesmu gadījumā. 

 

Evaku ācijas ce ļa garums  – attālums no būves daļas vai ugunsdrošības nodalījuma 

vistālākās vietas pa visīsāko iespējamo ceļu līdz tuvākajai evakuācijas izejai. 

 

Evaku ācijas ce ļš – drošs un viegli atrodams ceļš, kas sākas jebkurā būves punktā un ved uz 

evakuācijas izeju. 

Evaku ācijas izeja  – izeja no būves vai ugunsdrošības nodalījuma daļām, pa kuru var nokļūt 

ārpus būves zemes virsmas līmenī. 

Ugunsdroši atdal īta telpa  – telpa, kas no citām telpām atdalīta ar ugunsdrošām 

būvkonstrukcijām. 

Ugunsdroša b ūvkonstrukcija  – būvkonstrukcija ar normētu ugunsizturības robežu, kas 

paredzēta ugunsgrēka bīstamo faktoru ierobežošanai. 
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Ugunsdroš ības nodal ījuma plat ība – ugunsdrošības nodalījuma stāva platība starp ārējām 

sienām vai ārējām un ugunsdrošām sienām. 

Ugunsdroš ības nodal ījums  – būves daļa, kas atdalīta no pārējām būves daļām ar 

ugunsdrošām konstrukcijām tā, lai uguns un dūmu izplatība uz šo būves daļu un no tās noteiktā 

laikposmā tiktu aizkavēta. 

Ugunsiztur ība – būves konstrukciju vai elementu spēja noteiktā laikposmā saglabāt 

nestspēju, termoizolētību un viengabalainību. 

Zibensaizsardz ības sist ēma – vienota sistēma, kas paredzēta būvju, to atsevišķo daļu, 

elektroietaišu un citu objektu aizsardzībai pret zibensizlādes tiešo un netiešo iedarbi. 

Objekta raksturojums, funkcionālais risinājums un ugunsdrošības raksturlielumi  

 

Objekts – Dzelzavas katlumāja, ir esoša vienstāvu mūra ēka, kas nodota ekspluatācijā 

1985.gadā. 

Ēkas pārbūves projekts paredz mainīt esošas ēkas būvapjomu, blakus piebūvējot kurināmā 

(šķeldas) noliktavu, izbūvējot jaunu šķeldas apkures katlu esošajā katlu telpā, nodrošinot kurināmā 

padeves un pelnu automātisko izvades līniju. Projektā tiek paredzēts uzstādīt video novērošanas 

kameras, nomainīt ēkas logu, durvju un vārtu blokus, kuri funkcionāli saistīti ar katlumājas darbību. 

Ārējie inženiertīklu pieslēgumi SAT, ELT paliek esoši, paredzēts izbūvēt papildus kanalizācijas 

izvadus. 

Telpu lietošanas veids netiek mainīts.  

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu (19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.500) 

1.pielikumā noteikto par būvju iedalījumu grupās atbilstoši būvniecības procesam, projektējamā būve  

ir attiecināma uz 2.grupas ēkām.  

Pārbūvējamajai katlumājas ēkai saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 5.3.punkta 

prasībām ir noteikts VI lietošanas veids.  

Tehniskie r ādītāji :  

Apbūves laukums 778.8 m2 

Kopējā telpu platība 717.1 m2 

Būvtilpums 6171 m3 

Virszemes stāvu skaits 1 

Būves augstums līdz parapetam mazāks kā 10,0 m 

Augstākā stāva grīdas līmeņa 

atzīme 

līdz 28 m 

Ugunsnoturības pakāpe U2a 

Lietošanas veids VI  

Ugunsdrošības ģenplāna risinājumi, ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana 
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Lai nodrošinātu ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu veikšanu Dzelzavas katlumājas 

ēkā, ugunsdzēsības un glābšanas dienestam ir nodrošināta: 

- piekļūšana visām ēkas ārdurvīm; 

- piekļūšana ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmas hidrantiem un iekšējo ugunsdzēsības krānu un 
šļūteņu sistēmai; 

- piekļūšana ēkas jumtam. 

Risinājumi ugunsdzēsības un glābšanas darbu veikšanas nodrošināšanai, kā arī 

piebraukšanas ceļiem un ugunsdrošības atstarpēm noteikti saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju 

ugunsdrošība” 3.1. un 3.2. sadaļas prasībām. 

Veicot Dzelzavas katlumājas ēkas pārbūvi, tiek saglabātas esošās atstarpes starp būvēm 

zemes vienības robežās. 

Paredzētas esošās piebrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai no būves fasādēm, 

kur ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuve būvei ir nodrošināta ar vismaz 3,5 metrus platu 

piebrauktuvi. 

Veicot Dzelzavas katlumājas ēkas pārbūvi, ārējo ugunsdzēšanu paredzēts nodrošināt no 

esošās Dzelzavas ciema ugunsdzēsības sistēmas. 

Ugunsdzēsības hidrantu atrašanas vietas ir apzīmētas ar norādes zīmēm uz ēkas fasādes 

saskaņā ar standarta LVS 446 nosacījumiem. Ugunsdzēsības hidranti un to norādes zīmes atrodas 

ārējo gaismas ķermeņu apgaismotajā zonā. 

Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcij ām un plānošanas risinājumiem 
 

Arhitekt ūras ugunsdroš ības risin ājumi 
Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 5.3.punktu pārbūvējamajai Dzelzavas 

katlumājas ēkai ir noteikts VI lietošanas veids. 

Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, pielikuma 3.tabulu, ņemot vērā noteikto 

ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību un ēkas augstākā stāva grīdas līmeņa atzīmi, ēkai 

pieņemta U2a ugunsnoturības pakāpe. Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, pielikuma 

3.tabulu, ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība U2a ugunsnoturības pakāpes ēkām, ja būves 

augstākā stāva grīdas līmeņa atzīme ir līdz 28 m,  ir 2500 m2 (VI lietošanas veids). 

Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 1. un 2.tabulā norādītajām 

prasībām, Dzelzavas katlumājas ēkas nesošo un norobežojošo būvkonstrukciju minimālā 

ugunsizturība un ugunsreakcijas klases noteiktas tabulā: 

1.tabula 

Būvkonstrukcijas Minim ālā 

ugunsiztur ība 

Minim ālā 

ugunsreakcijas klase  

Nesošās sienas, kāpņu telpu sienas REI 60 A1 

Citas ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā 

konstrukcija 

EI 60 B-s1,d0 

Kāpņu laukumi, sijas, pakāpieni R 60 A2-s1,d0 

Kāpņu telpas horizontāla norobežojošā R 60 A2-s1,d0 
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konstrukcija 

Savietotais jumts R 60 B-s1,d0 

Starpstāvu pārsegumi  REI 60 A1 

Ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā 

konstrukcija 

REI 60 A1 

Durvis, logi, vārti, lūkas un vārsti ugunsdrošās 

sienās un ugunsdrošības nodalījuma norobežojošās 

konstrukcijās 

EI 30* B-s1,d0 

Durvis ugunsdrošajās starpsienas, kas atdala 

ugunsdroši atdalītas telpas un tehniskās telpas no citām 

telpām 

EI 30* 

 

B-s1,d0 

Piezīmes: 

- * durvis ar pašaizvēršanās mehānismiem; 
- neaizsargātām tērauda konstrukcijām, kuru sieniņas biezums ir vismaz 0,8 mm, ugunsizturība ir R 15; 
- būvkonstrukcijām, kuru ugunsizturības robeža vai ugunsreakcijas klase neatbilst tabulā norādītajām prasībām, 

veic pretuguns aizsardzību. 
 

Ja būvkonstrukcija veic dažādas funkcijas, tai jāatbilst stingrākām prasībām. Ugunsdrošo 

konstrukciju šķērsojošās inženierkomunikācijas izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju 

ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību. 

Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju šķērsojuma vietu spraugas visā 

konstrukciju biezumā aizpilda ar būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par 

ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju 

un inženierkomunikāciju šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai 

sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1,d0, kas, reaģējot ar uguni, 

nodrošina komunikāciju hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēgšanu un kuru 

atbilstība ir apliecināta likumā "Par atbilstības novērtēšanu" noteiktajā kārtībā. 

Ugunsdroš ības nodal ījumi 

Pārbūvējot Dzelzavas katlumājas ēku, neveido atsevišķus ugunsdrošības nodalījumus, ugunsdrošības 
nodalījuma platība nepārsniedz ugunsdrošības nodalījuma maksimālo platību saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju 
ugunsdrošība” pielikuma 3.tabulā norādītajām prasībām, kas ir noteikts 2500 m2. 

Ja dažādos ugunsdrošības nodalījumos vai ugunsdroši atdalītās telpās izvietotās ailas atrodas leņķī viena 
pret otru un attālums starp tām ir mazāks par šā būvnormatīva pielikuma 7. tabulā norādīto minimālo ugunsdrošības 
atstarpi, tad ja leņķis ir robežās no 60º līdz 135º, ailu aizpildījums minimālajā ugunsdrošības atstarpē atbilst 
viengabalainības (E) un siltuma starojuma ierobežojuma (W) prasībām, kas norādītas šā pārskata 1. tabulā. 

  
Ārsienas 

Ēkas konstrukciju minimālā ugunsizturība un lietojamo būvizstrādājumu minimālās 

ugunsreakcijas klases norādītas šā pārskata 1.tabulā.  

Evaku ācija 

Evakuācijas izejas no Dzelzavas katlumājas ēkas stāva telpām, kur pastāvīgi uzturas lietotāji,  

tiek nodrošinātas pa atsevišķi izvietotām izejām, tieši uz āru, zemes virsmas līmenī, kur evakuācijas 

ceļa garums no jebkuras vietas ēkas telpās līdz evakuācijas izejai nav lielāks par 30 m un 

maksimālais attālums starp evakuācijas izejām nav lielāks par 60 m atbilstoši LBN 201-15 „Būvju 
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ugunsdrošība” pielikuma 6.tabulā noteiktajām prasībām. Evakuācijas ceļa garumu no strupceļa zonas 

nosaka kā 50 % no LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 6.tabulā norādītā attāluma. Ja 

evakuācijas ceļa garums pārsniedz LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” pielikuma 6.tabulā norādīto 

attālumu, veido aizsargātu evakuācijas ceļu. 

Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz divi metri, un šajā augstumā nav pieļaujami 

nekādi šķēršļi. Evakuācijas ceļa platums ir vismaz 1,20 metru, bet evakuācijas ceļa platumu atļauts 

samazināt līdz vienam metram, ja tas paredzēts līdz 50 evakuējamiem un līdz 700 mm, ja tas 

paredzēts līdz pieciem evakuējamiem, saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 143.punkta 

nosacījumiem. Evakuācijas izejās ēkā ir jāuzstāda evakuācijas izejas norādītāji. 

 Atbilstoši LBN 208-15 “Publiskas būves” 21.punktā noteiktajam, veicot publiskas 

būves atjaunošanu vai pārbūvi, ir atļauts saglabāt esošos stāvu gabarītus, un atbilstoši LBN 208-15 

“Publiskas būves” 65. un 66.punktā noteiktajam ēkas gaiteņu platumu paredz ne mazāku par 1,5 m 

(brīvais platums) apmeklētājiem paredzētajās telpās un ne mazāku par 1,2 m personāla un pārējās 

telpās. Pārbūvējamās un atjaunojamās būvēs – ne mazāku par 0,9 m personāla un pārējās telpās. 

Evakuācijas ceļa garumu no telpām, kuru platība nav lielāka par 50 m2, līdz evakuācijas 

izejai nosaka no telpas izejas durvīm, ja tās veras evakuācijas virzienā, pamatojoties uz LBN 201-15 

“Būvju ugunsdrošība” 142.punktā norādīto. 

No atsevišķas telpas var paredzēt vienu evakuācijas izeju, ja telpā var atrasties ne vairāk 

par 50 lietotājiem un evakuācijas ceļa garums no telpas vistālākā punkta nepārsniedz 30 metrus 

pamatojoties uz LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 105.punktā norādīto. 

  

 

Durvis 

Evakuācijas izejās durvis atveras evakuācijas virzienā, izņemot durvis būvēs, to daļās vai 

telpās, kurās lietotāju skaits ir mazāks par 25, vai durvis, kas ved uz citu ugunsdrošības nodalījumu, 

netraucē lietotājiem ar kustību traucējumiem izmantot attiecīgos pārvietošanās līdzekļus, ugunsgrēka 

gadījumā ir atveramas bez atslēgas vai citiem palīglīdzekļiem (arī bez elektroniskās atslēgas) un ir 

aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu. 

Durvju brīvais augstums evakuācijas ceļos un izejās ir vismaz divi metri. To durvju un eju 

augstumu, kas ved laukā no tehniskā stāva, kurā paredzēts uzturēties ne vairāk par pieciem 

lietotājiem, atļauts samazināt līdz 1,9 metriem. Durvju brīvais platums ir vismaz 0,9 metri. 

Tehniskajām telpām, saimniecības telpām un citām būves telpām, kurās var atrasties līdz pieciem 

būves lietotājiem, durvju brīvo platumu atļauts samazināt līdz 700 mm. 

Evakuācijas ceļos un izejās nedrīkst izbūvēt bīdāmas, paceļamas (nolaižamas) un rotējošas 

durvis (izņemot ārdurvis, ja tām ir nodrošināta manuāla atvēršanas iespēja evakuācijas gadījumā). 

Izbūvējot rotējošas durvis, papildus paredz veramu durvju izbūvi, nodrošinot minimālos evakuācijas 

izeju gabarītus. 

Ugunsdrošās durvis, kas izbūvētas ugunsdrošās būvkonstrukcijās (kāpņu telpas, tehniskās 

telpas u.c.) aprīko ar pašaizvēršanās mehānismu. 
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Dūmaizsardz ība un ventil ācija 

Dūmu izvadi no Dzelzavas katlumājas ēkas telpām un gaiteņiem paredz caur dūmu izvades 

ailām – durvīm un logiem, kas ir sasniedzama ar ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tehniskajiem 

līdzekļiem un ko var izmantot glābšanas darbos. Pamatojoties uz ar LBN 201-15 “Būvju 

ugunsdrošība”, 168.punktā noteikto attālums no ugunsdrošības nodalījuma vai jebkura punkta stāvā 

līdz dūmu izvades ailai nedrīkst pārsniegt 15 metrus un dūmu izvades ailas minimālā platība ir vismaz 

0,5 m2. Atsevišķā telpā attālumu no jebkura punkta līdz dūmu izvades ailām var palielināt līdz 30 

metriem, ja dūmu izvades ailu kopējā platība ir vismaz 0,2 % no aizsargājamās telpas platības un tās 

atrodas augstāk par diviem metriem no telpas grīdas līmeņa saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju 

ugunsdrošība”, 169.punkta prasībām. 

Dūmu izvadi var neparedzēt no telpām ar platību līdz 50 m2, kurās ugunsslodze nepārsniedz 

300 MJ/m2, kā arī no VI lietošanas veida telpām (noliktavas telpām), kurās ugunsslodze nepārsniedz 

600 MJ/m2. 

 

Sprādzienaizsardz ības pas ākumi 

 

Tā kā saskaņā LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 91.punkta prasībām projektējamā objektā nav paredzētas 
telpas, kas klasificējamas kā sprādzienbīstamas un ugunsbīstamas, līdz ar to projekta ietvaros netiek izskatīti 
risinājumi sprādzienaizsardzības pasākumiem.   

 

 

Iekšējā ugunsdz ēsības ūdensapg āde 

Dzelzavas katlumājā netiek paredzēta iekšējo ugunsdzēsības krānu un šļūteņu sistēma, jo 

saskaņā ar LBN 221 – 15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulā noteiktajām prasībām 

katra korpusa būvtilpums ir mazāks par 5000 m3. 

Ārējā ugunsdz ēsības ūdensapg āde 

Dzelzavas katlumājas ēkas ārējai ugunsdzēšanai paredzēts izmantot esošo ciemata 

ugunsdzēsības nodrošinājumu. Attālums no ugunsdzēsības hidrantiem vai ūdens ņemšanas vietai 

līdz objektam nedrīkst pārsniegt 200 m un nedrīkst atrasties tuvāk par 10 m no ēkām. Ugunsdzēsības 

hidranti un ūdens ņemšanas vietas jāierīko tā, ka tie ir pieejami ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. 

Ugunsdzēsības vajadzībām paredzētiem hidrantiem jāatbilst standartu LVS EN 14339:2007 

"Apakšzemes ugunsdzēsības hidranti" un LVS 187:2007 "Ugunsdzēsības hidrantu nacionālās prasības" 

prasībām. 

Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas atrašanās vietas apzīmētas ar norādes zīmēm saskaņā ar 

standartu LVS 446. Ugunsdzēsības ūdens ņemšanas vietas un to norādes zīmes atrodas ārējo 

gaismas ķermeņu apgaismotajā zonā. 

Ugunsdzēsības hidrantu akas vāki un virszemes ugunsdzēsības hidranti jānokrāso sarkanā 

(piemēram, RAL-3001) krāsā, pamatojoties uz Ugunsdrošības noteikumu 104.punktā notiktajām 

prasībām. 

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 
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Dzelzavas katlumājas ēkai nav jānodrošina automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 

trauksmes signalizācijas sistēma saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 7.3 punkta prasībām. 

 

 

Zibensaizsardz ība  

 

Atbilstoši LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” noteiktajām prasībām Dzelzavas 

katlumājas ēkā ir jāierīko zibensaizsardzības sistēma. 

 

Prim ārās ugunsdz ēsības iek ārtas  

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības 

noteikumi” prasībām Dzelzavas katlumājas telpas jānodrošina ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības 

aparātiem, ņemot vērā ugunsdzēsības aparātu dzēstspēju. 

Ugunsdzēsības līdzekļu aprēķinu veic saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa 

noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” 5.pielikumā norādītajām tabulām. 

 

4. Inženierrisin ājumu da ļa 

4.1. Būvkonstrukcijas  
Katlum āja Kad.Nr. 70500050261003. 

Pamati esoši betona, stabveida. Nesošās sienas esošs silikāta ķieģeļu mūris b=380mm. 

Pārsegums- esoši dz/betona ribotie paneļi uz dzelzsbetona sijām. Nepieciešama nesošās sienas pa 

asi 5 atjaunošana, pirms tam demontējot esošo pārsegumu ar ribotajiem pārseguma paneļiem. Pēc 

sienas atjaunošanas esošo dz/b paneļu pārsegums atjaunojams.  

Detalizētu skaidrojošo aprakstu BK daļai skatīt 2.sējumā. 

Kurin āmā noliktava. 

Pamati –dz/betona pamatu pēdas, ēkai pa perimetru pamatu sija.  

Sienas – esošās dzelzsbetona kolonnas. 

Pārsegums – metāla karkass. 

Pamati zem iekārtām, tehnoloģiskie kanāli, atbalsta sienas dzelzsbetona, metāla karkasa ar 

koka vairogiem, kur tas tehnoloģiski ir nepieciešams. 

Koka atbalsta sienas stiprināmas pie dzelzsbetona kolonnām ar tērauda stiprinājumiem, 

nesošās sijas koka ar 50 mm dēļu apšuvumu. 

Detalizētu skaidrojošo aprakstu BK daļai skatīt 2.sējumā. 

4.2. Ūdensapg āde un kanaliz ācija . 
Katlumājā ir esoši ūdensvada un kanalizācijas ievadi. Tiek paredzēts izbūvēt jaunu ūdens 

sagatavošanas mezglu. Līdz ar to nepieciešams izbūvēt kanalizācijas izvadu un aukstā ūdens 

pieslēgumu. Iekšējās ūdensapgādes pievienojumus tehnoloģiskajām vajadzībām paredzēts izbūvēt ar 

tērauda cinkotajām caurulēm. Cauruļvadiem uzstādīt pretkondensāta izolāciju. 
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Katlumājā paredzēts izbūvēt 2 trapus – ūdens sagatavošanas zonā un zem apkures katliem – 

tīrā ūdens novadīšanai uz esošo lietus kanalizācijas kolektoru d160, kura izlaide atrodas blakus 

esošajā grāvī.   

No trapa Nr2 zem katliem paredzēts izbūvēt ķeta caurules, jo novadāmais ūdens var būt ar 

augstu temperatūru, cauruļu un iekārtu savienošanai jāizmanto termo noturīgi veidgabali. Pēc ūdens 

atdzesēšanai paredzētās akas K2, kurā sajaucas aukstais ūdens ar karsto, tālāk cauruļvads jāizbūvē 

no PVC caurulēm De160, T8 klase. 

Katlumājai ir esošs ūdensvada ievads un ūdens uzskaites mezgls. Aiz ugunsdzēsības krāna 

pievienojuma jādemontē esošais PE De63 cauruļvads, tā vietā izbūvējot cinkota tērauda ūdensvada 

caurules DN50 PN10 spiediena klase. Pieslēguma vietā pie esošā ūdensvada De63 jāizbūvē 

noslēgarmatūra, tā jāizbūvē arī uz projektējamo ūdensvada atzaru uz ūdens sagatavošanas mezglu.  

Atzars izbūvējams no cinkota tērauda DN32 PN10 spiediena klases caurulēm. Augstākajā vietā 

izbūvējams automātiskais atgaisotājs. Caurules izbūvējamas atklāti, stiprinot pie ķieģeļu, vieglbetona 

un betona bloku sienām. 

4.3. Elektroapg āde 
Būvprojektā paredzēts pārbūvēt esošo apgaismojumu, uzstādīt jaunas elektrosadalnes 

tehnoloģiskajām vajadzībām, apgaismojumam, kā arī spēka tīklam. Apgaismojums paredzēts 

uzstādot LED apgaismojuma ķermeņus.  

Izbūvēt iekšējos spēka elektroapgādes tīklus tehnoloģisko iekārtu un rozešu elektroapgādei. 

Tiek paredzēta dīzeļģeneratora uzstādīšana katlu mājas darbības nodrošināšanai 

elektropadeves pārtraukuma gadījumā, uzstādot automātiskās pārslēgšanas sadalni ARI vai 

ekvivalentu. 

Elektroapgādes projekts objektam " Katlumājas pārbūve Kļavu 6a, Dzelzavā, Dzelzavas pagastā , Madonas nov.'', 
izstrādāts ņemot vērā spēkā esošos normatīvos dokumentus, pasūtītāja izstrādāto projektēšanas uzdevumu, kā arī citu 
inženierkomunikāciju projektētāju sniegto informāciju. 
 Projektā tiek risināta elektroapgāde, videonovērošana un zibens aizsardzības tīkla izbūve. 
Maģistrālie tīkli: 
1. El. apgāde tiek nodrošināta no esošās el. sadalnes. Projektējamās el. sadalnes S1, VS un KVS  atrašanās vietu 
precizēt pie izbūves.  
Spēka tīkli: 
1. Rozešu izvietojumu, to piesaistes precizēt pie montāžas atbilstoši būvniecības situācijai un pasūtītāja 
norādījumiem. 
2. Visi spēka kabeļi izpildāmi ar zemējuma vadu. 
3. Rozešu montāžas augstumus pirms izbūves atkārtoti saskaņot ar pasūtītāju.  
      4.    Kabeļu trases precizējamas montāžas laikā.  
Apgaismojuma tīkli: 
1. Apgaismes ķermeņu izvietojuma piesaistes precizēt pie montāžas atbilstoši būvniecības situācijai, citām 
inženierkomunikācijām un pasūtītāja norādījumiem.  
2. Apgaismes ķermeņus  paredzēts montēt saskaņā ar pasūtītāja norādījumiem. 
3. Apgaismojuma ieslēgšana no slēdžiem. 
4. Apgaismes slēdžu montāžas augstumus pirms izbūves atkārtoti saskaņot ar pasūtītāju. 
5. Kabeļu trases precizējamas montāžas laikā.  
 
Zibensaizsardzība, zemējuma kontūrs: 
1. Ēkai paredzēts izbūvēt zibensaizsardzības sistēmu, kas atbilst III aizsardzības klasei. ; 
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2. Zibensaizsardzības sistēma izbūvējama izolēti no ēkas konstrukcijām. 
3. Uztvērēja stiepli pa jumta segumu stiprināt uz izolējošiem distaceriem. 
4. Novedējstiepli ar zemējuma kontūru savienot caur mērījuma spailēm; 
5. No mērījuma spailēm līdz zemējuma kontūram montēt cinkota apaļdzelzs stieples; 
6. Pie ēkas izbūvējams lentveida zemējuma kontūrs. Zemējuma kontūrs izbūvējams no cinkotas 10mm stieples un 
vertikālajiem zemējuma elektrodiem; 
7. Zemējuma kontūru izbūvēt ne seklāk kā 0,5m dziļumā (ieteicams 1m dziļumā); 
8. Zemējuma pretestībai jābūt mazākai kā Rz<10om. Zemējuma kontūra izbūves laikā veikt kontrolmērījumus, ja 
Rz>10omi, tad izbūvēt papildus elektrodus un pagarināt zemējuma kontūru, vai mainīt zemējuma kontūra konfigurāciju; 
9. Visas savienojumu vietas zem zemes jānotin ar pretkorozijas lentu; 
10. Visas metāliskās konstrukcijas jāsazemē. 
 
Vispārīgie norādījumi:                       
1. Visi montažas darbi jāveic ievērojot  Latvijas Būvnormatīvu prasības, LVS, kā arī ražotāju izdotās instrukcijas. 
2. Visus projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar analogiem, tādas pašas kvalitātes un specifikācijas 
un dizaina materiāliem, kas atbilst eiropas normatīvo aktu prasībām. 
3. Materiālus, kas nav paredzēti dotajā projektā montāžas firma izvēlas balstoties uz personīgo pieredzi. 
4. Pirms darbu uzsākšanas montāžas organizācijai saņemt atļaujas no inženierkomunikāciju īpašniekiem, 
atbilstoši spēkā  
esošajiem normatīviem aktiem, brīdināt zemes īpašniekus par paredzētajiem darbiem. Pēc montāžas sakārtot 
montāžas darbiem  
izmanoto teritoriju. 
Visas būvprojekta sadaļas skatīt kopā. 

 

4.4. Apkure v ēdināšana 
Nepieciešamais gaisa daudzums kurināmā sadedzināšanai, darbojoties šķeldas katla  V=2200x1,5=3300 m3/h. 

Gaisa izvadīšanu no katlu telpas  izmantoti rotējoši jumta deflektori.  

Gaisa padevei tiek izmantotas ventilācijas restes skatīt AVK daļu. Pirms restes montāža iāizbūve pārsedzes: 

       1) Pārsegums, kas atrodas virs izkaļamās ailas, jānobalsta uz droša pagaidu balsta konstrukcijas         

laidumā 0.5 m uz katru pusi izkaļamai ailai. 

        2) Uz projektētās atzīmes ķieģeļu sienā no vienas puses tiek veidota rieva dziļumā un augstumā 

atkarībā no profila izmēriem. 

        3) Pa caurumiem profilā tiek izurbti caurumi mūrī. 

        4) Uz svaigas cementa javas B 12.5 rievā tiek uzstādīts metāla profils, aptīts ar tērauda sietu. 

Uzstādītais profils tiek cieši ieķīlēts attiecībā pret augstāk esošo ķieģeļu mūri ar antiseptētiem koka ķīļiem 

ik pēc 0.5m. 

       5) Veido rievu no otras puses un uzstāda otru metāla profilu, kurš tāpat tiek ieķīlēts. Abi metāla profili 

tiek savilkti ar savilcējubultām. 

       6) Ja savilcējbultas nav vajadzīgajā skaitā, atļauts pēc profilu savilkšanas tos savienot sametinot ar 

tērauda savienotājuzliktņiem -4x40 vai armatūru diam.16mm augšā apakšā projektēto bultu vietās. Pēc 

tam savilcējbultas var tikt izņemtas. 

       7) Pēc tam sprauga starp profilu un mūri tiek aizpildīta ar cementa javu B 12.5, sevišķi rūpīgi to 

iestrādājot balsta vietās. 

      8) Pēc cementa javas stiprības sasniegšanas ne mazāk par 50% tiek izkalta aila pēc projekta 

izmēriem. 
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      9) Apmest visas pārsedzes plāksnes ar cementa javu. 

    10) Pagaidu balstu konstrukciju nojaukt pēc vismaz 70% javas projekta stiprības sasniegšanas. 

     11) Rievas var izzāģēt ar abrazīvām ripām, kas ir daudz precīzāk. 

4.5. Tehnolo ģija 
Objektā paredzēts uzstādīt  apkures katlu ar nominālo jaudu 1.2MW. Kurināmā veids – 

šķelda. Katla darbība paredzēta automātiskā režīmā – kurināmā padeve, pelnu izvadīšana 

automātiska. Tiek paredzēts izbūvēt kurināmā noliktavā kustīgās grīdas, kuras darbina 2 

hidrostacijas. Hidrostacijas nodrošina arī pārējo hidraulisko iekārtu darbību.  

Tiek uzstāda jaunus cirkulācijas sūkņus ar frekvenču pārveidotājiem, jo ražošanas apjoms 

palielinas.  

Ūdens sagatavošanas mezgls izbūvējams no jauna pārbūvējamās katlumājas daļā. 

Paralēli jaunajam apkures katlam tiek saglabāts esošais malkas apkures katls, kā rezerves 

variants iekārtu avārijas gadījumā.  

Būvprojektā paredzēts saglabāt esošo skursteni, pārbūvēt paredzot jauno dūmkanālu 

pieslēgumu saglabājot esošo darbības iespēju. 

Detalizētu tehnoloģijas skaidrojošo aprakstu skatīt 3.sējumā. 

4.6. Video nov ērošana. 
5. Ņemot vērā, ka katlumājas darbība tiek paredzēta automātiskā režīmā, tad objektā tiks uzstādīta 

video novērošana, katlu mājas iekārtu darbības kontrolēšanai, kā arī daļēji objekta apsardzes 

funkciju nodrošināšanai. Objekta vadība tiek paredzēta gan uz vietas, gan attālināti no 

administratīvās ēkas Madonā. 

6. Uzstādāms videonovērošanas komplekts ar iespēju pievienot līdz 8 kamerām.  

7. Ieraksta iekārta: NVR ar iespēju pieslēgt 8 IP kameras. 

8. Kameras: IP kamera ar izšķirtspēju 5Mpx, Full HD. Nakts redzamība, iebūvēts IR apgaismojums līdz 

30m. Āra lietošanai līdz -30°C. Skata leņķis 63°.  Kodēšana H.265+.  

9. Komutators: 6 portu komutators, kur 4 POE porti nodrošina barošanas apvienošanu ar datu pārraidi 

caur  vienu kabeli.  Atmiņas disks ar 2TB ietilpību. 

10. Profesionāla bezmaksas videonovērošanas vadības programmatūra. 

11. Attālinātas piekļuves iespēja caur internetu ar datoru un viedtālruni.  

12. Tīkla kabelis Cat5e UTP garumu skatīt materiālu specifikācijā. 

13. Datora komplekts ar licencētu operētājsistēmu,  Tīkla karti ātrums 10/100 Mbps. Monitors ≥19”.  

14. Būvniekam veikt sistēmas sagatavošanu darbam, veikt sistēmas lietošanas instruktāžu pasūtītāja 

pārstāvim, veikt attālinātas piekļuves caur internetu pieslēgšanu un citas nepieciešamās 

konfigurācijas un konsultēšanas darbības. 

 

 

Sastādīja:                                I. Ketlere- Krūmiņa 
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Valsts vides dienests

MADONAS RESIONALA VrDES PAR.VALDTI

Rtgish'iicija* Nr.900000 t?078, BlaurnarSa iela T, lvladr:ua, t.V-4801 . talr. {1180745 I 
"

mo!-ihis tailr. 29-117895. Ihkss 64${)?.152, e-pasts: madonair4rnadona.vvd.gov.lv, wwrr,.r'vd.gLrv.l,,r

Tehniskie noteikumi Nr. MA17TN0121
Izdoti saskaqd ar likuma "Par ietekmes uz vidi novErtejumu" 13. panta otro un ceturto dalu,

Ministru kabineta 2015. gada 27. jawtua noteikumu Nr. 30 ,,K5ftIha, kdd5 Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredzEtajai darbibai" 13. punktu un pielikuma 2.1 . punlctu

Persona, kura gatavojas veikt
darbrbu (iesniedze.i s ):

Derlgi liqlz2022. gada 9" jflnijam

SIA o,C projekti", Refr.Nr.45403022000, Ziedu iela 4,
Madona, Madonas novads, LY-4801

Paredzet5s darblbas nosaukums: Katlu miijas pfrrhfrve

Paredz6t6s darbTbas norises vieta: Kfavu iela 6.4' (kadastra Nr. 7050 005 02fl), Dzelz*a,
Dzelzavas pagasts, Madonas novads.
Bfives kadastra apzlmBjums 7050 005 0261 003.

Pamatojums: 2017. gada 12. maijd registr6tais iesniegums tehnisko
noteikumu sa4em5anai

Yides aizsardzlbas praslbast
1. Katlu m6jas plrbtvi veikt saskar,rd ar $iem tehniskajiern noteikumiem pievienoto planu

1skat. pielikumu),,veicot esosas Ekas pfubuvi (apbuves laukums - 77s.s m2, kopEja
plauba * 721.6 mr, augstums - 9.8 m, stdvu skaits - 1), eka paredzot koksnes Sleidas
noliktavu, un uzstE.dot sadedzindsanas iekdrtu (vienu udens silddmo katlu) ar rnaksirniio
jaudu 2.0MW.

2. Gaisu piesdryojolo vielu emisija no sadedzinfrsanas iekartas. ka kurinamo izmantojot
koksnes 5[<eldu, nedrlkst pirsniegt Ministru kabineta 2013. gada 2" apri]a noteikumu
Nr.187,,Kirtiba, kEdE novEr$, ieroheZo un kontrolE gaisu pies6rqojoSo vielu emisiju no
sadedzind$anas iekErtdm" 4. pielikumd noteikt6s c-misiias robezvertrbas:
- slSpekla oksldiern (NO-) - 600 mdmr;
- oglekla oksTdam (CO) - 2000 mgim3;
- daliqlEm (PI!t) * 1000 mg1m3.

3. Sadedzina5anas iekdrtas dflmeqa augstumam j[nodro5ina gaisu piesaryojoio vielu
izkliede, neparsniedzot Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr.1290
,,Noteikumi par gaisa kvalitdti" noteiktos robeilielumus:
- sldpekla oksidiem (NOJ - 40 pdm3 gada robeilielums cilv€ka veselTbas

aizsardzTbai;
- daliBam (PMro) - 40 plm3 * gada reibeflielums cilvEka veselTbas aizsardzlbai;
- oglekla oksr-dam (CO) * 10 pg/m3 - asto4u stundu rcbeilielums cilveka veselTbas

aizsardzr-bai"
4. Lai mazinStu ietekmi uz apkfrrtejo vidi, dflmgazu izvades sist€ma uzstf,drt eiklonu cieto

dafipu uztr,'er5anai.
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5. Dumvada paredzEt paraugu $emsanas un emisijas m€rTjumu vietas atbilster5i standarta
LVS EN 15259:2008, LVS ISO 9096 vai LVS ISO 10780 prasTb6m.

6. Veikt maz[s katlumdjas ietekmes uz gaisa kvalitati modelesanu, izmantojot AD]IIS
Screen datorprogrammu vai citu licenq€tu datorprogrammu Lln iegfltos apr€linus iesniegt
Valsts vides dienesta Madonas regionfllaj6 vides pflrvalde (tuqpm6k - Parvalde), vai
modeld5anai nepiecieiamo infbrm6ciju, atbilstoBi Ministru kabineta 2004" gada 14.
deeembra noteikumu Nr. 1015 ,,Yides praslbas mazo katlumdju apsaimnieko3anai" L un
2. pielikumam, iesniegt Pirvald€, lai apre$inus varEtu veikt Parvalde.

7. Nodro5in6t katlu m6jas pflrbfil'es un ekspluatdcijas procesu t5, Iai netiktu pdrsniegti vides
trok5qra robeilielumi: disnf, 5sdB(A), r,akar6 5OdB(A), nakfi 45dB(A).

B. Katlumdjas iekartas trn izejvielu glabStuves iekdrtot td, lai nep6rsniegtu Ministru kabineta
ZAV. gada 25. novemhra noteikumos Nr.724 ,,Noteikumi par piesaryojo3as darblbas
izrais-rto smaku noteikSanas metod6m, kA arI kartTbu, kAda ierobeZo 5o smaku
izplatl5anos" noteikto merllielurnu * 5 ou"m3.

9. Kurindm6 (koksnes d[<eldas) giabStuvi paredz€t p6rbnvejama eka tA. iai nepiefautu gaisa,
[idens vai augsnes piesfiryojumu, ka arT saglabatu kr:rindmd kvalitati. Ekas grTclas
segumam jEbfit fldensnecaurlaidrgam un izturlgam pret tehnikas ietekmi.

10. Apkures katla udensapg8dei paredz€t pieslEgumr.r pie eso56s katlum6jas frdensapgfldes
sist6mas, kas pieslegta Dzelzavas ciema centralizEtajai udensapgSdes sist€mai.

11. Katlu mfijas notek{de4us novadil esolajd kanaliz6cijas sist6m6, kas piest€gt:aDzelzava*
ciema centraliz6tajai kanaliz[cijas sistemai. NeattrrTtu notekuderyu novadl$ana vide ir
aizliegta. Ekas lietus notekfrdegu sistEmu pieslEgt teritorijf, eso3ajai lietus frdens
kanalizdcijas sistEmai.

12. Paredz€t pelnu un izdediu savdk5anu un Islaicrgu uzglab6sanu katlu majas teritorijfr
speciala Sim nolfikam apnkotd viet6 t6, lai neraditu gaisa, [dens vai augsnes
piesargojumu.

13. Pirms bEvnieclhas darbu uzsEkSanas, vietfls, kur tas iespEjams, nosemt augligo augsnes
kdrtu, ko ir*mantot teritodas labiekirto$anas un apzafumosanas darbiem.

14. BuvniecTbas darbos izmantot derigos izraktequs, kas iegfrti licencctds d.erigo izraktequ
ieguves vieiss. Nav piefaujama nelikumrgi iegfrtu derigo izrakte4u izmanto5ana.

15. Pdrbfives darbu un teritorijas ekspluat6cijas laikd nav piefaujama piegulosas teritorijas
degraddcija un apkdrtBj6s vides piesflryoiana ar bflvgruiiem, bTstamajiem atkritumiem,
naftas produktiem no tehnikas, sadzr-ves atkritumiem, notekfrdeqiem, koksnes
atkritumiem, pelniem un izdedZiem.

16. Darbibas norises viet5s, kur tiek izmantota vai novietota bflvnieclbas tehnika un veikta
degvielas uzpilde, jabnt pieeiamiem absorbenta materialiem, kas nodrosina savlaicrgn
naftas produktu savdk5anu un nov€ri grunts, gruntsude4u un virszemes frdegu
piesdrpojumu. Tos savEkt irn utilizEt atbilstodi lieto5anas instrukcijas noradijumiem.

l7' Katlu m6jas p6rbflves laiki raduEos atkritumus sav6kt specifrli uzstddltd konteinera un p€c
iespejas ptustrddat un re$enerEt, bet atliku5os nodot atkritumu apsaimniekosanas
organizficijai. Visus pflrbfives laika radu3os atkritumus, kas klasificejarni k6 bTstamie
atkritumi, apsaimniekot atbilsto3i normatTvajiem aktiem par brstamo atkritumu
apsaimniekoSanu.

18. Aizliegts sajaukt blstamos atkritumus ar raZo5anas atkritumiem vai sadzlves atkritumiem.
19. Ligumus par bflvniecibas atkritumu izvesanu no objekta atlauts noslegt tikai ar atkitumu

apsaimniekoianas uz4Emumiem, kas atbilstodi Ministru kabineta 2014" gada 15. apnfa
noteikumiem Nr.l99 .,BiivniecTb6 radu5os atkritumu un to pdrvadafumu uzskaites
kartiba" prasTbdm. elektroniski refistrEju5ies buvnieclbfr. radu(os atkritumu pdrvadajumu
uzskaites val sts informacij ns sistEma (B RAPU S).
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20. Objekta teritorij[ paredzdt atkritumu konteineru katlu mljas pdrbuves un ekspluaticijas

laikd radTto sadzives atkritumu Tslaiclgai uzglabfrianai; noslEgt lTgurnu par atkritumu

izve$anu ar atkritumu apsaimniekei5anas organiz6ciju, ku.rai ir atlauja Bdda veida darbftas

veik$anai. Kategoriski aizliegtaatkritumu dedzinSSana vai aprak$ana.

21. PEc 6kas parbfives darbu beigianas. sak6rtot teritoriju, lai tI bfltu deilga iemantoBanai

paredz€tajflm vajadzlbdm, veikt teritorijas labiek6rto5anas un apzalumo5anas darbus.

2?. Yismaz 30 dienas pirms katlu m6jas darblhas uzsakSanas" iesniegt PdrvaldE iesniegumu,

grozijumu veiklanai C kategorijas piesflryojo5[s darblbas apliecinljumi Nr. C-16-247,

atbilstosi Ministru Kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 "KdrtIba, kddfi

piesakamas A, B un C kategorijas piesaryojoSas darblbas un izsniedzamas atlaujas A un

B kategorijas pies8ryojoSo darbrbu veik5anai" 6. punktam.

23. Vismaz 14 dienas pirms objekta nodo$anas ekspluatacijS ParvaldE iesniegt iesniegumu

atzinuma sar,remsanai par buves gatavrbu ekspluatdcijai, tas athilsUbu akceptEtajam

bfrvprojektam un normatTvo aktu praslbam" tajfr skaita Sajos tehniskajos noteikumos

izvirzitajdm vides aizsardzrbas prasTb[m

Izv€rt€tii dokumentflcija:
1. Paredzdtas darbrbas iesniegums uz 2 lpp.
2. Projekta gener*lplans uz 1 lpp.
3. Madonas novada teritorijas planojums 2013.-2025. gadam:

https : /,'geolatvij a.lvlgeo/tapis3 #document*1 I 8.

Piem6rotfls tiesibu normas:

1" Administratrva procesa iikuma 63. panta pirmd d{a. 64. panta pirm6 dala, 65. panta

pirmi dala, 7 6 . panta pirmd un otrd dala, 7 L panta pinn6 daf a'

2. Vides aizsardzlbas likuma 3, panta pinnas dalas 2., 3. un 4. punkts.

3. Likuma ,,Par piesdrqojumu" 4. pants, 5. panta 1 ., 5. un 7. punkts, 1 1. pants.

4. Likuma ,,Par zemes dzTlEm'' 10. panta pirma dala, 1 1 .. I L' pants.

5. Atkritumu apsaimniekoSanas likuma l. panta 4. punkts, 4. panta otr6 dala, 15. panta

pirm6 un otrd daJa, 16. panta pirmd d$a,17., i9. pants.

6- Ministru kabineta 2015" gada 2"/. janvtua noteikumu Nr.30 ,,KIrtIba, kEdE Valsts vides
dienests izdod tehniskos noteikumus paredzEtai darblbai".

7. Ministru kabineta 2004. gada 14. decembra noteikumu Nr.1015 ".Vides prasTbas mazo
katlumdjuapsaimniekosanai" 4,,6.7.,8., 11., 13., 15., 16. punkts.

8. Ministru kabineta 2013. gada 2. aprila noteikumu Nr.l87 ,,KErUba, kddd novCr5, ierobeZo

un kontroie gaisu piesfrrpojo5o vielu emisiju no sadedzinS5anas iekdrtim" 4. pielikums.

9. Ministru kabineta 2009. gada 3. novembra noteikumos Nr.t290,,Noteikumi par gaisa

kvalitati" 2., 3., 8. pielikums.
10. Ministru kabineta 2014. gada 7" janvdra noteikumu Nr.16 ,,Trokir;a novErt€5anas un

parvaldibas kartTba" 2. pielikums.
11. Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr"724 ,Jt{oteikumi par

piesdrqojo5as darbibas izraisrto smaku noteikdanas metodEm, kE ali k6rtibu, kdd6
ierobeZo $o smaku izplatlBanos" 8. punkts.

12. Ministru kabineta 2014. gada 15. aprifa noteikumiem Nr.199 ,,Bflvnieclbd raduSos

atkritumu un to pdrvaddjumu uzskaites kartiba".
13, Ministru Kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumu Nr. 1082 "KAftTba, kdd[

piesakamas A, B un C kategorijas pies6ryojo5as darbrbas un izsniedzamas atlaujas A un

B kategorijas piesdryojo5o darblbu veik5anai" 6. punkts, 2. pielikuma 1.1. punkts.

14. Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumu Nr.529 .,Eku b[vnoteikumi" 135.-

137. un i65. punkts"
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T*nisko rotoikumu Nr. MAITTHOI?1 pietrikr*gx ir ne*ftiernama $o t*nisko
noteikumu sastEvdala

Tehnisk4joe nste-ikufllos noteikta$ vides ajeoar'dxfrbas praslbas var grozrt sa*ka$f,' m
&Jinistru kabirreta 201$, gada 29. jauvEra uotEikumu Nr,30 ,$&rt{ha, l#d& {r.aktt; vides
dr*n*sts izdad.*hnlskss nnteikawa$ pur*d,r€tai detrbfb*t' 25., 26. 1ar173,pu*tu.

$,os te.hni*os noteikumus var apstfidfi mEne$a leikAno to sp€k6 st55an6s die&as Vides
perr*udef',bes valst$ hirCIjfi. Le*aie,g u par aputri'd$*anu iesniegt eaedon*s @lonflqia *i&s
p6waldE, Blaumaqa iel[. T,IUadon& Madonas novadfl LV-48S.1"

D.irrktottip.i.,
dire,l*ore viqtilieks,'
kontroX,e* dala* vadft*js

Madon6" 2017. gada 9. jUnija

Villou$a,64807475,
rita. vilkau*a@wd. go:r.lv

J. Lfikirl*
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Akciju sabiedfiba $adales tftls"

Ziemelaustiumu Ekspluaticiias dala
Vienstais re$. Nr, 40003857687

Aivieksta, Kalsnavas pagasts, Madonas novads. LV-4860, Latvija
T6lr. (+371) 67726C00, wrvw.sadalestikls.lv, si@sadalestikls.lv

Aiviekste, Kalsnavas pagastE

1 3.05.20 1 7. Nr. 30EF60-06.061666
Uz 10.05.2017. Nr. -

SIA "Madonas Siltums"
Cesvaines ield, 24 A, MadonE,

Madonas nov., LY-4801

Par tehniskajiem noteikumiem

Izstriiddjot projektu "Katlu m6jas p6rb[ve" Klavu iel6 6A, Dzelzavf., Dzelzavas pagastS, Madonas
novad5 (kadaskaNr. ?0500050261) , jEievEro sekojo5i AS "sadales tikls" nosac{umi:
o esoSo elektrotrhlu un bovju novietojumam jaatbilst past8vo$o Elekhotfttu izb[ves noteikumu un

Latvij as Biivnormat-rvu prasibEm;
o projekta jduzr[da eso5o elektrotiklu izvietojums;
o izstr6dEjot pmjektu, preciz6t kabelu l-rniju atra5anos dabi;
o p6rbEv€jamd objekta teritorija atrodas 0,4 kV kabellTnija, projektEjot jflievEro LEK 049

prasibas attiecftd uz AS "Sadales tr-kls" Tpa$um6 eso$dm 0,4 kV elektroiekArtem;
a zsm iebraucamiem cefiem, automa5-rnu stflvlaukumiem, Sk6rsojumos ar braucamo dalu kabelis

jfrievieto aizsargcaurul€ un tam jiatrodas vismaz I m zem ielas klatnes;
o nepiecielamr-bas gadljumf, projekta paredzEt risinf,jumu elektropdrvades lrniju rekonstr*kcijai,

pamatojoties uz elekkoiek6rtu izbfives noteikumiem un noteikumiem par ArEjo
inienierkomunikflciju izvietojumu pilsEtiis, ciemos un lauku teritorij5s, kd arl saska4d ar
"Aizsargioslu likuma" 35.panta (6) punktu - Juridiskfis un fiziskds personas, veicot aizsargjoslas
darbus, kuru dE| ir nepiecie5ams objektus aizsargiit no bojdjumiem, pErbiivEt vai parvietot,
aizsardzibas, p6rbEves vai p6rvieto5anas darbus veic pEc saska4o$anas ar attiec-rga objekta
-rpa5nieku. Saskaqrli ar EnergEtikas likuma 23. panta(2) punktu - Eso$o energoapg6des komersantu
objektu pErvietobanu p6c pamatotas, nekustama Tpa5uma -rpa5nieka prasibas veic par viga
lrdzek!iem;

o zemes Tpa$niekam (ierosin6tiijam), lai p6rvietotu energoapg6des objektu, ir jflorganize projekta
izstr6de, kd arijEorganizE darbu izpilde projekta realizEsanai;

o bfrvdarbu veiklanu ar mehAnismiem, vai zemes rak5anas darbu izpildi elektrop6rvades lTniju
aizsardzTbas josld veikt saska4S ar "Aizsargjcslu likumu" un saska4ot ar AS "sadales Ukls"
Ziemelaustrumu Ekspluatdcijas dafas Madonas nodalu (RtipniecTbas iela 37, Madoni);

o projektu saskagot AS "sadales tTkls" Ziemelaustrumu Ekspluatiicijas dalas Madonas nodall
(Riipniecibas iela 37, Madon[);

o jaut{jumos par p6rbrivEjam6 objekta piesleg5anas vai jaudas palielinii5anas iespcjamTbu AS
"Sadales ukls" elektrotr-kliem, ar pieteikumu griezties kddd no Klientu apkalpo5anas sentriem vai
nosDtot pa pastu uz adresi Smerla iela 1, R-rga, LV-1160, vai e-pastu: st@sadalestikls.lv, vai
autorizEjoties AS "Sadales tikls" portdl6 www.e-st.lv, izrnantojot sadalu lesniegumi.

o tehniskie noteikumi der-rgi vienu gadu.

S-lkEku informflciju par neskaidr4jiem jautdjumiem sniegs AS "Sadales tTkls" Ziernelaustrumu
0632"Ekspluatdcijas dalas Madonas nodalas meistars Normunds Stupiins, tElr.

Ziemefaustrumu Ekspluat6crjas dalas

vadrtdjs

Jdnis Gutdns 648101?1

8l

Dzintars Stradig



Valsts kulturas piemineklu aizsardzTbas inspekcija

Maz[ Pils iela 
.19. 

Rrga. LV - 1050, lak.67225272. e-pasts vkpai(frnrantrjums.lv, Nr.,rv.mantojums.lr

Rtga

1 1.08.201 7. Nr.06-04/3953
Uz 25 -07 .201 7. iesniegumu b/n
(Registrets VKPAI 27 .07 .2017. Nr.5612)

SIA'5Madonas Siltums"
Cesvaines iela24a, Madona, Madonas novads, LV-4801

firmam@inbox.lv

Informacijai
VKPAI Rlgas refioniilajai nodafai

Uzzirya par kulturas piemineklu aizsardztbas prasTbam
katlu majas parbuves Klavu iela 6A, Dzelzavd,
Dzelzav as pagast d, Madonas nov ada buvpr oj ekte i anai

1. IesniedzEjs:
SIA "Madonas Siltums" (turpmak - Iesniedzejs), adrese: Cesvaines iela24a, Madona, Madonas
novads, LV-480 1, e-pasts: y'r mam@inbox. lv.
2. ParedzEtd durblbas vieta:
Katlu majas apbDve Klavu iela 64, Dzelzavd, Dzelzavas pagastd, Madonas novada
(zemes gabalakadastraNr. 7050 005 0261).
3. IesniedzEj a prastj ums (iesniegums) :
Sniegt Valsts kulturas piemineklu aizsardzrbas inspekcijas (turpmak - Inspekcij a) :uzzi4lpar
kulflrras piemineklu aizsardztbas prasrbam brlvprojektaizstradei Katlu majas parbilye Dzelzavd,
Madonas novada.

4. Faktu konstatEjums:
4.1. parblvEjama katlu maja (turpmAk - Eka) Klavu iela 6A, Dzelzavd, Dzelzavas pagastd,
Madonas novada (zemes gabala kadastra Nr. 7050 005 0261) atrodas valsts nozr-mes arhitekt[ras
pieminekfa -Dzelzavas muiZas apbtrve (valsts aizsardzrbas Nr.6476) uzsardz1bas zond, Eka
neatrodas pieminekla uztveres zonil;
4.2. tz apbuvi attiecas likums ,,Par kulhlras piemineklu aizsardzlbu" un Ministru kabineta
2003.gada 26.atgusta noteikumi 474 ,,Noteikumi par kulturas pieminekfu uzskaiti, aizsardzrbu,
izmantoianu, restauraciju un vidi degradcjo5a objekta statusa pie5lir5anu" (turpmak - Noteikumi
Nr.474);
4.3. izv6rtejot pieejamo dokument5ciju, Inspekcija neiebilst pret katlu majas pdrbrlvi;
4.4. ar informaciju par objektu ir iespejams iepaz-rties Inspekcijas Pieminekfu dokumentacijas
centrd, iepriek5 sniedzot iesniegumu Inspekcijas Klientu apkalpo5anas centrd Rrga, Pils iela 20,
vai elektroniski, rakstot uz dokumentacija@mantojums.lv, vai sazinoties pa tdk. 67326603.
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5. Prustbu tiesiskais pamatojums:
5.1. likuma ,,Par kulturas piemineklu aizsardzbtr" 3.pants, 11.panta pirma dala,2l.panta pirma
un otra dafa. Administratrva procesa likuma 98., 100. un 101 .pants;
5.2. atlaujai nepiecie5ama dokumentacija, atbilsto5i Ministru kabineta noteikumu Nr.474 51., 52.,
53.,56.punktam;
5.3. atbilsto5i Noteikumu Nr.474 35.punktam, saimnieciska darbiba kulhiras pieminekfu
aizsardzrbas zonas veicama, saglabajot kulturas pieminekla vesturiski nozrmrgo planojumu un
telpisko strukturu, kultrirsldni, piemineklim atbilsto5o vidi, ainavu, apzafumo5anas un
labiekarto5anas raksturu,ka art nodro5inot kulturas pieminekla viztalo uztveri.

6. Kuharas pieminekla aizsardztbas prastbas konhrEtajd gadfiumii:

6.1. pdrbrlvejamas Ekas apjomu veidot meroga un apdare atbilsto3u kult[rvesturiskai videi.

Inspekcija informe, ka atbilsto5i Noteikumu Nr.474 44.punktam btivniecrbhs darbiem

kulturas pieminekfa aizsardzrbas zon6, atsevi5fa atfauja nav nepiecielama, ja Inspekcija ir
saska4ota atbilsto5i blvniecrbu reglamentejo5o normatlvo aktu prasrbam izstradata b[vniecrbas
ieceres dokumentacija (piemeram, biivprojekts skidu vai tehniska projekta stadija, vienkarSotas

renovacijas vai vienkar5otas rekonstrukcijas apliecinajuma karte, Ekas fasades vienkar5otas

renovacijas apliecinajuma karte, vienkar5ota inZeniertiklu pievadu izbiives tehniska shCma) vai ja
blvniecrbas darbi neskar kulturas pieminekfa aizsardirbas zond eso5u Cku (b[vju) un ainavas

elementu arej o veidolu.

7. Cita informdcija:
7.1. rzziryas snieg5anas gadrjuma Inspekcija patur vienu iesniegtas dokumentacijas

eksemplaru;
7 .2- Srs prasTbas var apstrrdet mene5a laika ar iesniegumu Inspekcijas vadnajam (adrese: Rrga,

Maza Pils iela 19, LV-1050, vai vkpai@mantojums.lv, iesniegumu noformejot atbilstoSi
prasTbam par elektronisku dokumentu noforme5anu) ;

7.3. Srs prasrbas ir speka, kamEr nemainds ar objektu saist-rtie faltiskie vai tiesiskie apstakli,
bet ne ilgak ka 4 gadus.

Inspekcij as v aditaja vietniece

(paraksts*)

*Dokuments ir parakstrts ar droSu elektronisko parakstu.

V. VTksna

ffi

M.Levina. 67229272



ffire Akciju sabiedrTba.oMadonas ilclens"

ffi'"" W R'** i!r47tsi00i1*S#;;flii*;?il*ffihlllHff,l"J,Tft Lv-480{'

1*.05.2S1?" Nr. I0rl3{t1?

T*hrri*hie mrteikurni

Ix*:frdBiot biivprt4eklu obj*ktam 'Katlu rnfrjas pfirb[ve K]avu iela {ra" Dzelzavfl"
Dzelzavas pagastii, Madonas novadE, ieverol sekojosas AS "Madonas frdens" prasiiras.

Pt*jekm *rrfrdif es*6o iiden-*yaria un kapalizEcij** ttklu izt'i*t*junru,
feYFrfi vi*ptu{gi:s b[v*otrik*rrauq Lafr.$a,* b&vr*m:rdi'w** ?2?-]r. ?tr-$, 00g-14,
"i\ieszugioslu likrunu" urt cinrs norm&tiurs, kai atticcas uz ftleusvada un kanalizaciias iitti*m,
lzsFaetrit<r brlrlrrojektu saskarprt A/S "tula<lona-s iidens" tchniskajd datA (tair. ZO.f:+o+f 1.
sEkoar6ii to iesniedzot elektroniski - e-pasts: janis.bergrnanis@natlonasudetrs,ly;
Tchnrskie rroteikurni rlerigi I gadu na ixniegianns arrinlo. 

-'

SIA.*f proiekfP
Rcg. Nr.45403022000

Ziedu isle 4, Ma'dona, i..V - 4$ffi

1

n

3.

Tclrniekfr s da{** r,adit{j s : F#fd"f1

i.$ahne
(r.{807*7{}

4.

J.Berg;rnanis

w



S.pielikums pie 26"10.2011. RBAD direklora rikojurna Nr. 37-1i99

$mffi*#mc*rsx
SIA Lattelecom
riienotais re$. nr, 40003052786
PVN re*. nr. 1V40003052786

Dzirnavu iela I 05, Riga LV 1 01 1

Talr.: +171 670550C0

Fakss: +371 67055481.

attelecom@lattelecom.lv

w\ryw.iartele{orn-iv

TEHNI$KIE NOTFIKUMI Nr. rLTNi'[655.. ',',.'.

Madona

Datums: 16.05.2017. Pamatojums: lesniegums 10.05.2017.

Pieprasitijs: SlA "Madonas siltums" Kontakttiilrunis: zg4sso17

Zemes kadastra Nr. 70500050261.
Objektaadrese: KlavuielaGA,Dzelzava,Dzelzavaspagasts,Madonasnovads.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Katlu miias pirb0ves zon5 nav SIA Lattelecom piedero5is sakaru komunikeciias.

Piezimesr

Proiekta izstrldes qadiiumE to saskanot ar:

1. SIA Latfelecom Pakalpojumu piegEdes
nodgJ{d..;{i€i*tiiH, Madoni,,Sg,p.teg lefi :! 7.

re$ionalis

q'i



VAS "Latvijas Valsts radio un televlzijas centrs"
Vienotais registricijas Nr.40003011203, Erglu iela 7, RIga, LV-1012
T6lru nis: 67 1 087 04, fakss : 67 1 08740, e-pasts: lvric@lvrtc. lv

12.05.2017. Nr. 30.04-01 /1 5i00/950
Uz 10.05.2017. Nr. 2812017

SIA "C projekti"
Ziedu iela 4, Madona, LV-4801

e-pasts: jirjensj@inbox. lv

Par tehniskajiem noteikumiem

BUvprojekta izstrddei un bUvniecTbai objektam "Katlu mdjas pdrbUVe Klavu ield 6A,
Dzelzavd, Dzelzavas pagastd, Madonas novadd", saskap6 ar J0su iesniegumam pievienoto
situdcijas pldnu, VAS "Latvijas Valsts radio un televlzijas centrs" tehniskos noteikumus
neizvirza.

Sis dokuments parakst-rts ar droSu elektronisko parakstu un satur laika zlmogu.

lnfrastrukt0ras atUstTbas departamenta direktors lvars Spri4gis

Sudmale 28355625
iveta. sud male@lvrtc. lv

LATVIJAS VAI$TS
RAOIO UN TELEVIZIJAS CENTRS

qL
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ApdroiinESanas akcuu eabiedriba BALTA, Vien. re$. Nr. 40003049409
Raunas iela l0/lZ, LV-1039, Riga, Latvija
TElr. 67082333, fakss 67S82345, e-pasfs balta@balta, lv, www. balta.lv

&
BALTAs

VienotaisregistricijasNr. 45403022000Komersanta nosaukums

Adrese

C PROJEKTI, SIA

Ziedu iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801

APDROSINAJUMA NEMEJS

APDROSINATAIS

Saskand ar pielikumu ''Apdroiinito personu saraksts"

LIGUMA DARBIBAS PERIODS no 15.A7.2017 plkst.00:00 lldz '14.07.2018

Retroaktivais datums: 15.07.2012

APDROSINASANAS PREMIJA UH SAMAKSAS NOIEIKUMI

KopOjd apdro5in6Sanas premi;a

Summa v6rdiemPieci simti divdesmit euro un 41 cents

Pr6mija samaksai

Summa vardiem:Pieci simti divdesmit euro un 41 cents

MaksAjumu grafiks

520"41 EUR

520.41 EUR

130.11

25.07.2417

I Ja apdro$ini*anas pr6mijas dala nav samaksata polisd noriditaji termi4i, apdroiineianas ligums var nestdties sp6ki vai

tikt izbeigts atbitstoii likumam "Par apdroiiniianas ligumu"
AAS BALTA rekviziti: BALTA AAS, Vienoiais reg. Nr.40003049409

Adrese: Raunas iela 10, RIga, LV-1039

Bankar AS DNB banka SWIFT kods RIKOLV2X, konta Nr.LV9S RIKO 0002 01 30 51 36 2

AS SEB Banka SWIFT kods UNLALV2X, konta Nr.LV60 UNLA 0050 0023 0070 B

Nordea Bank AB Latvijas filiale SWIFT kods NDEALV2X, konta Nr.LV9O NDEA 0000 0848 4677 2

AS Swedbank SWIFT kods HABALVZ2, konta Nr"LV'1 3 HABA 0551 0084 61 1 I 0

A$ Citadele banka $W{FT kcds PARXLV22, konta Nr.LV03 PARX 0000 2318 2101 5

VAS Latvijas Pasts SW FT (ods LPNSLV21, {onta Nr.LV38 LPNS 0001 0016 5589 I
L0dzu malsijumi noridiet polises nurnuru.

LIGUMA NOTEIKUMI

Apdrosin6$anas liguma vi$parejie noteikumi Nr. 04 ir apdroiinAianas [rguma neat(lemama sastavdala.

I
t
t

1

i

I

16"04.20181 6.1 0.201 7

Gada limiis

Limits vienam

apdro5inESanas gadTjumar

Pairisks vienam

apdruSina$anas gadljumam

limits 250,000.00 EUR 250,000.00 EUR 250,00 EUR

Fin an srdti gglglgirL m i) ?50,000,00 EUR 250,000.00 EUR 250.00 EUR

Dziviba un veselTba 250,000.00 EUR 250.000.00 EUR 2s0.00 EUR

oa$ums (zaudEium l 250.000.00 EUR 250,000.00 EUR 250 00 EUR

MS "BALTA" Profesi0nales civlltieslskas atbildibas apdrosindsanas noteikumi Nr. 58.02 un Pielikums "Arhitektu/in2enleru profesiondlS civilti*sisk6

atbildiba" Nr. 58.02.'102 ir apdro$inasanas liguma neat0emama sasiavdala.

Lodzu visu apdroiinijuma pEmejam adresctu korespondenci siltl uz pa$ta adresi:

Ziedu iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4801, E-pasts: jirjensj@1nbox.lv

Apdro$inijuma 40m6js:

C PROJEKTI. SlA. Mobilais tel.: 29455017

Apdro6indianas polise sasi6dTla uz 2 lpp.

1. lapa no t

Apdi0$ihataja

Komersanta nosaukums

qf



Apdra$inEienas akciju sabiedriba &ALTA, Vien. reg" Nr. 40003O49409
Snunar iela 10/12, LV-1039, Riga, LaMja
TEln S7082333, fak$s 67SS2345, e-pasts baha@balta.lv, www"balta.fu

ft
BATTA
t#

Folises Nr. NoslEg5ailas daiuns

S{6738607 2017. sada 13. j*lijs

PRE.IllIJA SAIIAKSAI: 520.41 EUR

Apdro5in6ta uzqrdmiidarbiha:

Pakalpojuma veidi:

Apdro$inata uzqEmeidarbfu a:

Pakalpojuma veidi:

Apdrc$inat5 uzqdmEjdarbiba:

Pakalpojuma veidi:

Apdro$inat6 uzr.r6mEjdarbiba:

Pakalpojuma veidi:

ApdroSinitd uz4Em€jdarbiba:

Pakalpsiuma veidi:

ApdrosiniE uzn0meidarbTba; Arhit€l{s
Pakalpojuma veidi:

POLISES IPASIE NOTEIKUMI

Apdrosinata profe$ionalA dabibr: projeKeianas un autoruzraudzib&s pakalpojumu snieg6ana.

parukstct 5o polisi, kas ir apdfosinaianas ligurna noslEgganas aplieein6jums, apdrosinijuma lBrogjs apstiprina, ka apdmiinaEj$ un apdrasinejuma femols
ir apsprieduii visus apdroiinesana$ liguma noteikumu$, iai skaita Noieikq&us, pims apdro$inalanas Frguma nosldgianas un lie ir pilniba saskaloli ar
apdro$nEjuma rldmeiu un atsoogulo apdro$insjuma @m6ja brivu gribu. Apdrcsinajuma ryOm€jq ap4emffs ievErot un pildit visas apdroiin6$anas llgurfia, hj
skaita Noteikumos, n0teikEs satstibas.

INTORMACIJAS TALRUNlS 67522275 I NEGADIJUMA PIETEIKSANAI ZVANIT 67533375

ApdroSinijuma gm6js:

C PROJEKTI, SlA, Mobilais tel.: 29455017 , 64807230

Apdrodina$anas polise sasEdTta uz 2 lpp.

2. tapa no 2

Celu projekte.6ana

Elektroietaiiu projektESana

riltumapgades un ventilicijas sistemu projekt6iana

Eku konstrukcii u pro.iekt6sana

0densapgides un kanaliz5cijas sistigmu pmjekt€$ana

q6

verds, qzvards, tal*mis

&;*
n,>*-,!;; l:.'.-. --*-'r:ty-l*--"

(.:r -.' r..\r: J



APORO$INAJUMA ffEtrIEJS

Kom,ersantanosaukums C PROJEKTI, SIA

A@tx*in€&arres ahcgu sabisdriha EALT&
$?eepas *els l$Jlt, ftiga, LV-1Sfi#, YSlr. 8fl0*?3$S, fukr* &Y&81&4S

Vienotais:esistrdcijasNr. 45403022000
Adrose Ziedu iela 4, Madona Madonas nov. LV-4801

h€$k&b$lt*"h, {rr!&tr"balEff "fi, Yt4fitrfsi* 16S. ror. *08&S6$d&S

Folises Nr. Noslegianasdatums

616738607 2017. gada 13. j0lijs

LIGUMA BARBIBAS PERIODS rlo 15,07.2A17 plkst.00:00 {idz 14.07.2418

1' AFdro*inetais:

P€rssnas kodsi

Adrese:

Telefon$l

$pecialiEte:

2. Apdrosinetais:

Persqnar kods:

Adre$s:

Telefons:

Spscialiftits:

3. Apdrotinetais:

Personas kods:

Adrsser

Telefonu

Specialitite:

4- Apdro{iaataisr

PeBana$ kods:

Adrcte:

Telefons:

Specialitiitel

5. ApdrsSinatais:

Porsonr$ kods:

Adresel

Telefons:

$pecialltilte:

6. Apdrosinatai3:

Personas kods:

Adresei

Telelonsl

Speeialititel

iEe Sahno
'140267-1.1706

"M6rti6i', Lazdonas pag., Madonas nov., LV4B24

CeJu projekt6Sana

Vilnis {avi15
140536-1 1 700

$aules iela 23A -S, Madona, Madonas nov., LV-4801

Eku konstrukciju projektasana

Vlka Siryicina-Ku{ka

071280-1'1705

Melioratoru ieia 4 - 48, Kusa, Aronas pag-, Madsnas nov., 1V4847

ldensapgides un kanahzicijas sist€mu projektE$ana

Leokadija Mihfeviia

010s60-1 1725

Veidanbauma iela 1 6 - 6. Madona, Madonas nov:, LV-4801

648073S7

siltumapgSdes un ventildcijas sist$rnu projekiEBana

Dainis Lanrberts

1 70868-1 1729

Liekumi, Madonas Raj., BEzaunes Pag., Muiiniek,. LV-4853, Latvija

EleKroietai$u pmjekt€Sana,

lnAla Ketlere-Krimil:la

210667-1 1 714

$aules lela 25-9, Madsna, Madonas Nov., 1V4801, Latvrja

Arhitekts

INFORMAOIJAS TALRUNI$ 67522275 I NEGADIJUMA PIETEK*ANAI ZVANTT 67533375

i,o d'; tn&?{ /.,1*"
t'';oP!.i,q F A::iEti 4 "ApdrcSinijuma nernejs:

1. lapa no 1

ol+

























NPK Materiāla nosaukums, marka Mērvienība Daudzums Piezīmes

1 Betons C30/37 m3 16,3 Grīdu pamatne

2
Nesaistīta minerālmateriāla pamatnes nesošā kārta 0-

45, h=10cm
m3 19,5 Grīdu pamatne

3 Betons C30/37 m3 29,2 Grīdu virskārta, slīpēta

4 Tērauda siets ∅6 s-150x150mm (Q188A) m2 195
Grīdu pamatne,augšējais siets paredzēt 

papildus stiegrojumu savienojumiem

5 Tērauda siets ∅6 s-150x150mm (Q524A) m2 389,2

Grīdu pamatne apakšējais siets, 

paredzēt papildus stiegrojumu 

savienojumiem

6 Polietilēna plēve hidroizolācijai m2 195 paredzēt papildus savienojumiem

7 Putu polistirols EPS 200 b=100 m2 195

8
Nesaistīta minerālmateriāla pamatnes nesošā kārta 0-

45, h=15cm
m3 85,5 Kurināmā noliktava

9 Betons C30/37 m3 1,3
Šahta pelnu transportieris, grīdu 

pamatne

10 Betons C30/37 m3 2,1 Šahta pelnu transportieris, sienas

11
Lenķadzelzis 30x45x4 ar enkurstiegrām L=200, Ø6, 

s=300
m 16 Šahta pelnu transportieris

12 Tērauda siets ∅10 s-150x50mm (Q524A) m2 44 Šahta pelnu transportieris

13 Cinkots tērauda režģis 34x38/30x2 m2 6,2 Šahta pelnu transportieris

14
 Sendvičpanelis ar minerālvates serdi 60mm EI 60 

iekšsienas montāža
m2 23

15
Sendvičpanelis ar minerālvates serdi 60mmEI 60  

montāža pārsegumā
m2 10

16
Montāžas palīgmateriāli iekšienas un pārseguma 

sendvičpaneļu montāžai
m2 33

17 Keramzītbetona bloku 5MPa mūris  b=300mm m3 9,1

19 Monolītā dzelzsbetona josla Betons C30/37 m3 0,6

20 Dz/Betona pārsedze 9-PB-18-37 gb 3

21 Siltumizolācija EPS 60 b=50mm m2 1,1

22
Tērauda profilēta skārda T20 sienas apšuvums RAL 

7032
m2 493

Ievērtēt papildus nepieciešamo platību 

pārlaidumiem

23 Z veida 150/2mm profili m 467
Paredzēt papildus savienojumiem uz 

katru 60cm

24 Nesošā profilloksne T45 Jumtam RAL 7032 m2 610

25 Grunts iekšdarbiem sienām kg 57

26 Krāsa emulsijas iekšdarbiem kg 75

27 Grunts iekšdarbiem griestiem kg 51

28 Krāsa emulsijas iekšdarbiem kg 102

29 Skārda apdares elementi b=300 RAL 7032 m 260

30 Skārda apdares elementi b=550 RAL 7032 m 21

31 Betona izlīdzinošais slānis m3 1,6

32 Tvaika izolācija m2 80

33 Keramzīts, h=200m m3 16

34 Betons C12/15 m3 8

35 Bituma praimers kg 60

36 Ruļļveida materiāls SBS bāze 2kg/m2 m2 120

37 Ruļļveida materiāls SBS bāze 4kg/m3 ar granulātu m2 120

38 Jumta aerators DN75 gb 2

39 Cinkotais skārds b=80cm m 34

40
Cinkotais skārda individuāla pasūtījuma lietus ūdens 

savācējs Ø150mm
kpl. 2

41 Cinkotā skārda notekcauruļu Ø150mm m 14

42 Karstais asfalts AC 11 surf*, h=4cm t. 21

43 Karstais asfalts AC 22 base*, h=6cm t. 31

44
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta 

0/45, h=10cm 
m3 22

45
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā apakškārta 

0/56, h=12cm
m3 26

46 Salizturīgā kārta, h=35cm m3 76

47 Nesaistītu minerālmateriālu segums 0/32s, h=6cm m3 38

48
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 

0/63pn, h=18cm
m3 114

Materiālu specifikācija AR daļa Dzelzavas katlumāja

Grīdas

Iekšsienas, pašnesošās sienas, pārsegumi

Teritorijas sadaļa

Ceļi laukumi



49 Salizturīgā kārta, h=30cm m3 190

50 Betons C30/37 W10, h=10cm m3 10

51 Sīkšķembas Fr. 2/5, h=5cm m3 4

52
Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45 , 

h=18cm
m3 15

53 Salizturīgā kārta, h=30cm m3 25

54 Melnzeme m3 69

55 Zālāja sēklas kg 24

56 Pazeminātā ielas apmale 100x22x15 m 64

57 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā kārta 0/45 m3 4

58 Betons C20/25 m3 5

59 Logu bloks L-1, λ≤1.4W/m2k , 3.70m2 gb 6

60 Logu bloks L-2, λ≤1.4W/m2k , 1.50m2 gb 1

61 Logu bloks L-3, λ≤1.4W/m2k , 1.20m2 gb 2

62 Logu bloks L-4, λ≤1.4W/m2k , 1.50m2 gb 1

63
Paceļamie sekciju tipa vārti ar durvīm λ≤2.0W/m2k , 

13.02m2
gb 1

64 Iekšdurvis  D-2, 2.1m2 gb 1

65 Ārdurvis  D-1, λ≤2.0W/m2k , 2.10m2 gb 3

66 Tērauda kvadrātcaurules 100x100x3 m 5,4

67 Tērauda kvadrātcaurules 150x100x4 m 5,4

68 Ārējās skārda palodzes b=150mm m 14,4

69 Iekšējās PVC palodzes b=450 m 14,4

70 Antiseptēta koka brusa 75x180 m3 2,7

71 Antiseptēti apzēģēti dēļi b= 50mm m3 9,5

72
Tērauda plāksnes B=8mm 80x150 koka brusu 

stiprināšanai
t. 0,106

73
Betons C30/37 m3 3,4

Pamats zem apkure katla (Irbe 2,3m3)

74
Nesaistīta minerālmateriāla pamatnes nesošā kārta 0-

45, h=10cm m3 4
Pamats zem apkure katla (Irbe 2,7m3)

75 Betons C30/37 m3 8,4 DZK4 lapa, virs 0,00 -60cm

76 Tērauda siets Ø12, s-200x200mm (B500B) m2 144 DZK4 lapa, virs 0,00-60cm

Dažādi darbi 

Logi, durvis



















Katlumājas pārbūve Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā

1 2 3 4 5

1
Rotējoša jumta deflektors n200 ar  pamatne

kpl. 3

2 Gaisa  vads Ø200 , cinkots, terāuda m 3
3 Aizsargreste Ø200 gb 1
4 Apmetuma java kg 30

Hidroizolācija m2 4

5 Ārā pretlietus reste 700x400 gb 4
6  Aizsargreste 700x400 gb 4
7 Apmetuma java kg 40
8 Hidroizolācija m2 2

9 Metāla sija [10 kg 48,10

10 Butkrūve M16 ar uzgriezni un paplāksne kpl. 8,00
11 Savienojuma elements  - 40x4 kg 2,70
12 Briestoša java M100 m3 0,28
13 Siets m2 2,00

Sastādīja L. Mihņeviča

AVK
Dabīga gaisa nosūces sistēma DN-1

Dabīga gaisa pieplūdes sistēma DP - 1 (3.kpl.)

Pārsedze

Materiālu specifikācija AVK daļa 

Nr.
Iekārtu vai materiālu nosaukums un tehniskais 

raksturojums M
ēr

v.

D
au

dz
. Piezīmes



















LT 1;Sagatavošan ās, demont āža, zemes darbi un labiek ārtošana
Objekta 
nosaukums
Objekta adrese
Pasūtītājs
Līguma Nr.

1 3 4 5

1.001 Būvlaukuma mobiliz ācija kpl. 1
1.002 Ēkas asu nospraušana, ier īkošana gb. 9

1.003
Brauktuvju, ietvju, laukumu, labiek ārtošanas 
elementu nospraušana punkti 12

1.004 Betona rampas demont āža m3 9.1
1.005 Demont ēt dzelzsbetona-met āla kopnes L=17,5m kpl. 6
1.006 Demont ēt dzelzsbetona r īģeļus L=5,6m gb. 56
1.007 Demont ēt dzezbetona kolonnas 0,4x0,4 L=8m gb. 4

1.008 Demont ēt esošo dz/b gr īdas konstrukciju b=25cm m2 200.1
1.009 Demont ēt esošo silik āta ķieģeļu mūri B=510 m3 101
1.010 Demont ēt  koka logu blokus m2 15
1.011 Demont ēt stikla bloku aizm ūrējumu m2 3
1.012 Demont ēt iekšdurvis m2 2.1
1.013 Demont ēt koka siltin ātus v ārtus m2 13

1.014 Demont ēt lēzenā jumta siltin ājumu b=20cm, betona 
izl īdzinošo k ārtu b=10cm, m īkst ā jumta segumu m2 79

1.015 Demont ēt dzelzsbetona ribotos p ārseguma pane ļus m2 71
1.016 Demont ēt kalor īferi 2x1x0,8m gb. 1
1.017 Demont ēt tērauda cauru ļvadus DN50 m 60

1.018
Būvgružu iekraušana autotransport ā un izvešana, 
ieskaitot noglab āšanas izmaksas m3 80

1.019 Melnzemes no ņemšana h~20cm m2 1400.00

1.020
Grunts izstr āde ierakum ā līdz 1m, p ārvietojot to l īdz 
50m m3 320.00

1.021 Grunts pamatnes ier īkošana bliet ējot Hvid.=0,25m m2 750.00
1.022 Liekās grunts aiztransport ēšana no objekta m³ 112.00

1.023 Saliztur īgās kārtas H=35cm izb ūve m2 262.00

1.024
Nesaist ītu miner ālmateri ālu pamata nesoš ā 
apakšk ārta 0/56  h= 12cm m2 240.00

1.025
Nesaist ītu miner ālmateri ālu pamata nesoš ā 
virsk ārta 0/45      h= 10cm m2 240.00

1.026 Karstais asfalts AC 22base   h= 6cm izb ūve m2 223.00

LT-01/09/2017

Zemes darbi

Sagatavošan ās, demont āžas darbi

Demont āžas darbi

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums

M
ēr

v.

D
au

dz
.

Katlumājas pārbūve

Asfaltbetona segums

Labiek ārtošanas darbi

Kļavu iela 6a, Delzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Sia "Madonas siltums"
2017/03/MS
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1 3 4 5

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums

M
ēr

v.

D
au
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.

1.027 Karstais asfalts AC 11surf  h= 4cm izb ūve m2 218.00

1.028
Pazemin ātā ielas apmale 100x22x15 ier īkošana to 
iestr ādājot beton ā uz šķembu pamatnes m 64.00

1.029 Saliztur īgās kārtas H=30cm izb ūve m2 76.00

1.030
Nesaist ītu miner ālmateri ālu pamata nesoš ā 
virsk ārta 0/45      h= 18cm m2 75.00

1.031 Sīkšķembu 2/5 h=5cm izb ūve m2 75.00
1.032 Betona C30/37 W10 virsk ārtas izb ūve h=10cm m2 72.50

1.033 Saliztur īgās kārtas izb ūve 30cm m2 633.00

1.034
Nesaist ītu miner ālmateri ālu pamatu nesoš ā kārta 
0/63pn 18cm m2 633.00

1.035 Nesaist ītu miner ālmeteri ālu segums 0/32s 6cm m2 633.00

1.036
Zālāja atjaunošana ar augu zemi, aps ējot ar z ālāja 
sēklām, h=10cm m2 22.00

1.037
Zālāja izbūve ar augu zemi, aps ējot ar z ālāja sēklām, 
h=10cm m2 672.00

Tiešās izmaksas kop ā, t.sk. darba dev ēja soci ālais 
nodoklis (%)

Sastādīja J.Jirjens 2017 gada 24.septembrī
Tāme sastādīta
Pārbaudīja: I. Ketlere-Krūmiņa 2017 gada 24.septembrī
Sertifikāta Nr.

Minerālmateri ālu segums

Betona segums

Zālāja atjaunošana

Lapaspuse 4 no 24 LT-1;SagatavZemesd



LT 2; Visp ārceltnieciskie darbi
Objekta 
nosaukums
Objekta adrese
Pasūtītājs
Līguma Nr.

1 3 4 5

2.001 Būvlaukuma mobiliz ācija kpl. 1.00

2.002 Betona pamata izb ūve betons C30/37 m3 2.30
2.003 Šķembu 0-40 sl āņa b=30cm izb ūve m2 12.00
2.004 Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izb ūve 2 kārtās t. 0.14
2.005 Stiergrojuma Ø8, B500B izb ūve t. 0.010

2.006 Konstrukt īvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izb ūve t. 0.003

2.007 Betona pamata izb ūve, betons C30/37 m3 7.45
2.008 Šķembu 0-40 sl āņa b=30cm izb ūve m2 17.10
2.009 Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izb ūve 2 kārtās t. 0.305
2.010 Stiergrojuma Ø8, B500B izb ūve t. 0.020

2.011 Konstrukt īvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izb ūve t. 0.006

2.012 Elementa Nr.1 deta ļu izbūve t. 0.761
2.013 Elemanta Nr.2 deta ļu izbūve t. 0.010
2.014 Elemanta Nr.3 deta ļu izbūve t. 0.012
2.015 Elemanta Nr.4 deta ļu izbūve t. 0.061
2.016 Elemanta Nr.5 deta ļu izbūve t. 0.399
2.017 Elemanta Nr.6 deta ļu izbūve t. 4.232

2.018 Šķembu (0-40) b=300mm pamatnes ier īkošana m2 503.00
2.019 Grīdas beton ēšana betons C30/37 m3 360.00
2.020 Sieta Ø12, S200x200 (B500B) izb ūve t. 11.650
2.021 Sieta Ø16, S200x200 (B500B) izb ūve t. 3.450
2.022 Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1500mm izb ūve t. 0.140
2.023 Sieta Ø12, S400 (B500B), L=1700mm izb ūve t. 0.060
2.024 Sieta Ø12, S400 (B500B), L=600mm izb ūve t. 0.020

2.025 Konstrukt īvā stiegrojuma Ø8, s-600x600 (B500B) izb ūve t. 0.950

2.026 kVc profils 160x160x6,0 t. 0.469
2.027 TVc profilu 160x160x6.0 mont āža t. 0.437
2.028 TVc profila 120x120x5.0 mont āža t. 0.647
2.029 Tērauda caurules Ø89x3.0 mont āža t. 0.047
2.030 Tērauda caurules Ø76x3.0 mont āža t. 0.091
2.031 Stiegrojuma Ø12, S400 (B500B) izb ūve t. 0.004

Pamatu pl ātnes izb ūve zem katla

Kust īgo gr īdu ieliekmo deta ļu, balstu izb ūve

Šķeldas noliktavas dzelzsbetona gr īdas konstrukcijas izb ūve

Atbalsta sienas izb ūve

Demont āžas un sagatavošanas darbi

Betona konstrukcijas (BK da ļa)

Pamatu pl ātnes izb ūve zem pelnu konteinera

LT-02/09/2017

Katlumājas pārbūve
Kļavu iela 6a, Delzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Sia "Madonas siltums"
2017/03/MS

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums
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.
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1 3 4 5
Demont āžas un sagatavošanas darbi

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums

M
ēr

v.

D
au
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.

2.032 Stiegrojuma Ø10, S400 (B500B) izb ūve t. 0.004
2.033 Antisept ētu d ēļu 50x150 kl āja izbūve m3 1.000

2.034

Antisept ētu koka brusu 75x180 solis 1m mont āža, 
stiprinot pie met āla kolonn ām ar t ērauda pl āksn ēm 
metinot m3 2.700

2.035 Antisept ētu d ēļu 50x150 kl āja izbūve m3 9.500

2.036
Tērauda pl āksnes B=8mm 80x150 mont āža koka brusu 
stiprin āšanai t. 0.106

2.037 Telpisk ās notur ības t ērauda saišu mont āža t. 9.900
2.038 Tērauda kop ņu mont āža t. 6.498

2.039

 Plānsienu cinkota Z profila 200/2,0 mm uzst ādīšana 
jumta konstrukcij ā uz tērauda konstrukcij ām stiprinot 
pie balstpl ātnēm m 323.400

2.040

 Plānsienu cinkots Z profila 200/2,5mm uzst ādīšana 
jumta konstrukcij ā uz tērauda konstrukcij ām stiprinot 
pie balstpl ātnēm m 202.300

2.041 Invent ārveid ņu mont āža, demont āža, noma m2 19.00
2.042 Betona C30/37 šahtu gr īdas un sienu beton ēšana m3 3.40
2.043 Metāla ieliekamo deta ļu izbūve t. 0.036

2.044
Tērauda konstrukt īvais siets šahtu dz/b konstrukcij ā  
Ø10 s=150x150 t. 0.027

2.045 Cinkota t ērauda rež ģa 34x38/30x2 uzst ādīšana m2 6.20

2.046 Cokola sijas virszemes da ļas beton ēšana, betons B30/37 m3 8.40
2.047 Tērauda siets Ø12, s-200x200mm (B500B) m2 144.00

2.048
Nesaist īta miner ālmateri āla pamatnes nesoš ā kārtas 0-
45, h=10cm izb ūve m2 204.00

2.049
Nesaist īta miner ālmateri āla pamatnes nesoš ā kārtas 0-
45, h=15cm izb ūve m2 499.00

2.050 Betona pamatk ārtas C30/37 b-80mm  izb ūve m2 194.60

2.051 Stiegrojuma ∅6 s-150x150mm (Q188A) izb ūve pamatk ārtā m2 195.00
2.052 Hirdoizol ācijas ier īkošana no polietil ēna plēves m2 194.60

2.053
Siltin ājuma putu polistirols EPS 200 b=100  izb ūve gr īdas 
konstrukcij ā m2 194.60

2.054
Betona C30/37 b-150mm (sl īpēta virsma) virsk ārtas 
izbūve m2 194.60

2.055
Stiegrojuma ∅6 s-150x150mm (Q188A) 2k ārtās izbūve 
betona gr īdu virsk ārtā m2 194.60

2.056
 Sendvi čpane ļu ar miner ālvates serdi 60mm EI-60 
mont āža sien ām m2 23.00

2.057
 Sendvi čpane ļu ar miner ālvates serdi 60mm EI 60 
mont āža pārsegum ā m2 10.00

2.058 Palīgmateri āli sendvi čpane ļu mont āžai, šuvju apdarei m2 33.00

Norobežojošo koka sienu izb ūve

Metāla kopnes, saites

Iekšsienas, pašnesoš ās sienas, p ārsegumi

Vispārceltnieciskie darbi atbilstoši AR da ļas rasējumiem, specifik ācijām
Grīdas šahtu izb ūve

Grīdas beton ēšana
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Demont āžas un sagatavošanas darbi

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums
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2.059 Keramz ītbetona bloku 5MPa m ūris  b=300mm m3 9.10

2.060
Monol ītās dzelzsbetona joslas Betons C30/37 
beton ēšana uzst ādot veid ņus m3 0.60

2.061 Dz/Betona p ārsedzes 9-PB-18-37 mont āža gb. 3.00
2.062 Siltumizol ācijas EPS 60 b=50mm izb ūve m2 1.10

2.063 Tērauda profil ēta skārda T20 sienas apšuvums RAL 7032 m2 493.00

2.064
Z veida 150/2mm profilu uzst ādīšana pie met āla 
konstrukcij ām uz balstpl ātnēm sienas apšuvumam m 467.00

2.065
Nesošā profilloksnes T45, RAL 7032 uzst ādīšana jumta 
segum ā m2 610.00

2.066 Ķieģeļa sienu virsmu t īrīšana vec ās krāsas no ņemšana m2 377.00
2.067 Ķieģeļa sienu virsmu grunt ēšana m2 377.00

2.068
Ķieģeļa sienu virsmu kr āsošana ar emulsijas kr āsu 
iekšdarbiem m2 377.00

2.069

Griestu sagatavošana kr āsošanai, vec ās krāsas 
noņemšana špaktel ēšana, sl īpēšana, grunt ēšana, 
krāsošana 2 k ārtās ar ūdens emulsijas kr āsu mitr ām 
telp ām m2 340.00

2.070 Betona izl īdzinošais sl ānis b=20mm m2 80.00
2.071 Tvaika izol ācijas ier īkošana m2 80.00

2.072 Keramz īta siltumizol ācijas sl āņa  b=200mm ier īkošana m2 80.00

2.073
Betona C12/15 sl īpumus veidojoš ās kārtas izb ūve B=50-
150mm m2 80.00

2.074 Betona virsmu grunt ēšana ar bituma praimeri m2 80.00

2.075
Mīkst ā seguma apkšk ārtas iekl āšana ru ļļveida materi āls 
SBS bāze 2kg/m2 m2 120.00

2.076
Mīkst ā seguma virsk ārtas iekl āšana ru ļļveida materi āls 
SBS bāze 4kg/m2 ar granul ātu m2 120.00

2.077 Jumta aeratoru DN75 ier īkošana jumta segum ā kpl. 2.00
2.078 Parapeta apdare ar cinkoto sk ārdu b=80cm m 34.00

2.079
Uzstādīt cinkot ā skārda individu āla pasūtījuma lietus 
ūdens sav ācējus izlaide Ø150mm kpl. 2.00

2.080
Cinkot ā skārda notekcauru ļu Ø150mm ier īkošana 
ieskaitot stiprin ājumus m 14.00

2.081 Skārda apdares elementi b=300 RAL 7032 mont āža m 260.00
2.082 Skārda apdares elementi b=550 RAL 7032 mont āža m 21.00

2.083
Paceļamo sekciju tipa v ārtu ar durv īm W/m2k 2.0, 13,2m2 
mont āža kpl. 1.00

2.084 Logu bloka L1, W/m2k 1.4, 3,7m2 mont āža kpl. 6.00
2.085 Logu bloka L2, W/m2k 1.4, 1,5m2 mont āža kpl. 1.00
2.086 Logu bloka L-3, W/m2k 1,4, 1,2m2 mont āža kpl. 2.00
2.087 Logu bloka L-4, W/m2k 1,4, 1,5m2 mont āža kpl. 1.00
2.088 Iekšdurvju  D2, 2,1m2 mont āža gb. 1.00
2.089 Ārdurvju D1 W/m2k 2.0 , 2,1m2 mont āža gb. 3.00

2.090
Tērauda kvadr ātcaurules 100x100x3 r āmis durvju 
stiprin āšanai m 5.40

Vārti, logi, durvis
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1 3 4 5
Demont āžas un sagatavošanas darbi

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums

M
ēr

v.

D
au
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.

2.091
Tērauda kvadr ātcaurules 150x100x4 r āmis durvju 
stiprin āšanai m 5.40

2.092 Ārējās skārda palodzes b=150mm mont āža m 14.40
2.093 Iekšējās PVC palodzes b=450 mont āža m 14.40

Tiešās izmaksas kop ā, t.sk. darba dev ēja soci ālais 
nodoklis (%)

Sastādīja J.Jirjens 2017 gada 24.septembrī
Tāme sastādīta

Pārbaudīja: I. Ketlere-Krūmiņa 2017 gada 24.septembrī
Sertifikāta Nr.
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LT 3; Ūdensapg āde un kanaliz ācija
Objekta 
nosaukums
Objekta adrese
Pasūtītājs
Līguma Nr.

1 3 4 5

3.001 Būvlaukuma mobiliz ācija kpl. 1.00

3.002 Kanaliz ācijas trases un pievienojuma vietu nospraušana tm. 43.00
3.003 Augl īgā slāņa noņemšana h=20cm m2 39.70

3.004
Esošo pievienojuma vietu  atšurf ēšana(roku darbs), 
vid.1,5m garum ā, vid.2m dzi ļumā un 1,5m platum ā vieta 1.00

3.005 Ūdens ats ūknēšana no b ūvbedres (ja nepieciešams) tm. 43.00

3.006
Tranšeju h vid. 1,5m rakšana 1,5m platum ā,  ieskaitot 
grunts transportu uz atb ērtni m 43.00

3.007

Smilts (dren ējoša - Kf > 1 m/dnn) pamatnes h=15cm 
ier īkošana zem cauru ļvadiem un apb ēruma veidošana 
virs cauru ļvadiem, ietverot nobl īvēšanu pa k ārtām tm. 43.00

3.008
Vairogu (abpus ēju) mont āža tranšeju sienu 
nostiprin āšanai tm. 43.00

3.009

Tranšeju aizb ēršana ar sausu, organisk ās vietas 
nesaturošu grunti, k ā arī nobl īvēšana pa sl āņiem un ar to 
saist ītie darbi l īdz 1,5m dzi ļumā, 1,2m platum ā tm. 43.00

3.010
PVC plastmasas lietus kanaliz ācijas caurules, Ø160mm, 
SN8 mont āža tranšej ā sausā grunt ī tm. 37.20

3.011
Ķeta pašteces kanaliz ācijas cauru ļu, Ø100mm, atb EN 
877 mont āža tm. 5.80

3.012 Sign āllentas ar met āla stiepli uzst ādīšana tm. 43.00

3.013

Rūpnieciski ražotas dzelsbetona grodu akas ar pamatni , 
grodiem, bl īvgumiju grodu savienojumu viet ās, grodu 
pārseguma v āku ar nestsp ēju 12,5t, r ūpnieciski ražot ām 
kāpš ļu ievietošanas viet ām un k āpš ļiem H=1,0-2,0m 
mont āža zaļajā zonā kpl. 2.00

3.014
Aizsarg čaulas PVC Dn110-160 caurulei mont āža dz/b 
akas sien ā gb. 5.00

3.015 Kanaliz ācijas trapa DN100, vertik ālais ar sifonu, ieb ūve kpl. 1.00

3.016
Betona gružu sav ācēja (smilš ķērāja) ar sifonu DN100 
izbūve gb. 1.00

3.017 Tīrīšanas l ūkas Dn100 ar met āla vāku betona virsm ām gb. 1.00

Sagatavošan ās darbi

Kanaliz ācijas izb ūve
Tranšejas, pamatne

Cauru ļu, aku veidgabalu mont āža

LT-03/08/2017

Katlumājas pārbūve
Kļavu iela 6a, Delzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Sia "Madonas siltums"
2017/03/MS

Nr.

Demont āžas un sagatavošanas darbi

Darbu un izdevumu nosaukums

M
ēr

v.

D
au

dz
.
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Nr. Darbu un izdevumu nosaukums

M
ēr

v.

D
au

dz
.

3.018

Pievienojums pie esoš ās lietus kanaliz ācijas akas ar PVC 
De160 cauruli, izka ļot caurumu, aizsarg ājot cauruli ar 
aizsarg čaulu un pievienojuma vietu hermetiz ējot. gb. 1.00

3.019
Cauru ļu apb ēršana ar smili  (dren ējoša - Kf > 1 m/dnn) 
bliet ējot, min. aizsargsl āņa biezums 15cm

tm. 43.00

3.020 CCTV inspekcija un p ārbaude uz infiltr āciju tm. 37.00

3.021
Pašteces kanaliz ācijas izpildm ērījumi un dokument ācijas 
sgatavošana gb. 1.00

3.022 Demont ēs esošo PE De63 cauruli tm. 3.00
3.023 Izbūvēt cinkot ā tērauda DN 50 cauru ļvadu tm. 3.00

3.024
Izbūvēt 3 zaru mezglu Cink. T ērauda DN50/ PE De63/ 
Cink t ērauds DN32 kpl. 1.00

3.025

Ūdensapg ādes cinkota t ērauda DN32 cauru ļu un 
veidgabalu mont āža un uzst ādīšana ar stiprin ājumiem 
pie ķieģeļu/gāzbetona tm. 17.20

3.026 Pretkondens āta izol ācijas čaulas 9mm uzst ādīšana tm. 17.20
3.027 Veidgabalu DN 32 mont āža kpl. 1.00
3.028 Lodveida vent īļa DN 32 mont āža gb. 2.00

3.029

Sienu B=38mm š ķērsošana uzst ādot aizsarg čaulas un  
aizdarot ar cementa javu š ķērsojuma vietu, elast īka 
aidare starp sienu un aizsargcauruli kpl. 2.00

3.030
Izbūvētā ūdensvada posma skalošana, hidraulisk ā 
pārbaude un izpilddokument ācijas sagatavošana kpl. 1.00

Tiešās izmaksas kop ā, t.sk. darba dev ēja soci ālais 
nodoklis (%)

Sastādīja J.Jirjens 2017 gada 24.septembrī

Pārbaudīja: V. Siņicina-Kuļka 2017 gada 24.septembrī
Sertifikāta Nr.

Cauru ļvadu p ārbaudes un izpilddokument ācijas sagatavošana

Iekšējā ūdensvada izb ūve
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LT 4; Apkure, v ēdināšana
Objekta 
nosaukums
Objekta adrese
Pasūtītājs
Līguma Nr.

1 3 4 5

4.001 Būvlaukuma mobiliz ācija kpl. 1.00

4.002

Rotējoša jumta deflektora n200 ar regul ējamo pamatni 
13o, atbilstoši juma sl īpumam uzst ādīšana kpl.

3

4.003

Gaisa Ø200 vadu ar veidgabaliem uzst ādīšana un 
nostiprin āšana

m 3

4.004 Aizsargrestes Ø200 uzst ādīšana gb 3

4.005 Šuvju aizdare ar apmetuma javu jumta š ķērsojuma viet ā vieta 3

4.006
Mīkst ā jumta seguma atjaunošana, piesl ēguma izb ūve 
apaļam cauru ļu šķērsojumam

m2 2

4.007 Ārā pretlietus reste 700x400 uzst ādīšana gb 4

4.008  Aizsargreste 700x400 uzst ādīšana gb 4
4.009 Caurumu kalšana sienu konstrukcij ās 700x400 gb 4

4.010
Šuvju aizdare ar apmetuma javu sienas š ķērsojuma viet ā vieta 4

4.011 Metāla pārsedžu l=1,2m uzst ādīšana (4gb) kg 53.80

Tiešās izmaksas kop ā, t.sk. darba dev ēja soci ālais 
nodoklis (%)

Sastādīja J.Jirjens 2017 gada 24.septembrī
Tāme sastādīta

Pārbaudīja: L. Mihņeviča 2017 gada 24.septembrī
Sertifikāta Nr. 3-00676

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums

M
ēr

v.

D
au

dz
.

2017/03/MS

Dabīga gaisa piepl ūdes sist ēma DP - 1 (4.kpl.)

Pārsedze

AVK
Demont āžas un sagatavošanas darbi

Sagatavošan ās darbi

Dabīga gaisa nos ūces sist ēma DN-1 

LT-04/08/2017

Katlumājas pārbūve
Kļavu iela 6a, Delzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Sia "Madonas siltums"
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Objekta 
nosaukums
Objekta adrese
Pasūtītājs
Līguma Nr.

1 3 4 5

5.001 Dūmvads ar siltumizol āciju un apš ūts, DN450 kpl. 1.00

5.002
Hidrost ācija kurtuvei (sk. pieg ādātāja specifik āciju); 
HS1,5+1,5 vai ekvivalents kpl. 1.00

5.003
Hidrost ācija kurin āmā padeves meh ānismam (sk. 
pieg ādātāja  specifik āciju); HS5,5 vai ekvivalents kpl. 1.00

5.004

Ūdenssild āmais katls ar papildiek ārtu komplektu 
(sk. pieg ādātāja  specifik āciju); KAPAK1500H 
(Komforts) vai ekvivalents kpl. 1.00

5.005 Droš ības v ārsts 6,0 barg, G2'' / G2-1/2'' kpl. 2.00
5.006 Drenāžas tvertn īte, DN100 kpl. 1.00

5.007
Kurin āmā padeves meh ānisms (sk. pieg ādātāja 
specifik āciju); KPM2000 vai ekvivalents kpl. 1.00

5.008
Multiciklons (sk. pieg ādātāja specifik āciju); MC1500 
vai ekvivalents kpl. 1.00

5.009
Dūmsūcejs (sk. pieg ādātāja specifik āciju); 
VM1000/4R vai ekvivalents kpl. 1.00

5.010
Pelnu konteineris ar slied ēm (sk. pieg ādātāja 
specifik āciju) PK5-1; V=5 kub.m kpl. 1.00

5.011
Pelnu ķēžu transportieris  (sk. pieg ādātāja 
specifik āciju) kpl. 1.00

5.012 Esošo cauru ļvadu p ārbūve piesl ēguma izveidei m 6.00

5.014
Kust īgā gr īda (sk. pieg ādātāja specifik āciju) 
Komfotrts vai ekvivalenta kpl. 1.00

5.015

Pamata hidrost ācija kust īgajai gr īdai (sk. 
pieg ādātāja specifik āciju), HS6-B (Komforts) vai 
ekvivalents kpl. 1.00

5.016

Avārijas hidrost ācija kust īgajai gr īdai (sk. 
pieg ādātāja specifik āciju); HS2-B (Komforts) vai 
ekvivalents kpl. 1.00

5.017
Kurin āmā ķēžu transportieris KT (sk. pieg ādātāja 
specifik āciju); Komfotrs vai ekvivalents kpl. 1.00

5.018

Gaisa kompresors ar ieb ūvēto resiveru un 
papildiek ārtu komplektu  SX4 (sk. pieg ādātāja  
specifik āciju), KAESER vai ekvivalents kpl. 1.00

5.019
Recirkul ācijas s ūknis Q=40m³/h; H=10m; DN80 
PN16; TP 80-110/4 A-F-A-BAQE vai ekvivalents kpl. 1.00

5.020
Frekven ču pārveidot ājs, 380-500V IP54, 0100-3L-
0005-5 vai ekvivalents kpl. 1.00

40. grupa. Katla kont ūra apsaites izb ūve

Siltummeh ānika, iek ārtas un ier īces
LT-05/08/2017

Katlumājas pārbūve
Kļavu iela 6a, Delzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Sia "Madonas siltums"

Nr.

2017/03/MS

10. grupa. Katliek ārtu sist ēmas izb ūve

20. grupa. Kurin āmā padeves sist ēmas izb ūve

30. grupa. Kurin āmā padeves sist ēmas izb ūve

Darbu un izdevumu nosaukums

M
ēr

v.

D
au

dz
.
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5.021

Siltuma skait ītājs (atgait ā) Qp=100m³/h, DN100 
PN25, Ultraflow 54 DN100 Qp=100m³/h vai 
ekvivalents kpl. 1.00

5.022 Siltuma skait ītāja temperat ūras dev ējs kpl. 2.00

5.023

Temperat ūras dev ējs PT1000; 0...150°C; L=150mm, 
G1/2'' A; 4-20mA; IP67, TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-
L150 kpl. 1.00

5.024
Mehāniskais termometrs D63;  0...160°C ar čaulu 
L=150mm, G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents gb. 1.00

5.025
Mehāniskais termometrs 0...120°C ar čaulu 
L=150mm, G1/2'' A, A50.20 HP63 gb. 2.00

5.026
Manometrs 0...6 bar, G1/2'' A, 111.10 HP100 vai 
ekvivalents gb. 4.00

5.027
Filtrs atloku DN80 PN16, 821A 080 C 50 vai 
ekvivalents gb. 1.00

5.028 Filtrs v ītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 gb. 1.00
5.029 Lodveida ventilis metin āms DN125 PN25 gb. 2.00
5.030 Lodveida ventilis metin āms DN100 PN25 gb. 3.00
5.031 Lodveida ventilis metin āms DN80 PN25 gb. 2.00
5.032 Lodveida ventilis v ītņu G1'' I-A PN16 gb. 2.00
5.033 Lodveida ventilis metin āms DN32 PN40 gb. 3.00
5.034 Lodveida ventilis v ītņu G1'' I-I PN16 gb. 1.00

5.035 Adatu v ārsts v ītņu manometram, G1/2'' A-I PN250 gb. 4.00

5.036
Autom ātiskais atgaisot ājs G1'' I PN10, Zeparo 
ZUT25 vai ekvivalents gb. 1.00

5.037 Pretv ārsts atloku DN80 PN16, 275 H 080 C 50 gb. 1.00

5.038
Cirkul ācijas s ūknis Q=105m³/h; H=20m DN100 PN16, 
275 H 080 C 50 vai ekvivalents gb. 1.00

5.039
Frekven ču pārveidot ājs 380-500V IP54, 0100-3L-0023-
5 vai ekvivalents gb. 1.00

5.040
Izplēšanas tvertne V=750l M2" PN10, ERL-750CE vai 
ekvivalents gb. 1.00

5.041
Mehāniskais termometrs D63;  0...160°C ar čaulu 
L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents gb. 2.00

5.042
Mehāniskais termometrs D63;  0...120°C ar čaulu 
L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents gb. 4.00

5.043
Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai 
ekvivalents gb. 9.00

5.044
Filtrs atloku DN150 PN16, 821A 150 C 50 vai 
ekvivalents gb. 1.00

5.045 Filtrs v ītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 gb. 1.00

5.046
Aizb īdnis "Butterfly" DN150 PN16, 495A 150 C 66 vai 
ekvivalents gb. 6.00

5.047
Lodveida ventilis v ītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai 
ekvivalents gb. 10.00

5.048
Lodveida ventilis v ītņu G1'' I-A PN16, R854LX025 vai 
ekvivalents gb. 2.00

5.049
Lodveida ventilis metin āms/atloku DN50 PN40 
NAVAL vai analogs gb. 2.00

5.050
Lodveida ventilis metin āms DN50 PN40 NAVAL vai 
analogs gb. 1.00

5.051
Adatu v ārsts v ītņu manometram G1/2'' A-I PN250 
WIKA vai analogs gb. 9.00

5.052
Autom ātiskais atgaisot ājs G1'' I PN10, Zeparo 
ZUT25 vai ekvivalents gb. 1.00

5.053 Pretv ārsts atloku DN150 PN16, 275 H 080 C 50 gb. 1.00
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5.054
Siltummainis Q=2MW. 90/70°C-50/85°C DN100 PN10, 
M10-BFM (ALFA LAVAL) vai ekvivalents gb. 2.00

5.055
Tīkla sūknis Q=75m³/h; H=30m; DN80 PN16; TP 80-
330/2 A-F-A-BAQE vai ekvivalents gb. 2.00

5.056
Frekven ču pārveidot ājs 380-500V IP54, 0100-3L-0023-
5 vai ekvivalents gb. 2.00

5.057
Trīsgaitas v ārsts atloku Kvs=220, DN125 PN16, VF3 
065B3125 gb. 1.00

5.058 Elektropiedz īņa AME 655; IP42 gb. 1.00
5.059 Elektroniskais kontroleris, ECL Comfort 110 gb. 1.00

5.060

Siltuma skait ītājs (atgait ā) Qp=100m³/h, DN125 
PN25, Ultraflow 54 DN125 Qp=100m³/h vai 
ekvivalents gb. 1.00

5.061 Siltuma skait ītāja temperat ūras dev ējs gb. 2.00

5.062 Ārā gaisa temperat ūras dev ējs, -40...+80°C 4-20mA gb. 1.00

5.063

Temperat ūras dev ējs PT1000; 0...150°C; L=150mm, 
G1/2'' A; 4-20mA; IP67, TTM150C-206A-CF-LI6-H1140-
L150 gb. 1.00

5.064
Spiediena dev ējs; 0...6barg, G1/2'' A; 4-20mA; 
IP67/III gb. 2.00

5.065 Spiediena relejs; dif.0,7...1,5bar; G1/4'' A; 6 A; IP33 gb. 1.00

5.066 Izplēšanas tvertne V=2000l, G3" PN10, ERL-2000CE gb. 1.00

5.067
Mehāniskais termometrs D63;  0...120°C ar čaulu 
L=150mm G1/2'' A, A50.20 HP63 vai ekvivalents gb. 6.00

5.068
Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai 
ekvivalents gb. 12.00

5.069
Filtrs atloku DN150 PN16, 821A 150 C 50 vai 
ekvivalents gb. 2.00

5.070 Filtrs v ītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 gb. 1.00

5.071
Aizb īdnis "Butterfly" DN150 PN16, 495A 150 C 66 vai 
ekvivalents gb. 10.00

5.072 Aizb īdnis "Butterfly", DN80 PN16 gb. 1.00
5.073 Lodveida ventilis metin āms, DN125 PN25, gb. 3.00
5.074 Lodveida ventilis metin āms, DN150 PN26 gb. 2.00
5.075 Lodveida ventilis metin āms, DN80 PN25 gb. 1.00

5.076
Lodveida ventilis v ītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai 
ekvivalents gb. 9.00

5.077 Lodveida ventilis v ītņu G1'' I-A PN16 gb. 2.00

5.078
Adatu v ārsts v ītņu manometram G1/2'' A-I PN250 
WIKA vai analogs gb. 15.00

5.079
Autom ātiskais atgaisot ājs G1'' I PN10, Zeparo 
ZUT25 vai ekvivalents gb. 1.00

5.080 Droš ības v ārsts 6,0 barg, G2'' / G2-1/2'' gb. 1.00
5.081 Pretv ārsts atloku, DN150 PN16 gb. 2.00
5.082 Pretv ārsts atloku, DN80 PN16 gb. 1.00

5.083
Lodveida ventilis v ītņu G1'' I-I PN16, R850X025 vai 
ekvivalents gb. 10.00

5.084
Lodveida ventilis v ītņu G1/2'' I-I PN16, R850X023 vai 
ekvivalents gb. 2.00

5.085
Mehāniskais termometrs D63; -30...+50°C ar čaulu 
L=60mm; G1/2'' A gb. 1.00

50. grupa. Siltuma t īklu apsaites izb ūve

60. grupa. Ūdens apg ādes izb ūve
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5.086
Ūdens skait ītājs aukstam ūdenim Qp=2,5m³/h; G1'' 
PN16; MTK 1'' gb. 1.00

5.087
Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai 
ekvivalents gb. 2.00

5.088 Filtrs v ītņu G1'' I-I PN16, 821A 080 C 50 gb. 1.00

5.089 Adatu v ārsts v ītņu manometram, G1/2'' A-I PN250 gb. 2.00
5.090 Pretv ārsts v ītņu; G1'' I-I PN16; gb. 1.00

5.091
Autom ātiskais atgaisot ājs G1/2'' I PN10, Zeparo 
ZUT15 vai ekvivalents gb. 1.00

5.092
Ūdens skait ītājs aukstam ūdenim Qp=1,5m³/h, G1/2'' 
PN16 gb. 2.00

5.093
Piebarošanas s ūknis Q=5m³/h; H=31m; G1-1/4''/G1'' 
PN10; CH4-60 A-W-A-CVBE vai ekvivalents gb. 1.00

5.094
Hidrostatiskais l īmeņa dēvējs; G3/4'; 0-0,6bar; 4-20 
mA gb. 1.00

5.095 ĶSŪ uzglab āšanas tvertne V=2m³; gb. 1.00

5.096
Mehāniskais prefiltrs 30 mkr; G1'' I-I PN6; Big Blue 
#10 vai ekvivalents gb. 1.00

5.097

Ūdens m īkstin āšanas iek ārta ar nep ārtrauktu rež īmu 
(2 kolonnas, 1tvertne) Q=1,7m³/h; G1'', PN6; 
KWS150TA/2100 gb. 1.00

5.098 Sāls šķīduma tvertne V=140l gb. 1.00
5.099 Filtrs v ītņu, G1'' I-I PN16 gb. 1.00
5.100 Filtrs v ītņu, G3/4'' I-I PN16 gb. 1.00
5.101 Filtrs v ītņu, G1/2'' I-I PN16 gb. 1.00

5.102
Manometrs 0...6 bar G1/2'' A, 111.10 HP100 vai 
ekvivalents gb. 9.00

5.103
Elektromagn ētiskais v ārsts (norm āli ciet); G1/2" I-I 
PN10; EV250B BB24 vai ekvivalents gb. 1.00

5.104
Lodveida ventilis v ītņu G1/2'' I-I PN16, R850X024 vai 
ekvivalents gb. 2.00

5.105
Lodveida ventilis v ītņu G3/4'' I-I PN16, R850X024 vai 
ekvivalents gb. 11.00

5.106
Lodveida ventilis v ītņu G1'' I-I PN16, R850X024 vai 
ekvivalents gb. 3.00

5.107
Piebarošanas v ārsts, G3/4'' A-A PN16, VF 04 - 3/4'' E 
nai analogs gb. 1.00

5.108
Adatu v ārsts v ītņu manometram G1/2'' A-I PN250 
WIKA vai analogs gb. 9.00

5.109 Pretv ārsts, G1/2'' I-I PN16, R60Y004 gb. 1.00
5.110 Pretv ārsts, G3/4'' I-I PN16, R60Y004 gb. 1.00
5.111 Pretv ārsts, G1'' I-I PN16, R60Y004 gb. 1.00

5.112 Caurule (materi āls P235GH) Ø168,3x4,5 m 150.00
5.113 Caurule (materi āls P235GH) Ø139,7x4,0 m 40.00
5.114 Caurule (materi āls P235GH) Ø114,3x3,6 m 20.00
5.115 Caurule (materi āls P235GH) Ø88,9x3,2 m 20.00
5.116 Caurule (materi āls P235GH) Ø76,1x2,9 m 10.00
5.117 Caurule (materi āls P235GH) Ø60,3x3,2 m 10.00
5.118 Caurule (materi āls P235GH) Ø42,4x3,2 m 10.00
5.119 Caurule (materi āls P235GH) Ø33,7x3,2 m 60.00
5.120 Caurule (materi āls P235GH) Ø26,9x2,6 m 10.00
5.121 Caurule (materi āls P235GH) Ø21,3x2,6 m 10.00

70. grupa. Ķīmisk ās ūdens sagatavošanas izb ūve

Cauru ļvadu, veidgabalu izb ūve (apjomi preciz ējami pie b ūvdarbu veikšanas)
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5.122 Atloks (materi āls S235JR) DN150 PN16 gb. 40.00
5.123 Atloks (materi āls S235JR) DN125 PN16 gb. 6.00
5.124 Atloks (materi āls S235JR) DN100 PN16 gb. 12.00
5.125 Atloks (materi āls S235JR) DN80 PN16 gb. 10.00
5.126 Atloks (materi āls S235JR) DN65 PN16 gb. 6.00
5.127 Atloks (materi āls S235JR) DN50 PN16 gb. 4.00
5.128 Atloks (materi āls S235JR) DN32 PN16 gb. 3.00

5.129
Līkums  (materi āls P235) DN150, EN 10253-2 Type 
3D-90°-168,3x5,2 gb. 22.00

5.130
Līkums  (materi āls P235) DN125, EN 10253-2 Type 
3D-90°-139,7x5,2 gb. 6.00

5.131
Līkums  (materi āls P235) DN100, EN 10253-2 Type 
3D-90°-114,3x4,7 gb. 2.00

5.132
Līkums  (materi āls P235) DN80, EN 10253-2 Type 3D-
90°-88,9x4,8 gb. 4.00

5.133
Līkums  (materi āls P235) DN65, EN 10253-2 Type 3D-
90°-76,1x3,9 gb. 3.00

5.134
Līkums  (materi āls P235) DN50, EN 10253-2 Type 3D-
90°-60,3x4,3 gb. 5.00

5.135
Līkums  (materi āls P235) DN32, EN 10253-2 Type 3D-
90°-33,7x4,5; EN 10253-2 Type 3D-90°-42,4x4,5 gb. 6.00

5.136
Līkums  (materi āls P235) DN25, EN 10253-2 Type 3D-
90°-33,7x4,5 gb. 30.00

5.137
Līkums  (materi āls P235) DN20, EN 10253-2 Type 3D-
90°-26,9x3,3 gb. 5.00

5.138
Līkums  (materi āls P235) DN15, EN 10253-2 Type 3D-
90°-21,3x3,1 gb. 5.00

5.139
Līkums  (materi āls P235) DN150, EN 10253-2 Type 
3D-45°-168,3x5,2 gb. 4.00

5.140
Līkums  (materi āls P235) DN100, EN 10253-2 Type 
3D-45°-114,3x4,7 gb. 4.00

5.141
T-gabals  (materi āls P235) DN150, EN 10253-2 Type 
168,3x5,2 gb. 11.00

5.142
T-gabals  (materi āls P235)  DN125, EN 10253-2 Type 
139,7x5,2 gb. 3.00

5.143
T-gabals  (materi āls P235) DN100, EN 10253-2 Type 
114,3x4,7 gb. 1.00

5.144
T-gabals  (materi āls P235), DN80, EN 10253-2 Type 
88,9x4,8 gb. 1.00

5.145
T-gabals  (materi āls P235) DN50, EN 10253-2 Type 
60,3x4,3 gb. 1.00

5.146
T-gabals  (materi āls P235) DN25, EN 10253-2 Type 
33,7x4,5 gb. 5.00

5.147
T-gabals  (materi āls P235) DN20, EN 10253-2 Type 
26,9x3,3 gb. 2.00

5.148
Pāreja koncentr. (materi āls P235) DN150/DN125, EN 
10253-2 Type 168,3x5,2/139,7x5,2 gb. 5.00

5.149
Pāreja koncentr. (materi āls P235) DN150/DN100, EN 
10253-2 Type 168,3x5,2/114,3x4,7 gb. 10.00

5.150
Pāreja koncentr. (materi āls P235) DN150/DN80, EN 
10253-2 Type 168,3x5,2/88,9x4,8 gb. 1.00

5.151 Īscaurule Ø33,7x2,3mm ar v ītni, l=100mm G1'' A gb. 50.00

5.152 Īscaurule Ø21,3x2,3mm ar v ītni, l=100mm G1/2'' A gb. 50.00
5.153 Uzmava ar v ītni G1/2" I gb. 50.00

5.154
Siltumizol ācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei 
DN150 gb. 125.00
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5.155
Siltumizol ācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei 
DN125 gb. 30.00

5.156
Siltumizol ācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei 
DN100 gb. 20.00

5.157
Siltumizol ācijas čaula b=40mm, L=1,2m, caurulei 
DN80 gb. 12.00

5.158
Siltumizol ācijas čaula b=20mm, L=1,2m, caurulei 
DN50 gb. 8.00

5.159
Siltumizol ācijas čaula b=30mm, L=1,2m, caurulei 
DN25 gb. 3.00

Tiešās izmaksas kop ā, t.sk. darba dev ēja soci ālais 
nodoklis (%)

Sastādīja J.Jirjens 2017 gada 24.septembrī
Tāme sastādīta

Pārbaudīja: Māris Etkins 2017 gada 24.septembrī
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Objekta 
nosaukums
Objekta adrese
Pasūtītājs
Līguma Nr.

1 3 4 5

6.001
Indukt īvais dev ējs ar konektoru; NI8-M12-AP6X-
H1141 C4.4T-2/TEL kpl. 2.00

6.002
Fotoelektriskais dev ējs (raid ītājs) S12-2NAEL-2M, 
IP67 d12 sn=20 kpl. 1.00

6.003
Fotoelektriskais dev ējs (uztv ērējs) S12-2RPRL-2M, 
IP67 d12 sn=20 kpl. 1.00

6.004 Motorreduktors irdin ātājam SK1282ABG-80S/4 kpl. 1.00
6.005 Termo-ūdens v ārsts ar sensoru; 0-10bar 10-+80 ⁰C kpl. 2.00
6.006 Elektromagn ētisk ā spole; IP67 230V; BE230AS kpl. 1.00
6.007 Temperat ūras dev ējs; 0-+400 ⁰C 4-20mA; TOPGE kpl. 2.00

6.008 Motors 1450 rpm Cemer vai ekvivalents 5,5kw kpl. 1.00
6.009 Līmeņa un temperat ūras sl ēdzis PT30, 0-+70 ⁰C kpl. 1.00
6.010 Spiediena dev ējs PT5401, 0-250bar 4-20mA kpl. 1.00
6.011 Sūknis 30A(C)46X163H, 10 l/min 150 bar kpl. 1.00
6.012 Elektromagn ētiskais v ārsts RPE3-10 200 bar kpl. 6.00

6.013 Motors 1450 rpm Cemer vai ekvivalents 1,5kW kpl. 1.00
6.014 Līmeņa un temperat ūras sl ēdzis PT30, 0-+70 ⁰C kpl. 1.00
6.015 Spiediena dev ējs PT5401, 0-250bar 4-20mA kpl. 1.00
6.016 Sūknis 30A(C)46X163H, 10 l/min 150 bar kpl. 1.00
6.017 Elektromagn ētiskais v ārsts RPE3-10 200 bar kpl. 3.00

6.018
Fotoelektriskais dev ējs (raid ītājs) S12-2NAEL-2M, 
IP67 d12 sn=20 kpl. 2.00

6.019
Ultraska ņas dev ējs QT50ULBQ6, IP67 20..800cm 4-
20mA kpl. 2.00

6.020
Indukt īvais dev ējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-
H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP kpl. 8.00

6.021
Indukt īvais dev ējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-
H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP kpl. 5.00

6.022 Motors 1450 rpm Cemer vai ekvivalents 22kw kpl. 1.00
6.023 Līmeņa un temperat ūras sl ēdzis PT30, 0-+70 ⁰C kpl. 1.00

2017/03/MS

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums

LT-06/08/2017
Vadības, autom ātikas sist ēmas

Katlumājas pārbūve
Kļavu iela 6a, Delzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Sia "Madonas siltums"

Kurin āmā transportieris KT134 KOMFORTS vai ekvivalents

Hidrostacija Nr.1 Hydroscand vai ekvivalents

Hidrostacija Nr.2 Hydroscand vai ekvivalents KOMFOR TS vai ekvivalents

M
ēr

v.

D
au

dz
.

10. grupa Katliek ārtu sist ēma
Kurin āmā padeves meh ānisms

Motorreduktors 5,5kW

20. grupa Kurin āmā padeves sist ēma
Kust īgā gr īda Nr.2 KOMFORTS vai ekvivalents

Hidrostacija Nr.1 Hydroscand vai ekvivalents
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6.024 Spiediena dev ējs PT5401, 0-250bar 4-20mA kpl. 1.00
6.025 Sūknis 30A(C)46X163H, 60 l/min 180 bar kpl. 1.00
6.026 Elektromagn ētiskais v ārsts RPE3-10 200 bar kpl. 5.00

6.027 Motors 1450 rpm Cemer vai ekvivalents 7,5kW kpl. 1.00
6.028 Līmeņa un temperat ūras sl ēdzis PT30, 0-+70 ⁰C kpl. 1.00
6.029 Spiediena dev ējs PT5401, 0-250bar 4-20mA kpl. 1.00
6.030 Sūknis 30A(C)46X163H, 60 l/min 180 bar kpl. 1.00
6.031 Elektromagn ētiskais v ārsts RPE3-10 200 bar kpl. 3.00

6.032
2-ceļu lodveida v ārsts, bloka modelis 3/4'' 300bar 
Hydroscand vai ekvivalents kpl. 12.00

6.033
Indukt īvais dev ējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-
H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP kpl. 1.00

6.034 Gaisa v ārsts; KOMFORTS vai ekvivalents gb. 2.00
6.035 Gaisa v ārsta aktuators SM24A-SR, 20Nm IP54 gb. 2.00
6.036 Gaisa Irisa v ārsts; DIRU 250 gb. 1.00
6.037

6.038
Spiediena dev ējs diferenci ālais ar displeju 
DPTE250D, 250Pa 4-20mA kpl. 1.00

6.039 Frekven ču pārveidot ājs ESV112N04TFC 440V IP65 gb. 1.00
Sekund ārā gaisa ventilators  CMT/2-200/80 ;IP55 
2800rpm

6.040 Gaisa v ārsts; KOMFORTS vai ekvivalents gb. 2.00
6.041 Gaisa v ārsta aktuators SM24A-SR, 20Nm IP54 gb. 2.00

6.042 Frekven ču pārveidot ājs ESV751N04TFC, 440V IP65 gb. 1.00
Terci ārais gaisa ventil ātors CMT/2-200/80  IP55 
2800rpm

6.043 Gaisa v ārsts; KOMFORTS vai ekvivalents gb. 2.00
6.044 Gaisa v ārsta aktuators SM24A-SR, 20Nm IP54 gb. 2.00

6.045 Frekven ču pārveidot ājs ESV751N04TFC, 440V IP65 gb. 1.00

6.046
Indukt īvais dev ējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-
H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP kpl. 7.00

6.047
Temperat ūras dev ējs TA-15-D/H-300 /1.4841-K-1-TR, 
0-+1200⁰C 4-20mA gb. 3.00

6.048
Temperat ūras dev ējs 17-1-8.0-3-350-CE11-R100-
BACF17S-TXLPRT, 0-+400 ⁰C 4-20mA gb. 3.00

6.049 Temperat ūras sl ēdzis L6188A2036, 70-+140 ⁰C gb. 1.00

6.050
Spiediena dev ējs diferenci ālais ar displeju 
DPTE250D, 250Pa 4-20mA gb. 1.00

6.051 Spiediena sl ēdzis DCMV10, IP54 G1/2 1-10bar gb. 2.00
6.052 Skābek ļa zonde NGK OZA685-WW1 kpl. 1.00

10. grupa Katliek ārtu sist ēma
Pelnu transportieris KPT 40

Hidrostacija Nr.2 Hydroscand vai ekvivalents KOMFOR TS vai ekvivalents

Motorreduktors SK42125AZDB-90S4, IP67

Kust īgo ārdu kurtuve ar ūdenssild āmo katlu un multiciklonu KAPAK1500 
Prim ārā gaisa ventilators CMT/2-250/100, IP55 2800rpm 
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Rotējošais aizvars ar motorreduktors SK1382NBA-
71S

6.053
Indukt īvais dev ējs ar konektoru NI8-M12-AP6X-
H1141 C4.4T-2/TEL, IP67 NO PNP kpl. 1.00

6.054 Saspiesta gaisa sprausla gb. 21.00
6.055 Spiediena dev ējs 17.600G, 0-10bar 4-20mA gb. 1.00

Resīvers 180L
6.056 Trīsce ļa vārsta piedzi ņa 90, IP54 gb. 1.00

6.057
Plūsmas kontroles sl ēdzis S6065A1003, IP65 120 ⁰C 
11 bar gb. 1.00

6.058
Līmeņa slēdzis LBFS011110, IP67 0-+115 ⁰C 4-20mA 
10bar gb. 1.00

6.059
Temperat ūras dev ējs TTM150C-206A-CFLI6- H1140, 
PT100 150⁰C L=150mm 4-20mA gb. 3.00

Dūmsūcejs (sk. pieg ādātāja specifik āciju); 
VM900/4R vai ekvivalents

6.060 Frekven ču pārveidot ājs ESV153N04TFD, 440V IP65 gb. 1.00
6.061 Lodveida vent īlis (v ītņu); 1/2'' ii PN16 gb. 1.00

Gaisa kompresors ar ieb ūvēto resiveru un 
papildiek ārtu komplektu  SX4 (sk. pieg ādātāja  
specifik āciju), KAESER vai ekvivalents

6.062 Lodveida vent īlis (v ītņu); 1/2'' ii PN16 gb. 7.00

6.063

Spiediena redukcijas v ārsts ar manometru, filtru un 
autom ātisko kondens āta novad ītāju AW40-F04DE-B, 
1/2'' gb. 1.00

6.064
Autom ātiskais kondens āta novad ītājs; 1/2''; AD402-
F04 gb. 2.00

Recirkul ācijas s ūknis V=40m3/h, H=8.0m L-80/4/176, 
DN80 PN10

6.065
Frekven ču pārveidot ājs, 380-500V IP54, 0100-3L-
0005-5 vai ekvivalents gb. 1.00

Siltuma skait ītājs (atgait ā) Qp=60m³/h, DN100 PN25, 
Ultraflow 54 DN100 Qp=60m³/h vai ekvivalents

6.066 Situma skait ītāja temperat ūras dev ēji gb. 2.00

6.067
Temperat ūras dev ējs TTM150C-206A-CFLI6- H1140, 
PT100 150⁰C L=150mm 4-20mA gb. 1.00
Cirkul ācijas s ūknis Q=105m³/h; H=20m DN100 PN16, 
275 H 080 C 50 vai ekvivalents

6.068 Frekven ču pārveidot ājs ESV153N04TFD, 440V IP65 gb. 2.00
6.069 Spiediena dev ējs 17.600G, 0-10bar 4-20mA gb. 1.00

6.070
Temperat ūras dev ējs TTM150C-206A-CFLI6- H1140, 
PT100 150⁰C L=150mm 4-20mA gb. 1.00

30.grupa Saspiest ā gaisa sist ēma

Dūmu nos ūce

40. grupa Katla kont ūra apsaite
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6.071 Trīsce ļa vārsta piedzi ņa 90, IP54 gb. 1.00

6.072
Ugunsiztur īga kabe ļa NHXH-J FE180 / E90 3x1.5 
uzst ādīšana m 50.00

6.073
Ugunsiztur īga kabe ļa NHXH-J FE180 / E90 2x0.8 
uzst ādīšana m 50.00

6.074
Kabe ļa NYM-J-1-5x1,5 mont āža pie sienas un kabe ļu 
trep ēm m 150.00

6.075
Kabe ļa NYM-J-1-5x4 mont āža pie sienas un kabe ļu 
trep ēm m 100.00

6.076
Kabe ļa NYM-J-1-5x10 mont āža pie sienas un kabe ļu 
trep ēm m 100.00

Tiešās izmaksas kop ā, t.sk. darba dev ēja soci ālais 
nodoklis (%)

Sastādīja J.Jirjens 2017 gada 24.septembrī
Tāme sastādīta

Pārbaudīja: D.Lamberts 2017 gada 24.septembrī
Sertifikāta Nr.

50.Grupa Siltumt īklu apsaite
Siltummainis Q=2MW. 90/70°C-50/85°C DN100 PN10, M10 -BFM (ALFA LAVAL) vai ekvivalents

Palīgmateri ālu izb ūve
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Objekta 
nosaukums
Objekta adrese
Pasūtītājs
Līguma Nr.

1 3 4 5

7.001 Korpuss 800x1250 IP 44 ar stiprin ājumiem mont āža kpl. 1.00
7.002 Bloksl ēdža DSB 400 mont āža gab. 1.00
7.003 Bloksl ēdža DSB 250 mont āža gab. 1.00
7.004 Kūstoš ā drošin ātāja 400A mont āža gab. 3.00
7.005 Kūstoš ā drošin ātāja 200A mont āža gab. 3.00
7.006 Autom ātslēdža 230V 1/C/10 mont āža gab. 7.00
7.007 Autom ātslēdža 230V 1/C/16 mont āža gab. 2.00
7.008 Autom ātslēdža 400V 3/C/16 mont āža gab. 8.00
7.009 "N" un "PE" kopnes mont āža gab. 2.00
7.010 Kabe ļa gala apdare GBOS 5 57/17 5x10-50mm gab. 2.00
7.011 Kabe ļa gala apdare EPKT 0047 70-150 gab. 2.00
7.012 Palīgmateri āli sadal ņu mont āžai k-ts 1.00

7.013 LED gaismeklis 2x18w IP 65 gab. 33.00

7.014
LED āra apgaismojuma ar kust ības sensoru 30W vai 
ekvivalenta mont āža gab. 2.00

7.015 Slēdža Z/A 1p  + mont.k ārba mont āža gab. 1.00
7.016 Slēdža V/A 1p IP 44 mont āža gab. 1.00
7.017 Slēdža V/A 2p IP 44 mont āža gab. 3.00
7.018 Avārijas barošanas bloka 36W mont āža gab. 8.00
7.019 Mont āžas materi āli komp. 1.00

7.020
Kontaktrozetes 240V Z/A, 2P+PE, IP44, 16A + mont. 
Kārba mont āža gab. 4.00

7.021
Kontaktrozetes 380/240V V/A, 2P+PE, IP44, 16A 
mont āža gab. 6.00

7.022 Mont āžas materi āli komp. 1.00

7.023
Kabe ļa AXMK 4x150 mont āža pie sienas un kabe ļu 
trep ēm m 120.00

7.024
Kabelis AXMK 5x35 mont āža pie sienas un kabe ļu 
trep ēm m 15.00

7.025
Kabe ļa līdz 150mm2 iev ēršana aizsargcaurul ē Ø110, 
1250N m 120.00

7.026
Kabe ļa NYM-J-1-3x1,5 mont āža pie sienas un kabe ļu 
trep ēm m 400.00

LT-07/08/2017
Elektroapg āde

Katlumājas pārbūve
Kļavu iela 6a, Delzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Sia "Madonas siltums"
2017/03/MS

Nr. Darbu un izdevumu nosaukums

M
ēr

v.

D
au

dz
.

Elektrosadalnes mont āža

Gaismek ļi un to vad ība

Spēka rozetešu mont āža

Kabe ļu un vadu mont āža

2224 LT-7; EL



7.027
Kabe ļa NYM-J-1-3x2,5 mont āža pie sienas un kabe ļu 
trep ēm m 200.00

7.028
Kabe ļa NYM-J-1-5x1,5 mont āža pie sienas un kabe ļu 
trep ēm m 100.00

7.029
Kabe ļa NYM-J-1-5x2,5 mont āža pie sienas un kabe ļu 
trep ēm m 200.00

7.030 Zemējuma elektroda d=16mm, h=1,5 m mont āža gab. 24.00
7.031 Elektroda spic ītes d=16 mm mont āža gab. 8.00

7.032
Savienojuma elementa elektrods/apa ļdzelzis 
mont āža gab. 8.00

7.033 Cinkota apa ļdzelža Fe/Zn d=10mm mont āža m 100.00

7.034
Tranšejas rakšana un aizb ēršana viena kabe ļa, 
aizsargcaurules ieb ūvei m 100.00

7.035 Alum īnija uztv ērējstieples AL d=8mm mont āža m 150.00
7.036 klemme 2760/20 gab. 8.00
7.037 Mērījumu klemme gab. 7.00
7.038 Stieples distanceri pa jumta kori gab. 27.00
7.039 Stieples distanceri pa jumtu gab. 48.00
7.040 Vario klemme 249 gab. 3.00
7.041 Lokan ā zemējuma vada Cu 25mm mont āža m 15.00
7.042 Pretkorozijas lentas uzst ādīšana gab. 2.00
7.043 Mont āžas materi āli kpl. 1.00

7.044 MEK 70 K PG vai ekvivalenta uzst ādīšana m 210.00

7.045
Savienojuma MEK J-70 PG vai ekvivalenta 
uzst ādīšana gab. 40.00

7.046
T-veida savienojuma MEK TR-70 vai ekvivalenta 
uzst ādīšana gab. 6.00

7.047 Līkuma MEK KR-70 vai ekvivalenta uzst ādīšana gab. 4.00

7.048
Stiprin ājuma MEK RK-70 PG vai ekvivalenta 
uzst ādīšana gab. 55.00

7.049 Mont āžas materi āli plauktu mont āžai t. 0.30
7.050 Vadu savienot āji TORIX gab. 100.00
7.051 Skaviņas SC 8-12 gab. 200.00
7.052 Nozarkārbas HP 70 uzst ādīšana gab. 10.00

7.053 PVC caurule ciet ās D25 + stiprin ājumi uzst ādīšana m 50.00
7.054 PVC caurules D75 + stiprin ājumi uzst ādīšana m 50.00

7.055
Palīgmateri āli gaismas plauktu un aizsargcauru ļu 
uzst ādīšanai k-ts 1.00

7.056 Video vad ības sadalne gab. 1.00

7.057

Videonov ērošanas kameras 5Mpx, Full HD. Nakts 
redzam ība, iebūvēts IR apgaismojums l īdz 30m āra 
lietošanai l īdz -30°C . Skata leņķis 63 °, kod ēšana 
H.265+ vai ekvivalents gab. 7.00

7.058

NVR ieraksta iek ārta piesl ēgums 8 kamer ām, arh īva 
ilgums 1-2,5ned ēļas pie ieraksta ātruma 12fps un 
pie ieraksta slodzes 50% vai ekvivalents gb 1.00

7.059

6 portu komutators, kur 4 POE porti nodrošina 
barošanas apvienošanu ar datu p ārraidi caur vienu 
kabeli. gb 1.00

Novērošanas sist ēmas 7608NI+K2+8cB 5Mpx vai ekvivalents izb ūve atbalsta 
attālin ātu piek ļuvi caur internetu ar datoru un viedt ālruni

Zemējuma kont ūrs

Gaismas plauktu uzst ādīšana
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7.060 Cat5e UTP t īkla kabelis m 250.00
7.061 Specializ ēts HDD diskas ar 2TB ietilp ību gb. 1.00
7.062 Profesion āla videonov ērošanas programmat ūra kpl. 1.00
7.063 Kbelis RG59+2x0,5 m 200.00
7.064 Palīgmateri āli kpl. 1.00

7.065

Stacion ārs d īzeļģenerators 100kVa apr īkojums pret 
pieskaršanos karst ām deta ļām; akumulatora 
lādētājs, apsildes rezistors 220/240V; ska ņas 
izolējoša virsb ūve kpl. 1.00

7.066 Slodzes p ārsl ēgšanas sadalne (ARI) kpl. 1.00

7.067

Metāla karkasa nojume 2x3m h=2,2m ar profil ēta 
skārda jumta segumu, apš ūta ar cinkota žoga rež ģi 
h=2m un met āla karkasa diviru durvju v ērtn ēm aile 
1,4m kpl. 1.00

7.068
Betona pamatnes 2,2x3,2m h=10cm izb ūve zem 
nojumes kpl. 1.00

Tiešās izmaksas kop ā, t.sk. darba dev ēja soci ālais 
nodoklis (%)

Sastādīja J.Jirjens 2017 gada 24.septembrī
Tāme sastādīta

Pārbaudīja: I. Ketlere-Krūmiņa 2017 gada 24.septembrī
Sertifikāta Nr.
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Skaidrojošs apraksts 
 

Darbu organizācijas projekts ir izstrādāts pēc būvprojekta “Katlumājas pārbūve 

Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā” dokumentācijas, uz ko pamatojoties, 

tiek organizēta un kontrolēta celtniecības procesa izpilde būvlaukumā.  

 Būvdarbi organizējami uz pasūtītāja zemesgabala,  kura platība ir 8701m2,  uz 

zemesgabala atrodas pārbūvējamās katlu mājas ēka  ar kopējo platību 210 m2 un esoša 

katlumāja 198,7m2 platībā.  

Darbu organizācijas plāns (DOP) ir projekta daļa, kurā risina jautājumus par 

būvniecības procesu, būvlaukuma iekārtojumu. DOP tiek izstrādāts uz ģenerālplāna 

pamata, tajā tiek attēloti esošie un pagaidu ceļi un laukumi, esošās, projektētās un 

pagaidu būves, inženierkomunikācijas. DOP norāda būvniecības zonas, būvmateriālu un 

montāžas elementu novietošanas vietas, transporta kustības virzienu būvlaukumā. Tajā 

tiek norādītas arī būvlaukuma teritorijas robeža un montāžas bīstamās zonas robežas. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvlaukumu paredzēts norobežot ar mobilo žogu, lai 

novērstu nepiederošu personu atrašanos būvlaukumā, mobilā žoga augstums 2 metri. 

Visi būvdarbi iedalāmi divos posmos –demontāžas darbi, esošās ēkas pārbūve un 

jaunā būvapjoma būvniecība. 

Pagaidu ceļi tiek projektēti tajās vietās, kur paredzēti projektētie ceļi un laukumi. 

Pagaidu ceļiem un laukumiem tiek izveidota sagatavošanas kārta no blietētām 

šķembām, h = 100 mm, lai pa tiem varētu pārvietoties transportlīdzekļi. Pagaidu ceļi 

tiek projektēti tā, lai netiktu traucēta transporta kustība, materiālu un kravu piegāde būtu 

nepārtraukta. Pēc būvdarbu pabeigšanas šķembu kārtu paredzēts izmantot ceļu un 

laukumu labiekārtošanas darbos. 

Transporta kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar būvlaukuma ģenerālajā 

plānā norādītajiem transporta kustības virzieniem. Saskaņā ar plānu, transporta 

iebraukšana būvlaukumā paredzēta caur iebrauktuvi, kā norādīts būvdarbu ģenplānā. Pie 

iebrauktuves novietota būvtāfele un darba drošības zīmes. 

Objektā ir nodrošināta piebrauktuve ar cieto segumu, pagaidu ceļš, laukums, kas 

nepieciešams autokrāna novietošanai un betona piegādes transporta piekļūšanai. Ja 

pirms betonēšanas un montāžas darbiem, kuros jāizmanto betona piegādes transports vai 

celtnis ir izbūvēta grīdas pamatne, tad pagaidu ceļi, laukumi nav vajadzīgi. 
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 Ēkas konstrukcijas izjauc ar sekojošiem paņēmieniem: atsevišķi pa elementiem un pa 

apvienotiem blokiem. Līdz izjaukšanas darbu uzsākšanai jāatzīmē konstrukciju atvienošanas 

vietas atbilstoši elementu atdalīšanas shēmai, jāuzstāda konstrukciju pagaidu stiprinājumus, kā 

arī jāierīko pagaidu nožogojumus, klājus un aizsargjumtiņus. 

Nojaukšanas darbus veic no augšas uz leju sekojošā kārtībā: 

 Tehnoloģiskās konstrukcijas (cauruļvadi, inženieru komunikācijas); 

 Norobežojošās konstrukcijas: horizontālās (grīdas, jumta klājums, pārsegumi); 

vertikālās (durvis, logi un nenesošās iekšējās un ārējās sienas); 

 Speciālās konstrukcijas (kāpnes, pandusi, šahtas); 

 Nesošās konstrukcijas: horizontālās (segumu un pārsegumu velves), vertikālās 

(sienas, kolonnas, statņi). 

Koka būvkonstrukcijas var demontēt kopumā ar kravu celšanas mehānisma palīdzību. 

Konstrukcijas sākumā stropē un, turot ar celtni, noņem balsta savienojumus. 

 

Būvlaukumā paredzētas vairākas vaļēja tipa krautnes, būvmateriālu īslaicīgai  

novietošanai. Materiālu plūsma objektā tiks organizēta tā, lai materiāli tiktu piegādāti 

laicīgi, taču arī neveidojot materiālu uzkrājumus, kas aizņem vietu un traucē 

būvniecības procesa gaitai.   

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas, saskaņojot to laikus ar 

atbildīgo būvdarbu vadītāju un ņemot vērā būvniecības montāžas darbu grafiku, lai tiktu 

nodrošināta kravas izkraušana, nekavējot būvniecības darbus. 

 

Pagaidu ūdensvada un kanalizācijas tīklu pieslēgumi paredzēti pie esošajiem 

tīkliem, pieslēguma vietas jāprecizē uz vietas. 

Pagaidu elektroapgādi objektam paredzēts nodrošināt, veidojot pieslēgumu pie 

esošās KSP sadalnes, kura atrodas pārbūvējamajā ēkā.  

 

Administratīvās telpas nepieciešamas inženiertehniskajam personālam būvdarbu 

vadīšanai un kontrolei, ģērbtuves un sadzīves telpas nepieciešamas strādnieku 

izmitināšanai un higiēnas prasību nodrošināšanai objektā. Maksimālais strādnieku skaits 

būvlaukumā būvniecības laikā ir 20 cilvēki. 
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Pagaidu ēku aprēķins 

N.p.k. 
Pagaidu 
telpas 

nosaukums 

Personāla 
skaits 

Norma uz 1 cilvēku Nepieciešamā 
platība (m2) Piezīmes Mērv. Daudzums 

1 Ģērbtuve 20 m2 0,9 18,0  

2 Tualete 20 gab. 2 2 
Uz 15 

cilvēkiem 
1 tualete 

3 Duša 20 gab. 2 2 
Uz 15 

cilvēkiem 
1 duša 

4 
Vadītāja 

telpa (ofiss) 
3 m2 5 15  

 

Nepieciešamo telpu nodrošināšanai būvlaukumā paredzēts izmantot 

pārvietojamos konteinertipa moduļus. Objektā atrodas esošas tualetes, nav nepieciešams 

uzstādīt pārvietojamās. Būvniecības periodam pieņemto ēku saraksts  

 

Pagaidu ēku izvēle 

N.p.k. 
Pagaidu 
telpas 

nosaukums 

Ēkas 
laukums, 

m2 

Izmēri 
plānā, m  

Pagaidu 
ēku 

skaits 
Raksturojums Piezīmes 

1 Ģērbtuve 18,0 6,0x3,0 1 Konteinertipa  

2 Tualete  3,36 2,4x1,4 1 
Dubultais 

konteineris 
2 tualetes 
kabīnes  

3 Duša 14,79 6,06x2,44 1 Konteinertipa 
4 dušas 

kabīnes, 6 
izlietnes 

4 
Vadības 

telpa (ofiss) 
18,0 6,0x3,0 1 Konteinertipa  

5 
Inventāra 
noliktava 

18,0 6,0x3,0 1 Konteinertipa  

 

 

  Bīstamās zonas būvlaukumā 

Būvlaukumā izvietojot būvmašīnas un veicot montāžas darbus, rodas bīstamās 

zonas. Tiek izdalītas sekojošas zonas: 

o Montāžas zona -  telpa, kurā iespējama kravas krišana, uzstādot vai 

nostiprinot konstrukcijas vai montāžas elementus. Ja ēkas augstums 
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nepārsniedz 20 m, tad zonu veido būvējamā objekta ārējais kontūrs un 

papildus 7 metri. Dabā šī zona jāmarķē ar labi redzamiem brīdinājuma 

uzrakstiem; 

o Celtņa darba zona – telpas daļa, ko apraksta celtņa kāsis; 

o  Iespējamā kravas pārvietojuma zona - telpas daļa, kas atrodas kravas 

pārvietojuma robežās. Tā veidojas, ja pie maksimālā celtņa izlices snieguma 

pieskaita pusi no montējamā elementa garuma. Būvniecības ģenerālplānā to 

neparāda, jo tā ietilpst celtņa bīstamās zonas aprēķinā. 

o Celtņa  bīstamā zona - telpas daļa, kurā iespējama kravas krišana pie tās 

pārvietošanas. Tā kā autoceltnis Krupp KMK 2020 ir aprīkots ar iekārtu 

izlieces noturēšanai tās krišanas gadījumā, tad celtņa bīstamo zonu nosaka 

pēc formulas: 

pb llRR  maxmax 5,0   , m             

 

 kur      Rmax – maksimālais darba izlieces sniegums, m; 

lmax – konkrētā elementa garums,  m; 

lp – zona, kurā var rasties bīstamība paceļot kravu, m. 

Autoceltņa stāvvietā  celtņa bīstamā zona: 

Rb (St.1)= Rmax + 0,5 . lmax + lp = 24 + 0,5 . 12(tērauda kopne) + 7,0  = 37 m 

 

1. Būvlaukuma sagatavošanas darbi 

Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic būvlaukuma sagatavošanas darbi, kuros 

ietilpst: 

o būvlaukums nožogošana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana; 

o traucējošo koku un krūmu izciršana,  saglabājamo koku aizsardzība pret 

mehāniskajiem bojājumiem; 

o pagaidu ceļu un laukumu ierīkošana būvlaukumā,  

o pagaidu inženiertīklu ierīkošana būvniecības vajadzībām; 

o pagaidu konteinertipa sadzīves telpu, dušas, tualetes, apsardzes, instrumentu 

noliktavu moduļu uzstādīšana; 

o būvlaukuma aprīkošana ar ugunsdzēsības un drošības līdzekļiem; 
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2. Nepieciešamo mehānismu izvēle 

Būvlaukuma pagaidu ceļu un laukumu šķembu seguma izveidošanai tiek 

izmantoti divi frontālie iekrāvēji Atlas AR70. Tehniskie dati: svars - 5,44 t; dzinēja 

jauda  –  68 Zs; kausa tilpums – 1,0 m3 [23].  

 

 

3.1. att. Frontālais iekrāvējs Atlas AR70. 

 

 Šķembu blietēšanai tiks izmantotas  divas vibroplates Mikasa MVH-150GR. 

Tehniskie dati: svars – 150,0 kg; platums – 0,59 m; garums – 0,7 m; jauda 5,9 kW [24]. 

 Tērauda siju montāžai tiks izmantots autoceltnis Krupp KMK 2020. Autoceltņa 

tehniskie dati:  maksimālā celtspēja – 20 t; augstums – 21 m; izlices sniegums – 24 m; 

atbalsta kontūrs -  5,7 x 5,0 m [25]. 
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3.2. att. Autoceltņa Krupp KMK 2020 izlices snieguma grafiks. 

 

 

 

3. Būvdarbu izpildes paņēmieni un tehnoloģiskā secība 

3.1.Demontāžas tehnoloģija 

Esošā ēkas nesošā konstrukcija dzelzsbetona karkass ar pašnesošajām silikāta 

ķieģeļu ārsienām. Pārsegums ribotie dzelzsbetona paneļi, grīdas betona.  

Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic ēkas telpu apsekošanu un 

attīra tās no sadzīves atkritumiem ugunsgrēka riska mazināšanai. Atkritumus nogādā 

sadzīves atkritumu konteineros. Ja tiek atrasti bīstami materiāli un izstrādājumi, tos 

savāc un utilizē atbilstoši atkritumu klasifikācijai. 

Ēku nojaukšanas rezultātā radušos atkritumus šķiro grupās (koka, betona, 

metāla, mūra materiāli) un, pēc iespējas, nogādā pārstrādei otrreizējai izmantošanai. 

Pirms ēkas konstrukciju demontāžas uzsākšanas veic iekšējo 

inženierkomunikāciju demontāžu. ( būvgružu apjoms – 10 kubikm.). Zem apmetuma 

esošo elektrības instalāciju demontāžu veic paralēli ar sienu demontāžu. 
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Pārseguma plātņu demontāžu uzsāk pēc pārseguma konstrukciju atbrīvošanas 

no jumta seguma materiāliem un būvgružiem.  

Pārseguma plātņu atpaļ montāžu pēc nesošās sienas atjaunišanas veikt ar 

autoceltni, pievērst uzmanību montāžas cilpu stāvoklim un izvēlēties atbilstoši situācijai 

stropēšanas inventāru. 

Jumta seguma (būvgružu apjoms – 5 kubikm.) Ventilācijas atveru izbūvei 

mīkstā jumta segumā.. 

Dzelzsbetona saliekamo pamatu  izveidotajās starpplātņu zāģējuma vietās, 0,5 

metru attālumā no plātnes balsta, abās plātnes pusēs izveido atveres, izmantojot 

skaldāmuru vai perforatoru. Atverēm jābūt pietiekoši lielām, lai caur tām varētu veikt 

plātnes nostiprināšanu ar trosēm. Plātni apjož ar trosēm un nostiprina ar pietiekamas 

celtspējas celtni. Plātnes atbrīvo no savstarpējās sasaistes un sasaistes ar balsta 

konstrukcijām. Plātni noceļ ar celtni tam paredzētajā konstrukciju nokraušanas vietā. 

Ēkas plātņu demontāžu veic sākot ar malējo. Ja iespējams veic plātņu demontāžu 

vienlaicīgi visā ēkas daļas platumā, lai nodrošinātu ātrāku zemesgabala atbrīvošanu no  

elementiem. 

Darbus augstumā veic izmantojot piemērotu darba aprīkojumu (sastatnes, auto 

un elektro pacēlājus, drošības siksnas, nožogojumus, u.c.), kas novērš kritiena risku. 

Dzelzsbetona būvgružu apjoms 5 kubikmetri. 

Ķieģeļu sienu ( būvgružu apjoms- 15 kubikm.) demontāža. Nojaukšanu īsteno 

cilvēku brigāde izmantojot speciālus rokas instrumentus (pneimatiskos triecienveserus 

vai elektriskos skaldāmurus, diska griezējus, laužņus, u.c.) vai izmantojot speciāli ar 

demolācijas šķēru mehānismu aprīkotu ekskavatoru, kas ļauj aizstāt cilvēku darbaspēku 

(darbu izpildes veidu izvēlas saskaņojot ar pasūtītāju). 

Nedrīkst pieļaut sienu vai lielu mūra gabalu gāšanos. Sienas demontāžu veic 

nodrošinot būvgružu krišanu uz ēkas iekšpusi.  

Ja iespējams atsevišķi demontē saliekamās dzelzsbetona logu un durvju ailu 

pārsedzes, nokraujot tās uz koka paletēm to ērtākai transportēšanai. 

Betona grīdu demontē kopā ar lentveida dzelzsbetona pamatiem izmantojot 

elektriskos skaldāmurus, koka grīdas demontē izmantojot laužņus un 

griezējinstrumentus. Būvgružu apjoms – 15 kubikmetri. 
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3.2. Pamatu izbūve 

Esošie grunts apstākļi neapmierinoši. Pastāvot esošajiem ģeoloģiskajiem 

apstākļiem, par dabīgo pamatni zem pamatiem un grīdas konstrukcijas nav izmantojams 

slānis - dūņas (slānis 57/). Kā rezultātā veidojot būvbedri zem ēkas, nepieciešams 

izsrādāt nederīgo grunti un to aizstāt ar uzbērtu grunti uz nestspējīgas pamatnes. Par 

nestspējīgu pamatni var izmanto grunts slāņus - grantaina smilts (slānis 10) un morēnas 

mālsmilts plastiska (slānis 185/). 

Izpētes darbu laikā gruntsūdens līmenis atrodas 2m no dabīgā reljefa virsmas. 

Iespējamas gruntsūdens sezonālās svārstības ±0,5m.  

 Grunts zem pamatiem pieņemta - uzbērta grunts, blietēta un laistīta pa kārtām, grunts 

kārtas biezums 10-15 cm, nestspēja R/o=100 kPa. Grunts nomaiņa un izstrāde pamatiem 

– 150 kubikmetri. 

Vispirms veic grunts virsmas izlīdzināšanu, blietēšanu, šķembu kārtas ieklāšanu 

150 mm biezumā. Stabveida pamatu izbūvei tiek uzstādīti veidņi, veidņu montāžu 

jāveic atbilstoši veidņu ražotāja dotajiem norādījumiem. Veidņu formai un 

ģeometriskajiem izmēriem jāatbilst darba rasējumiem, asīm jāsakrīt ar nospraustajām 

ēkas vai konstrukcijas asīm. Veidņu augstuma atzīmēm jāsakrīt ar projektā 

paredzētajām augstuma atzīmēm. Veidņiem jābūt blīvi savienotiem bez atstarpēm. 

Veidņiem jābūt attīrītiem un ieeļļotiem ar tam speciāli paredzētu vielu.  

Tad tiek veikti stiegrošanas un betonēšanas darbi. Betonēšanai tiek izmantots 

transportbetons, kas tiek piegādāts no ražotnes, izmantojot betonvedēju – mikseri. 

Pamatu betonēšanai izmanto betonu ar stiprības klasi kāda norādīta BK daļā. Betons 

pamatu veidņos tiek iestrādāts ar betona sūkņa palīdzību. Iestrādes laikā betons tiek 

vibrēts.  

Kad betons sasniedzis nepieciešamo stiprību veic pamatu atveidņošanas darbus. 

Atveidošanas darbi sastāv no veidņu noņemšana. Noņemtos veidņus šķiro, attīra no 

pielipušā betona un aizgādā uz nokraušanas vietu. 

Virs pamatiem tiek ieklāta hidroizolācija – ruberoīds divās kārtās.  
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3.3. Norobežojošo konstrukciju izbūve 

Metāla konstrukcijas būvobjektā tiek piegādātas rūpnieciski ražotas un uz vietas 

samontētas atbilstoši ražotāja dotajām  montāžas shēmām. Tērauda kopnes, kolonnas, 

sijas paredzēts montēt ar autoceltni Krupp KMK 2020, izmantojot divzaru sakabi un 

universālās montāžas cilpas. Tērauda sijas pie mūra tiek piestiprinātas ar dībeļskrūvēm. 

Pēc montāžas konstrukcijas tiek krāsotas ar aizsargkrāsu. 

. 

    3.4. Pārsegumu izbūve 

Virs šķeldas noliktavas tiek montēts nesošais tērauda lokšņu T45 jumta seguma 

materiāls uz Z veida sijām. Materiāli uz jumta montāžas vietu tiek padoti ar autoceltni 

Krupp KMK 2020. 

3.5. Logu un durvju montāža 

 

Logu un durvju rāmjus ar koka ķīļu un līmeņrāža palīdzību iestāda stingri 

vertikālā un horizontālā stāvoklī. Spraugas starp bloku un sienu pa perimetru aizpilda ar 

akmens vates blīvējumu. Pa perimetru ieklāj blīvējuma nosedzošo izolācijas lentu  un 

blīvējuma nosedzošo izolācijas lentu. Uzstādot logu blokus jāraugās, lai logu bloku 

aplodas būtu vienādā attālumā no sienas ārējās virsmas.  

Ārdurvju montāža notiek identiski logu montāžai. 

 

3.6. Starpsienu izbūve 

Starpsienas un vadības telpas pārsegums tiek montēti no sendvičpaneļiem ar 

akmens vates pildījumu.  

Pirms darbu uzsākšanu uz nesošajā sienām tiek liktas atzīmes vietās, kur 

projektā paredzētas starpsienas. Ar svērteņa palīdzību atzīmē starpsienu atrašanās vietas 

pie sienas un uz grīdas. Karkasu montāžas laikā kontrolē starpsienas kopējo vertikālo 

plakni. Paneļu stūru savienojumu vietas aizpildīt ar līmējošo putu palīdzību. Stiprināt 

stūru savienojumu ar metāla profiliem. 

 

3.7. Grīdu konstrukciju izbūve 

Grīdu izbūve tiek veidota uz noblietētas grunts, virs kuras izveido 100 mm biezu 

blietētu šķembu kārtu. Virs blietētas šķembu kārtas tiek ieklāta 80 mm bieza monolītā 
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betona kārta, betona stiprības klase C30/37, stiegrot ar ∅6 s-150x150mm (Q188A), virs 

tās ieklāj hidroizolāciju un putupolistirola siltumizolāciju Tenapors EPS 150 100 mm. 

Virs siltumizolācijas kārtas ieklāj stiegrotu divās kārtās (stiegrojuma siets ∅6 s-

150x150mm (Q188A) monolītā betona kārtu 150 mm biezumā, betona stiprības klase 

C30/37. Betonēšanai tiek izmantots transportbetons, kas tiek piegādāts uz objektu ar 

betonvedēju – mikseri, betons no betonvedēja uz nepieciešamo vietu tiek padots ar 

sūkni. Iestrādājot betonmasu, jāaizpilda visas atstarpes starp stiegrām. Nedrīkst pieļaut 

tukšumu un poru veidošanos. Virs stiegrām jānodrošina nepieciešamais aizsargkārtas 

biezums. Telpu grīdas segums tiek veidots no slīpēta betona, grīdu konstrukcijas izbūve 

jāveic pēc  ūdensvada un kanalizācijas, kā arī apkures  tīklu izbūves. 

 

3.8. Tehnoloģiskā karte tērauda konstrukciju mont āžai 

 Tehnoloģiskā karte izstrādāta veikala ēkas tērauda kopņu montāžai.  Tērauda 

kopņu montāža tiek veikta pēc pirmā stāva  mūra ārsienu izbūves un metāla kolonnu 

montāžas. 

Pirms tērauda kopņu montāžas tiek veikti sagatavošanas darbi: 

o virs mūra pēdējās, vietās, kur tiks montētas tērauda sijas, jāizveido 150 mm 

bieza stiegrota betona B20 kārta; 

o vietās, kur tērauda sija balstīsies uz mūra, jāieklāj hidroizolācija – ruberoīds; 

o jāsagatavo montāžai nepieciešamais inventārs; 

o jānodrošina ērta piekļuve pie montāžas norises vietas; 

o darbu vadītājiem jāiepazīstina brigāde ar tehnoloģisko secību un drošības 

pasākumiem. 

Tērauda kopnes paredzēts montēt ar autoceltni Krupp KMK 2020, izmantojot 

divzaru sakabi un universālās montāžas cilpas. Tērauda kopnes tiek ņemtas no to 

krautnes vietas.  Kad tērauda sija novietota montāžas stāvoklī, to pie mūra piestiprina ar 

divām M14x120 dībeļskrūvēm.  Pēc tērauda kopnes nostiprināšanas tiek uzsākta 

nākamās kopnes montāža pēc identiskas secības.  Pēc tērauda siju montāžas jāaizbetonē 

izveidotie caurumi esošajās mūra sienās, betons C30/37.  
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3.9. Darba aizsardzības prasības 

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro veicot būvdarbus reglamentē Ministru 

kabineta noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 

Darba aizsardzības prasības, kas jāievēro iekārtojot darba vietu būvlaukumā: 

o Stabilitātes un noturības prasības - materiāli, iekārtas un jebkura sastāvdaļa, kas, 

atrodoties kustībā, rada risku nodarbināto drošībai un veselībai, ir stabila un 

droša; 

o Energosadales instalācijas (ietaises, iekārtas un tīkli) ierīko tā, lai nerastos 

ugunsgrēka vai eksplozijas risks, nerastos risks iegūt elektrotraumas, ko izraisa 

tieša vai netieša saskare ar energosadales instalāciju; 

o Evakuācijas ceļi, ejas un izejas ir brīvas un nodrošina visātrāko nokļūšanu 

drošībā un pēc iespējas drošāku nodarbināto evakuāciju no visām darba vietām, 

ja rodas nopietnas un tiešas briesmas; 

o Regulāri rīko atbilstošas pārbaudes un nodarbināto mācības saskaņā ar 

normatīvajiem aktiem par ugunsdrošības prasībām. Ugunsdzēšanas līdzekļi ir 

ērti pieejami un vienkārši lietojami, un to atrašanās vietas ir norādītas ar zīmēm, 

kuras izvieto atbilstoši normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba 

vietās un ugunsdrošību. 

o Aizsardzība pret troksni un kaitīgām ārējām ietekmēm - nodarbinātos nedrīkst 

pakļaut kaitīgam trokšņa līmenim, vibrācijām vai kaitīgai ārējai ietekmei 

(piemēram, gāzēm, tvaikiem, putekļiem); 

o Bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas atbilstoši normatīvajiem aktiem 

par drošības zīmju lietošanu darba vietās; 

o Darba vietas ir pietiekami plašas, lai pēc nepieciešamo iekārtu vai ierīču 

novietošanas nodarbinātie, veicot darbu, varētu brīvi pārvietoties; 

o Visās darba vietās, kur darba apstākļu dēļ tas nepieciešams, ir pieejamas pirmās 

palīdzības aptieciņas, un to atrašanās vietas ir skaidri norādītas; 

o Neatliekamās medicīniskās palīdzības un glābšanas dienestu adreses un telefona 

numuri ir norādīti skaidri redzamā vietā. 

Darba aizsardzības papildu prasības darba vietu iekārtošanai ārpus telpām: 

o Darbu augstumā drīkst veikt tikai ar piemērotu darba aprīkojumu vai izmantojot 

kolektīvos aizsardzības līdzekļus ar atbilstošu aizsargnožogojumu (piemēram, 

sastatnes, platformas, drošības tīklus). Ja atbilstoša aprīkojuma lietošana nav 
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iespējama darba rakstura dēļ, nodarbinātajiem nodrošina drošu piekļūšanu darba 

vietai un apgādā ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem (drošības virvēm, 

jostām vai citām nostiprinošām drošības ierīcēm); 

o Ar pacelšanas iekārtām un to aprīkojumu drīkst strādāt tikai kvalificēti 

nodarbinātie, kuri ir apmācīti attiecīgo iekārtu lietošanā; 

o Demontējot vai nojaucot būvi vai konstrukciju darbus plāno un veic tikai darba 

vadītāja vai cita darba devēja norīkota nodarbinātā uzraudzībā, kuram ir 

nepieciešamās zināšanas un pieredze attiecīgajā jomā; 

o Strādājot  uz jumta (vai pie tā) vai kādas citas virsmas, kas gatavota no trausliem 

materiāliem, kuriem var izkrist cauri, veic drošības pasākumus, lai izvairītos no 

kritiena vai netīšas uzkāpšanas uz neizturīgajām virsmām. 

Būvobjektā jāatrodas visām nepieciešamajām instrukcijām: 

o Darba drošības instruktāžas žurnālam; 

o Darba drošības instrukcija ugunsgrēka gadījumā; 

o Vispārējā darba drošība būvobjektā; 

o Darba drošības instrukcija montāžas darbu veikšanai u.c. 

 

 

3.10. Ugunsdrošības prasības veicot būvdarbus (saskaņā ar 
MK noteikumiem Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi”) 

 

o Par ugunsdrošības prasību ievērošanu būvobjektā un būvdarbu izpildes gaitā 

atbild būvdarbu veicējs (būvētājs vai būvuzņēmējs); 

o Būvobjektu nodrošina ar ārējo ugunsdzēsības ūdensapgādi. Līdz tās izbūvei šim 

nolūkam var ierīkot pagaidu ūdensapgādi vai pielāgot esošās ūdensgūtnes; 

o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdrošībai lietojamām drošības zīmēm atbilstoši 

normatīvajiem aktiem par drošības zīmju lietošanu darba vietās un standarta 

LVS 446 prasībām; 

o Būvlaukumā ierīko piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības 

automobiļiem; 
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o Piebrauktuvju un caurbrauktuvju platums nedrīkst būt mazāks par 3,5 metriem. 

Strupceļos ierīko vismaz 12 x 12 metrus lielus laukumus vai lokus, kur 

apgriezties ugunsdzēsības automobiļiem; 

o Būvobjektā nodrošina darbinieku evakuāciju ugunsgrēka gadījumā, paredzot 

nepieciešamos evakuācijas ceļus un ugunsgrēka izziņošanas ierīces; 

o Būvju sastatnes ik pēc 50 ēkas vai būves perimetra metriem aprīko ar sastatņu 

kāpnēm. Paredz vismaz divas sastatņu kāpnes; 

o Būvprojektā paredzēto konstrukciju pretuguns aizsargapstrādi veic vienlaikus ar 

ēku vai būvju būvniecību; 

o Būvobjektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru saskaņā ar šo 

noteikumu prasībām (9.pielikums). Ugunsdzēsības aparātu un inventāra 

atrašanās vietas apzīmē ar attiecīgām zīmēm. 

 

 

3.11.   VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS 

 

Nr. Prasība Pasākums 

1. Nodrošināt, ka 
objekta teritorija nav 
piesārņota un 
piegružota ar 
būvatkritumiem 

1. Konteineru savlaicīga pasūtīšana 
2. Pareiza būvmateriālu nokraušana un uzglabāšana 
3. Neatbilstošo materiālu uzglabāšana ģenerālplānā 

paredzētajā vietā 
4. No piegādātāja pieprasīt līgumu vai plānu par 

būvatkritumu apsaimniekošanu. 
5. Izvedot būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu 

tīklu. 
 

2. Izmešu gaisā rašanās Būvlaukumā pieļaujama tādas tehnikas darbība, kura atbilst 
likumdošanā noteiktajām prasībām un ir atbilstošā 
ekspluatācijas kārtībā. 

 

3. Augsnes virskārtas un 
koku saglabāšana. 

1. Pirms zemes darbu uzsākšanas, derīgo augsnes kārtu 
noņem un nebojātu uzglabā tālākai izmantošanai. Augsnes 
sega pēc būvniecības pabeigšanas jāatjauno. 

2. Rakšanas darbus atļauts veikt ne tuvāk par 2m no 
kokaugu stumbra un ne dziļāk par 30 cm  šajā zonā.  

3. Būvniecības teritorijā esošos kokus iežogo ar 
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vairogiem, kas nav zemāki par 2.5m. 
4. Teritoriju ap kokiem noklāj ar liela izmēra plātnēm, lai 

smagā celtniecības tehnika neizraisītu augsnes sablīvēšanos, 
kā arī novērstu sakņu bojājumus. 

5. Kokaugiem apdobē augsnes līmeņa maiņa pieļaujama 
tikai 30 cm biezā augsnes slānī. 

6. Koku likvidācija pieļaujama, ja tie rada draudus 
iedzīvotāju veselībai satiksmes drošībai un būvēm. 

 

4. Novadgrāvju un 
ūdens noteču 
saglabāšana. 

1. Gar novadgrāvjiem un ūdens notecēm, to uzturēšanas 
darbu nodrošināšanai, jāievēro 3m aizsargjosla uz katru 
pusi no krasta krants malas. 

2. Nedrīkst grāvjus vai dabīgas ūdensteces aizvietot ar 
caurulēm vai aizbērt. 

 

5. Aizsardzība pret 
trokšņiem. 

1. Izmantojot rokas instrumentus jāievēro, ka telpās 
trokšņainākās iekārtas skaņas jaudas līmenis nedrīkst 
pārsniegt  80db. 
2. Veicot būvdarbus, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 16 
„Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” vides 
trokšņa robežlielumi jauktas apbūves teritorijās ar 
dzīvojamo apbūvi  nedrīkst pārsniegt 65 db dienā un 55 db 
naktī.  
 

 

 

 

Sastādīja:                          I. Ketlere- Krūmiņa 

 

 




