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BŪVKOMERSANTA REĢ. NR.        0601-RA 

 

PASŪTĪTĀJS:                      Mārupes novada Dome 
                              Reģ. nr.90000012827,  Daugavas iela 29, Mārupes novads 

 
PASŪTĪJUMS Nr.                                05 -11 -16 

 

OBJEKTS:  BASEINA JUMTA PĀRBŪVE 
 

CC. KLASIFIKĀCIJAS Nr.              1263 
 

BŪVES VEIDS:                     PĀRBŪVE 
 

ADRESE:                 Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads                                             

                   (KAD.NR 8076 011 0416)  

 

BŪVPROJEKTS - BP 

 
1.SĒJUMS 

 

ARHITEKTŪRAS DAĻA, BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA,  

AR, BK 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS 

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši 

būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 

BŪVPROJEKTA 

VADĪTĀJS: 

        

       

 

SIA „Būvdizains“           
VALDES LOCEKLIS 

N.Pavārs 
 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS;  

ARHITEKTS, AUTORS 

N.Pavārs 

Sert. Nr. 10-0532       
        

Rīga 

2017.gada marts 
__________________________________________________________________________________  

BŪVKOMERSANTA REĢ. NR.        0601-RA 



BASEINA JUMTA PĀRBŪVE 

                Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads 

                                                                              (KAD.NR 8076 011 0416) 

1. SĒJUMS  

 

           PROJEKTA SASTĀVS 
 
 

1.sējums 

 ARHITEKTŪRAS DAĻA, AR 

 BŪVKONSTRUKCIJAS, BK 

2.sējums 

 VENTILĀCIJA, AVK 

 ELEKTROAPGĀDE (IEKŠĒJIE TĪKLI), EL 

 UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS, UAS 

 ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS, ESS 

 DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS, DOP 

 ĒKAS PAGAIDU ENERGOSERTIFIKĀTS, 

 UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS UPP 

3.sējums 

 EKONOMIKAS DAĻA 

 



             BASEINA JUMTA PĀRBŪVE 

                Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads 

                                                                              (KAD.NR 8076 011 0416) 

1. SĒJUMS  

  

 

SĒJUMA SATURS 
TITULLAPA Lapa Nr.1 

PROJEKTA SASTĀVS Lapa Nr.2 

SĒJUMA SATURS Lapas Nr.3÷7 

BŪVPROJEKTA AUTORI  Lapa Nr.8 

1. PROJEKTAM PIEVIENOTIE DOKUMENTI: 

1.1. ZEMESGRĀMATU APLIECĪBA Lapa Nr.9 

1.2. ZEMES ROBEŽU PLĀNS Lapas Nr.10÷11 

1.3. PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS Lapas Nr.12÷14 

1.4. TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS Lapas Nr.15÷94 

1.5. ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJAS Lapa Nr.95 

1.6. MĀRUPES NOVADA BŪVVALDES IZSNIEGTĀ    

BŪVATĻAUJA NR. BIS/BV-4.1-2016-4948 (272/12/2016) Lapas Nr.96÷99 

1.7. VESELĪBAS INSPEKCIJAS IZSNIEGTIE NOSACĪJUMI  

HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI NR. 5.3-4/37816/1 Lapa Nr.100 

1.8. EKSPERTĪZES SLĒDZIENS Lapas Nr.96÷99 

1.9. BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA ARHITEKTA NORMUNDA 

PAVĀRA PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS CIVILTIESISKĀS  

ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISE Lapa Nr.101 

1.10. BŪVPROJEKTA BŪVKONSTRUKCIJU DAĻAS VADĪTĀJA  

VLADIMIRA KOŽUHOVA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS 

APDROŠINĀŠANAS POLISE Lapa Nr.102 

1.11. BŪVPROJEKTA AVK DAĻAS VADĪTĀJA INDUĻA  

NOLLENDORFA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS 

APDROŠINĀŠANAS POLISE Lapa Nr.103 

1.12. BŪVPROJEKTA EL DAĻAS VADĪTĀJA JĀŅA DUPATA  

CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISE 

UN APLIECINĀJUMS Lapas Nr.104÷106 

1.13. BŪVPROJEKTA ESS DAĻAS VADĪTĀJAS 

LĪGAS PURAUSKAS – KRŪMIŅAS UN 

UAS DAĻAS VADĪTĀJA ANDRA KRŪMIŅA 

PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS POLISE Lapa Nr.107 

1.14. BŪVPROJEKTA DOP DAĻAS VADĪTĀJA VALĒRIJA 

 ČEHROVA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS 

 APDROŠINĀŠANAS POLISE Lapa Nr.108 

1.15. BŪVPROJEKTA UPP DAĻAS VADĪTĀJA JURIJA ČERŅIKOVA  

PROFESIONĀLĀS APDROŠINĀŠANAS POLISE Lapas Nr.109÷110 



1.16. BŪVPROJEKTA EKONOMIKAS DAĻAS VADĪTĀJA 

 JĀŅA KREICA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS 

 APDROŠINĀŠANAS POLISE Lapa Nr.109 

1.17. SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS Lapas Nr.111÷113 

2. AR DAĻAS TITULLAPA Lapa Nr.114 

RASĒJUMI: 

2.1. AR DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI AR-1-1  Lapa Nr.115 

2.2. STĀVA PLĀNS AR-2-1 Lapa Nr.116 

2.3. JUMTA PLĀNS AR-2-2 Lapa Nr.117 

2.4. GRIEZUMS A – A AR-3-1 Lapa Nr.118 

2.5. SHEMATISKS GRIEZUMS 1 - 1 AR-3-2 Lapa Nr.119 

2.6. FASĀDES AR IZMAIŅĀM AR-4-1 Lapa Nr.120 

 FASĀDE ASĪS A - B; 2 - 1; 1 - 2; 

 D-1 PROJEKTĒTĀ IZEJA 

2.7. FASĀŽU MATERIĀLU UN TOŅU RISINĀJUMS AR-4-2 Lapa Nr.121 

 FASĀDE ASĪS A - B; 2 - 1; 1 - 2 

2.8. DURVJU SPECIFIKĀCIJA AR-5-1 Lapa Nr.122 

2.9. M - 1 SILTINĀMĀ JUMTA SAVIENOJUMS AR 

 ESOŠU SIENU 

 M-2 VIRSGAISMAS RISINĀJUMS 

 SILTINĀMAJĀ JUMTĀ ARD-1 Lapa Nr.123 

2.10. M-3 PĀRBŪVĒJAMĀ JUMTA SAVIENOJUMS 

 AR SILTINĀMO JUMTU UN ESOŠU SIENU 

 M-4 DZEGAS RISINĀJUMS ARD-2 Lapa Nr.124 

3. BK DAĻAS TITULLAPA Lapa Nr.125 

TĒRAUDA KOPNES APRĒĶINS Lapas Nr.126÷130 

RASĒJUMI: 

3.1. VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI BK-1  Lapa Nr.131 

3.2. JUMTA NESOŠO ELEMENTU SHĒMA. PLĀNS BK-2 Lapa Nr.132 

3.3. JUMTA NESOŠO ELEMENTU SHĒMA. GRIEZUMS BK-3 Lapa Nr.133 

3.4. JUMTA NESOŠO ELEMENTU SHĒMA. MEZGLI BK-4 Lapa Nr.134 

3.5. TĒRAUDA KOPNE TK-1 BK-5 Lapa Nr.135 

3.6. TĒRAUDA KOPNE TK-1A BK-6 Lapa Nr.136 

3.7. TĒRAUDA KOPNE TK-1B BK-7 Lapa Nr.137 

3.8. TĒRAUDA KOPNE TK-1C BK-8 Lapa Nr.138 

3.9. TĒRAUDA KOPNE TK-1D BK-9 Lapa Nr.139 

3.10. TĒRAUDA VERTIKĀLĀS SAITES VS-1, VS-2 BK-10 Lapa Nr.140 

4. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS, SERTIFIKĀTI   Lapa Nr.214 

4.1. SIA « BŪVDIZAINS » KOMERSANTA REĢISTRĀCIJAS 



 APLIECĪBA               Lapa Nr.215 

4.2. LĒMUMS PAR KOMERSANTA REĢISTRĀCIJU 

 BŪVKOMERSANTU REĢISTRĀ SIA « BŪVDIZAINS »        Lapa Nr.216 

4.3. BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA NORMUNDA PAVĀRA 

 ARHITEKTA PRAKSES SERTIFIKĀTA KOPIJA              Lapa Nr.217 

4.4. SIA « IV PROJEKTS » BŪVKOMERSANTA 

 REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS KOPIJA               Lapa Nr.218 

4.5. BŪVKONSTRUKCIJU DAĻAS VADĪTĀJA VLADIMIRA 

 KOŽUHOVA BŪVPRAKSES SERTIFIKĀTA KOPIJA             Lapa Nr.219 

 

  

  



BASEINA JUMTA PĀRBŪVE 

Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads 

(KAD.NR 8076 011 0416) 

1. SĒJUMS  

 

BŪVPROJEKTA AUTORI 

1. NORMUNDS PAVĀRS  
  SIA ’’Būvdizains’’ valdes loceklis  
  BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS, PROJEKTA AUTORS, 
  ARHITEKTŪRAS DAĻAS VADĪTĀJS 

2. ARHITEKTS  NORMUNDS PAVĀRS  sert. Nr. 10-0532 

  ARHITEKTŪRAS DAĻA AR 

3. ARHITEKTS-IZSTRĀDĀTĀJS ALEKSANDRS BORODKINS 

  ARHITEKTŪRAS DAĻA AR 

4. BŪVKONSTRUKCIJU DAĻAS VADĪTĀJS, BŪVKONSTRUKTORS

 VLADIMIRS KOŽUHOVS  sert. Nr. 20-076 

  BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA BK 
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2. pielikums  

Iepirkuma, identifikācijas 

Nr. MND 2016/75, noteikumiem 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Projektēšanas uzdevums 

Baseina jumta pārbūves būvprojekta  izstrādei Mazcenu aleja 4A Jaunmārupe, Mārupes 

novads 

 

Pārbūvējamās  ēkas lietošanas veids saskaņā ar MK noteikumiem nr. 1620 „Noteikumi 

par būvju klasifikāciju” -1263 Pirmsskolas, pamata un vidējās izglītības iestāžu ēkas 

(telpu grupas) – mazbērnu novietnes, bērnudārzi, pamatskolas, vidusskolas, koledžas, 

ģimnāzijas, speciālas skolas bērniem invalīdiem, tehniskās skolas, arodskolas u.tml., 

augstskolu un zinātniskās pētniecības iestāžu ēkas (telpu grupas), zinātniskās pētniecības 

laboratorijas, tālākizglītības iestāžu ēkas (telpu grupas), meteoroloģiskās stacijas, 

observatoriju ēkas (telpu grupas)  

Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 500”Vispārīgie būvnoteikumi” pārbūvējamais baseins ir 

daļa no skolas ēkas, kas ir III grupas ēka (publiska ēka, kurā paredzēts vienlaikus 

uzturēties vairāk nekā 100 cilvēkiem). 

 

1. Būvprojektu Baseina jumta pārbūvei izstrādāt pamatojoties uz spēkā esošajiem 

Latvijas republikas būvnormatīviem, Būvniecības likuma 9.pantu, MK noteikumiem nr.500 

„Vispārīgie būvnoteikumi”, MK noteikumiem nr. 529 „Ēku būvnoteikumi”.  

2. Būvprojekta izstrādātājam  iepazīties ar SIA „LBS- Konsultants” 2016.,gada maijā 

sniegto tehniskās apsekošanas atzinumu par baseina ēkas jumta nesošām konstrukcijām. 

3. Būvprojekta izstrādātajam veikt tehnisko apsekošanu baseina telpas pārējām nesošām 

konstrukcijām (sienas, pamati, pārsedzes u.c. nesošie elementi), Ja nepieciešams, veic 

inženierizpēti teritorijai un  būves pamatnei. 

4. Būvprojekta izstrādātājam pirms būvprojekta izstrādes pārliecināties, ka ir saņemta 

pietiekoša un aktuāla informācija par esošo būvi. Viņa pienākums ir informēt pasūtītāju par 

jebkādu saņemto informāciju, kas var ietekmēt baseina jumta pārbūvi. 

5. Būvprojekta izstrādātājam izstrādāt jaunu baseina jumta konstrukciju, kurai būtu 

nodrošināta mehāniskā stiprība, stabilitāte, ugunsdrošība, nekaitīgums, aizsardzība pret 

lidostas „Starptautiskā lidosta Rīga” radītiem trokšņiem, energoefektivitāte un ilgtspējība. 

Par plānoto risinājumu informēt pasūtītāju. 

4. Būvprojekta sastāvā iekļaut visas nepieciešamās inženiertīklu sadaļas, kuru pārbūve 

būs nepieciešama jumta konstrukciju pārbūves dēļ. 

5. Darbu organizēšanas projektā norādīt un aprakstīt, kādi darbi un kādā secībā un 

termiņos veicami, lai nepārtrauktu skolas mācību procesu.  

6. Būvdarbu ģenplānā norādīt skolas ēkas inženiertīklus un piebraucamos ceļus, kuru 

funkcionēšana pārbūves laikā tiek pārtraukta uz  laiku vai pilnīgi. Risinājumus papildus 

saskaņot ar skolas vadību. 

7. Būvprojektā paredzēt baseina jumta pārbūvi un nodošanu ekspluatācijā 1 kārtā. 
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Projekta sastāvs: 

Vispārīgā daļa: 

- būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti; 

-baseina ēkas nesošo konstrukciju tehniskās apsekošanas dati. Ja nepieciešams, zemes 

gabala inženierizpētes dokumenti;  

-skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ēkas tehniskajiem 

rādītājiem, ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;  

Ugunsdrošības pasākumu pārskats: 

- ugunsdrošības prasības nesošām būvkonstrukcijām, prasības būvkonstrukciju apdarei,  

speciālie ugunsdrošības pasākumi, ņemot vērā ēkas un inženierbūvju īpatnības; 

-pārbūvējamo inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības risinājumi; 

 Teritorijas sadaļa: 

-būvprojekta ģenerālplāns mērogā M 1:500 uz topogrāfiskā plāna pamatnes; 

-transporta un gājēju kustības organizācijas shēma; 

Arhitektūras daļa: 

-ēkas jumta plāns; 

-ēkas fasādes ar augstumu atzīmēm; 

-raksturīgie griezumi ar galveno būvelementu – ārsienu  kores, jumtu, augstuma atzīmēm, 

augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, tai skaitā iekārtiem griestiem, ārējo 

norobežojošo pārseguma konstrukciju slāņu aprakstu; 

-būvizstrādājumu specifikācijas; 

-galveno ēkas jumta detaļu un savienojumu mezglu risinājumi  

Inženierrisinājumu sadaļa: 

- būvkonstrukcijas- pārsegumi, jumts un citas slodzi nesošas konstrukcijas ar konstrukciju 

būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu detalizāciju: 

-būvkonstrukciju detalizēta aprēķinu atskaite, kurā norādītas visas slodzes, slodžu shēmas un 

kopējais aprēķina modelis; 

-grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, izklājumus un mezglus; 

-ēkai pārbūvējamie inženiertīkli:  vēdināšana, elektroapgāde,  drošības sistēmas, to 

pieslēguma shēmas, griezumi, aksonometriskās shēmas un specifikācijas 

-būvizstrādājumu specifikācijas; 

Ekonomiskā daļa: 

-konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 

-būvdarbu apjomi; 

-izmaksu aprēķins (tāme) 
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Darbu organizēšanas projekts. 

Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei. 

 

Pasūtītājam nododamie projektu sējumi:                                                                

-tehniskais projekts, rasējumi -1 elektroniskā veidā PDF formātā uz datu nesēja, 4 

eksemplāri izdrukas formātā;  

-darba daudzumu saraksts -1 elektroniskā veidā PDF formātā uz datu nesēja, 4 eksemplāri 

izdrukas formātā; 

-būvdarbu aprēķinātās cenas (kontroltāme) -1 eksemplārs izdrukas formātā (aprēķināta 

būvdarbu cena nedrīkst būt ietverta elektroniski sagatavotajā veidā). 

 

Projekta pasūtītājs: 

Mārupes novada Dome 

Reģ,nr. 900 000 12827 

Mārupes novada Domes izpilddirektors    /I.Punculis/ 

 

Projekta izstrādātājs: 

 

 

Tehniskā dokumentācija (Tehniskās apsekošanas atzinums „Baseina ēkas jumta nesošās 

konstrukcijas Mazcenu aleja 4a, Juanmārupe”, zemes robežu plāns, Zemesgrāmatu apliecības 

kopija, izkopējums no inventarizācijas lietas, topogrāfija) ir pieejami Mārupes novada Domes 

mājaslapas sadaļā “Publiskie iepirkumi” http://www.marupe.lv/aktuali/publiskie-

iepirkumi/iepirkumi-2016) 

 

 



































































































































































ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJA 

 

Baseina piebūve 

 

Baseina jumta nesošās konstrukcijas 

 











Vesellbas inspekcija
fti;anu iela 7, Rlga, LV-1012, talrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi'gov.lv

NoslciruMl HIGInN.q.s PRASIBU mvnnoSANAI
Rrsa

2017.eada J, .tanvarl Nr. s.3-41378ir61 y'

Miirupes novada Domei
Daugavas rela29,

Marupe, Marupes novadd, LV 2167

S abiedrTbas ve se hbas uzr audzlb as un ko ntro les departamenta

Higi€nas novertesanas un monitoringa nodalas vadrtdja

Irina Talan ov a, tah.67 08 I 640,

irina.talanova@vi. gov. lv

F109-v3

/6r'

1. Objekta nosaukums: Jaunmdrupes pamatskolas baseina jumta parbflve

2. Objekta adrese: Marupes novads, Marupe, Mazcenu aleja 4a

3. Qbisktq lpAlniekg: Marupes pagasta pa5valdrba, reg. Nr. 90000012827

4. Iesniegtie dokumenti: 1. Zemes robeZu pl6ns. 2. Zemesgramata aplieclba. 3.

Skaidroj o5ais apraksts. 4.Ekas kadastralas uzmertsanas lieta.

5. Apsekoiums veikts: Nav veikts.

6. Konstatets: Paredz1ta Jaunmarupes pamatskolas baseina jumta

paredzets veidot jauno jumta konstrukciju, parblvet visus inZeniertlklus,
parbDve- vedina5ana, elektroapgade, droSlbas sist6mas.

pdrbDve. Projekta
kurus skar iumta

NOSACIJUMI

Obj ekta proj ekte5anas gaita paredzet:

- Jaunmdrupes pamatskolas baseina jumta parbiivi - atbilsto5i spEkd eso5ajiem

b[vniecrbas normatTvaj iem aktiem;

- buvdarbu laikd pasakumus iespejamas kait-rgds ietekmes uz cilveka vesehbu un

apkdrtEjo vidi nov€r5anai;

- efektrvu ventilacijas un apkures sistdmu, atbilsto5i LBN 23l- 15 ,,Dflojamo un

publisko eku apkure un ventilacija" prastbam;

-telpu iek5ejai apdarei * kvalitauvus un telpu funkcijai atbilsto5us materialus.

Olga Saganovida



        

BASEINA JUMTA PĀRBŪVE 

                Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads 

                                                                              (KAD.NR 8076 011 0416) 

1. SĒJUMS   

  

EKSPERTĪZES SLĒDZIENS 
 























































SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

Ievads  

Pamatojoties uz 3.novembrī noslēgto līgumu nr. 13-2/1241-16 starp Projekta pasūtītāju Mārupes 

novada Domi un Projekta izstrādātāju SIA „Būvdizains”, Projektēšanas uzdevumu, kā arī Mārupes novada 

būvvaldes izsniegto būvatļauju nr. BIS/BV-4.1-2016-4948 (272/12/2016) ar projektēšanas nosacījumiem, 

izstrādāts būvprojekts „Baseina jumta pārbūve” Mazcenu alejā 4a, Jaunmārupē, Mārupes novadā ņemot 

vērā spēkā esošos projektēšanu un būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus. 

Vispārīgie norādījumi  

Projektā paredzētie risinājumi un projekta daļas ir savstarpēji saistītas un apskatāmas kopumā. 

Visus risinājumus un mezglus jāpārskata un nepieciešamības gadījumā jākoriģē atbilstoši situācijai dabā pēc 

konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir bojātas un nav 

ekspluatējamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, jāpieaicina būvprojekta autoru. Materiālu specifikācijās var 

nebūt ietverti visi materiāli, kas nepieciešami risinājuma izpildīšanai dabā, tāpēc būvuzņēmējam, sastādot 

būvdarbu tāmi, jāapskata visa dokumentācija kopumā, nevis tikai materiālu specifikācijas. Visi projektā 

norādītie būvmateriāli, būvelementi un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pēc tehniskajiem rādītājiem 

analogiem vai labākiem. 

Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru un pasūtītāju, 

savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvē. 

Būvvietas novietojums  

Nekustamais īpašums atrodas Jaunmārupē, Mazcenu alejā 4a. Uz zemesgabala atrodas vairākas 

būves – izglītības iestāde (galvenais lietošanas veids 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai 

pētniecībai paredzētās ēkas) un 6 nojumes.  

Projektā paredzētā baseina jumta pārbūves zona atrodas izglītības iestādes – Jaunmārupes 

pamatskolas ēkas ziemeļu daļā. Izglītības iestādi projektēja SIA „Skonto Būve” arhitektu birojs no 2004.gada 

septembra līdz 2005.gada augustam. Ēka nodota ekspluatācijā 2005. gadā.  

Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, esošā pamatskolas ēka atbilst U1a ugunsnoturības 

pakāpei, kā arī ir III grupas ēka. 

Projekta iecere 

Arhitektūras un konstruktīvie risinājumi  

Būvprojekts paredz demontēt esošās baseina telpas jumta koka kopnes un būvēt jaunu, spēkā 

esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu jumta konstrukciju, jo tikai no jumta konstrukciju pašsvara 

konstatētais jumta ieliekums 60mm pārsniedz pieļaujamo izlieci 48mm, kā arī vairākās vietās konstatētas 

līmēto koka kopņu elementu atslāņošanās (skatīt būvprojekta Vispārīgajā daļā pievienoto LATVIJAS 

BŪVINŽENIERU SAVIENĪBAS SIA „LBS - Konsultants” izsniegto baseina ēkas jumta nesošo konstrukciju 

tehniskās apsekošanas atzinumu 2016. gada maijā). 

Projektētā jumta konstrukciju plānots veidot kā ventilējamu jumtu, kas sastāv no tērauda nesošajām 

kopnēm, nesošajām profilētajām loksnēm, 400mm biezu siltumizolācijas slāni, veidotu no divām daļām ar 

siltinājuma plāksnēm starp tērauda Z profiliem, tvaika izolācijas, pretkondensāta un pretvēja aizsardzības 

slāņiem, kā arī tērauda lokšņu jumta seguma. 

Tā kā baseina jumts ir daļa no lielākas jumta plaknes, paredzēts jauno jumta konstrukciju veidot tādā 

pašā slīpumā un augstumos, lai neradītu lūdzumu starp abām daļām. Jaunā jumta konstrukcija ir ar 

ievērojami lielāku siltumizolācijas slāni un, līdz ar to arī kopumā biezāka, tāpēc nepieciešams daļēji demontēt 



arī pārējo jumta plakni, saglabājot tās nesošos elementus un papildinot esošo siltinājuma slāni par 125mm 

un kopā visai jumta slīpnei veidot vēdināmas šķirkārtas slāni un ieklāt jumta segumu. Slīpnes augstākajā 

daļā visā sienas garumā paredzēts izveidot atveri gaisa izplūdei, lai izvadītu silto/mitro gaisu no jumta 

konstrukcijas, pirms tas nodara bojājumus jumtu veidojošajiem būvmateriāliem un elementiem. Pēc jumta 

pārbūves veikšanas, jāveic skarto iekštelpu apdares atjaunošana. 

Tā kā papildus siltināmajā jumta plaknes daļā ir virsgaismas, kas jādemontē un jānomaina pret 

jaunām, izstrādāts to siltināšanas priekšlikums, kurš, veicot virsējo jumta elementu demontāžu un 

iepazīstoties ar konstrukciju stāvokli, vēl jāpārskata un jāprecizē. 

Pārbūvējamais jumts neveido pārkares savienojuma vietās ar sienu, tam paredzētas sniega barjeras 

divās rindās, ārējā lietusūdens savākšanas sistēma ar tekņu un noteku apsildi. 

Visus jaunbūvējamos apdares elementus paredzēts pieņemt tādus pašus, kā oriģinālajā projektā, 

pirms pasūtīšanas salīdzinot ar dabā esošajiem, īpašu uzmanību pievēršot dekoratīvā apmetuma krāsas 

tonim vietās, kurās tas jāiestrādā blakus jau esošam krāsotam apmetumam (fasādēs un iekštelpu apdarē). 

Projektēto nesošo elementu detalizācijas un kopnes aprēķinu skatīt būvprojekta būvkonstrukciju 

daļā. Visas tērauda konstrukcijas jāapstrādā ar apkārtējās vides iedarbības klasei atbilstošiem līdzekļiem, 

ņemot vērā telpas funkciju – baseina telpa. Kopnes un profilētās loksnes krāsas toni precizēt 

autoruzraudzības laikā. 

Inženierkomunikācijas  

Plānots pārbūvēt visus inženiertīklus, kurus skars jumta pārbūve – ventilācijas, ugunsdzēsības 

automātikas, elektronisko sakaru, iekšējās apgaismes, zibens aizsardzības, jumta noteku apsildes tīkli. 

Esošās demontējamās ventilācijas sistēmas vietā izstrādāta racionālāka un efektīvāka nosūces 

gaisa vadu shēma, nemainot plānoto novadāmā gaisa daudzumu un gaisa apstrādes agregātu. Uz gaisa 

vadiem vietās, kur tiek šķērsota ugunsdrošības nodalījuma robeža, uzstādāmi ugunsdrošie vārsti ar 

ugunsizturību EI 60. 

Projekts paredz visu esošo ugunsdzēsības automātikas un elektronisko sakaru tīklu demontāžu uz 

būvniecības laiku. Pēc jumta konstrukciju izbūvēšanas apsardzes signalizācijas sistēmas detektori un 

centralizētās izziņošanas sistēmas skaļruņi jānovieto atpakaļ savās vietās, tāpat kā videonovērošanas 

kameras uz fasādes. Paredzēts esošās sirēnas nomainīt uz jaunām, kā arī izbūvēt konvekcionālos siltuma 

detektorus. 

Paredzēts demontēt esošo baseina telpas apgaismojuma un zibens aizsardzības tīklu, savukārt pēc 

jumta konstrukciju izbūves ierīkot baseina telpas iekšējās apgaismes, pasīvās zibens uztveršanas un  

projektēto jumta noteku apsildi. 

Esošā lietusūdens savākšanas sistēmu veido divas notekas, pēc jumta konstrukciju izbūves, 

paredzēts izbūvēt vēl divas, lai efektīvāk nodrošinātu lietusūdens savākšanu lietus laikā no visas jumta 

plaknes. Abas jaunbūvējamās notekas savākto lietusūdeni novada pie ēkas esošajā zālienā. 

Visu projektēto inženierkomunikāciju sīkāku izklāstu un detalizācijas skatīt konkrēto 

inženierkomunikāciju daļās. 

Vides pieejamība  

Projektā paredzētie pārbūves risinājumi neskar un nepasliktina esošo vides pieejamības risinājumu 

izmantošanu. Jauni vides pieejamības risinājumi nav paredzēti. 

 

 



Energoefektivitāte  

Energoefektivitātes novērtējums veikts tikai baseina telpai, jo to vistiešāk ietekmē šajā projektā 

paredzētā pārbūve. 

Ņemot vērā faktu, ka ēka būvēta jau pirms vairāk kā 12 gadiem, kad spēkā bija citas ēkas 

būvelementu energoefektivitāti reglamentējošās normas, kā arī baseina telpai raksturīgo augsto iekštelpu 

gaisa temperatūru, kas pastāvīgi tiek nodrošināta +28 ÷ +30°C, un ūdens temperatūru +26 ÷ +28°C, 

baseina telpa atbilst F energoefektivitātes klasei, kas ir pieļaujams, jo saskaņā ar Energoefektivitātes likuma 

4.pantu - minimālās prasības nav attiecināmas pārbūvējamai ēkai, ja tās nav ekonomiski pamatotas vai 

funkcionāli iespējamas.  

Vides aizsardzības pasākumi  

Projektā vides aizsardzības pasākumus paredzēts ievērot visos posmos, gan izvēloties 

nepieciešamos būvmateriālus, gan plānojot un pēc tam veicot būvdarbus. 

Jumta plaknes pārbūvei plānots izmantot ekoloģiskus siltumizolācijas materiālus, atjaunojama dabas 

resursa – koksnes –  kokmateriālus, kā arī ekoloģiski tīru krāsu dekoratīvajam apmetumam pārbūvējamo 

sienu iekšējā apdarē. Arī jumta un ārsienas joslas apdarē paredzētais tērauda lokšņu segums ekspluatācijas 

laikā nenodara kaitējumu apkārtējai videi. 

Plānojot un veicot būvniecības procesu, maksimāli jācenšas ierobežot nelabvēlīgu ietekmi uz esošās 

baseina telpas saglabājamajām konstrukcijām, pārējām esošās ēkas konstrukcijām, kā arī visu apkārtējo 

teritoriju, ieskaitot zālienu, bruģi, kokus, krūmus. Būvdarbu laikā regulāri jāveic atkritumu un būvgružu 

izvešana, pēc būvdarbu beigām jāatjauno zāliens un bruģis. 

Ugunsdrošības pasākumu risinājumi  

Projekts paredz no esošo skolas ēkas ugunsdrošības nodalījuma atsevišķā ugunsdrošības 

nodalījumā izdalīt baseina telpu un tai piegulošās palīgtelpas, jaunizveidojamajam ugunsdrošības 

nodalījumam nosakot U2b ugunsdrošības pakāpi, jo visas ar jaunizveidojamo ugunsdrošības nodalījumu 

robežojošās konstrukcijas (sienas un pārsegumi) atbilst REI 60 ugunsizurībai. Esošās sienas, kas atrodas uz 

abu ugunsdrošības nodalījumu robežas, ir no abām pusēm apmestas keramisko bloku sienas 440mm, 

250mm biezumā un 120mm biezumā (norobežo telpas ar nr. 10, 12, 13). Atbilstoši ražotāja deklarētajam, 

440mm bieza abpusēji apmesta keramisko bloku nesoša siena atbilst REI 180, 250mm bieza abpusēji 

apmesta keramisko bloku nesoša siena REI 120, savukārt 120mm bieza abpusēji apmesta keramisko bloku 

nenesoša siena nodrošina EI 180 ugunsizturību.  

Ugunsdrošības nodalījuma robežā (sienās) iebūvētās četras esošās durvis būvdarbu laikā jāaizvieto 

ar ugunsdrošām EI 30 ugunsizturībai atbilstošām durvīm, aprīkotām ar pašaizvēršanās mehānismiem un 

noblīvētām piedurlīstēm. 

No jaunizveidojamā ugunsdrošības nodalījuma paredzētas divas lietotāju evakuācijas iespējas – 

viena (esoša) uz blakus esošo pārējās skolas ugunsdrošības nodalījumu un projektētā izeja no tieši uz āru 

no baseina telpas. Jaunizveidojamā izeja paredzēta esošas logailas vietā mainot nedaudz tās dimensijas. 

Sīkāku izklāstu par paredzētajiem ugunsdrošīnas pasākumiem skatīt būvprojekta Ugunsdrošības 

pasākumu pārskatā. 

Sastādīja: 

arhitekts, būvprojekta vadītājs Normunds Pavārs            _______________________________ 
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Būvprojekta AR vadītāja apliecinājums

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un

citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta AR daļas vadītājs   
Normunds Pavārs, 10-0532

(Vārds, Uzvārds, sert. nr.)

  (Paraksts) (Datums)

Jaunmārupe
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ZEMES GABALA IZVIETOJUMA SHĒMA BASEINA TELPAS ATRAŠANĀS
VIETA ĒKĀ

Jaunmārupes

pamatkolas ēka

Baseina telpa

ARHITEKTŪRAS DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS
Marka Rasējuma nosaukums
AR-1-1 AR DAĻAS VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
AR-2-1 STĀVA PLĀNS
AR-2-2 JUMTA PLĀNS
AR-3-1 GRIEZUMS A - A
AR-3-2 SHEMATISKS GRIEZUMS 1 - 1

AR-4-1 FASĀDES AR IZMAIŅĀM
FASĀDE ASĪS A - B; 2 - 1; 1 - 2; D-1 PROJEKTĒTĀ IZEJA

AR-4-2 FASĀŽU MATERIĀLU UN TOŅU RISINĀJUMS
FASĀDE ASĪS A - B; 2 - 1; 1 - 2

AR-5-1 DURVJU UN VIRSGAISMU SPECIFIKĀCIJA

ARD-1 M-1 SILTINĀMĀ JUMTA SAVIENOJUMS AR ESOŠU SIENU
M-2 VIRSGAISMAS RISINĀJUMS SILTINĀMAJĀ JUMTĀ

ARD-2 M-3 PĀRBŪVĒJAMĀ JUMTA SAVIENOJUMS AR SILTINĀMO JUMTU UN ESOŠU SIENU
M-4 DZEGAS RISINĀJUMS

Z

D

Kopā daĻā 10 lapas

SASKAŅOTS AR PASŪTĪTĀJU Mārupes novada Domi

Projekta risinājumiem piekrītu.

 

  (Paraksts) (Datums)

Būvprojekta vadītāja apliecinājums

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas

atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs           
Normunds Pavārs, 10-0532

 

(Vārds, Uzvārds, sert. nr.)

  (Paraksts) (Datums)

Piezīmes.

1. IzmĒri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. RasĒjumus nemĒrīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmĒrus. Šaubu gadījumā konsultĒties ar būvprojekta autoru.
3. Par projekta ±0.000 atzīmi pieņemts baseina telpas tīrās grīdas līmenis.
4. Šo rasĒjumu skatīt kopā ar projekta pārĒjām daĻām un rasĒjumiem.
5. Galvenā būvuzņĒmĒja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai

nesaprastos jautājumus.
6. Visus izmĒrus precizĒt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
7. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģĒt atbilstoši situācijai pĒc konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir bojātas un nav

ekspluatĒjamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, pieaicināt būvprojekta autoru. NeparedzĒtos darbus iekĻaut papildizdevumos.
8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņĒmĒjs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai

pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
9. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņĒmĒjam jāprecizĒ atbilstoši situācijai dabā.
10. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi iestrādājami atbilstoši ražotāja prasībām un noteikumiem.
11.Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshĒmām, kā arī normatīvu prasībām.
12. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pĒc tehniskajiem rādītājiem analogiem vai labākiem.
13. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvĒ.
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Ugunsnodalījuma telpu eksplikācija

Nr.p.k. Telpas nosaukums

Telpas

platība m²

Piezīmes par plānoto pārbūvi

1.

Baseina telpa 237,0

Jumta pārbūve, esošas logailas demontāža,

durvju ailas un ārējo kāpņu izbūve

2. Baseina inventāra noliktava
9,4

-

3.
Ģērbtuve 15,0

Esošo durvju (uz gaiteni) nomaiņa pret

ugunsdrošām durvīm (EI30)

4.

Dušu telpa 12,4
-

5.

Dušu telpa 12,4
-

6. Tualete
2,7

-

7. Tualete
2,7

-

8.

Ģērbtuve 15,0

Esošo durvju (uz gaiteni) nomaiņa pret

ugunsdrošām durvīm (EI30)

9. Gaitenis
8,1

Esošo durvju (uz gaiteni) nomaiņa pret

ugunsdrošām durvīm (EI30)

10. Tualete
2,8

-

11.

Dušu telpa 9,6
-

12. Sauna
6,3

-

13.
Ģērbtuve 6,0

Esošo durvju (uz gaiteni) nomaiņa pret

ugunsdrošām durvīm (EI30)

KOPĀ:

339.4000

UGUNSDROŠĪBAS NODALĪJUMA PLATĪBA
360.1 m²

Pieņemtie apzīmējumi

Apzīmējums
Nosaukums

Esoša siena

Esoša siena ar esošu logailu

Esoša siena ar esošu durvju

ailu

Pārbūves zona (baseina

telpa un citas telpas

ugunsdrošības nodalījumā

Telpas ārpus pārbūves

zonas

Ugunsdrošības nodalījuma

robeža

Ugunsdrošības nodalījumu

norobežojošas esošas

apmestas 440mm keramisko

bloku sienas (REI 180),

apmestas 250mm keramisko

bloku sienas (REI 120),

apmestas 120mm keramisko

bloku sienas (EI 180)

Esošu durvju nomaiņa pret

ugunsdrošām (EI-30)

Demontējama un daļēji

aizmūrējama esoša logaila,

ierīkojamas durvis

Esoša evakuācijas izeja

(caur citu ugunsdrošības

nodalījumu)

Projektētā evakuācijas izeja

(no baseina zonas

ugunsdrošības nodalījuma)

Ierīkojamas ārējas vieglas

konstrukcijas metāla kāpnes

ar četriem pakāpieniem
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STĀVA PLĀNS

M 1:100

Piezīmes.

1. Izmēri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Rasējumus nemērīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmērus. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
3. Par projekta ±0.000 atzīmi pieņemts baseina telpas tīrās grīdas līmenis.
4. Griezumu A - A skatīt lapā AR-3-1.
5. Šo rasējumu skatīt kopā ar projekta pārējām daļām un rasējumiem.
6. Galvenā būvuzņēmēja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot

visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus.
7. Visus izmērus precizēt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
8. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģēt atbilstoši situācijai pēc konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka

konstrukcijas ir bojātas un nav ekspluatējamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, pieaicināt būvprojekta autoru. Neparedzētos darbus iekļaut
papildizdevumos.

9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs, savlaicīgi, pirms
darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

10. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņēmējam jāprecizē atbilstoši situācijai dabā.
11. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi iestrādājami atbilstoši ražotāja prasībām un noteikumiem.
12.Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī

normatīvu prasībām.
13. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pēc tehniskajiem rādītājiem analogiem vai labākiem.
14. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu

iestrādāšanas būvē.
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Sniega barjera

(atbilstoša jumta segumam)

Esošas demontējamas

virsgaismas (aizvietojamas

ar jaunām)

Pārbūvējamā jumta

plaknes daļa

Papildus siltināmā

jumta plaknes daļa

Ventilācijas atvere gaisa

izvadīšanai no jumta konstrukcijas

(visā sienas garumā)

Ventilācijas atvere

gaisa izvadīšanai no

jumta konstrukcijas

(visā sienas garumā)

Ventilācijas atvere gaisa
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(visā sienas garumā)
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vertikāli līdz zemei 5.3m

savien. ar zemējuma

no zemes virskārtas

 elektrodiem h=0.8m 

vertikāli līdz zemei 5.3m
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no zemes virskārtas
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Savienojuma klemme

Tērauda stieples pievienošana

sniega barjerai

Savienojuma klemme

Tērauda stieples pievienošana

sniega barjerai

Savienojuma klemme

Tērauda stieples pievienošana

sniega barjerai

Savienojuma klemme

Tērauda stieples pievienošana

sniega barjerai

Savienojuma klemme

Tērauda stieples pievienošana

sniega barjerai

Savienojuma klemme

Tērauda stieples pievienošana

sniega barjerai

Esošā zibens aizsardzības

kontūra savienojuma vieta

Esošā zibens aizsardzības

kontūra savienojuma vieta

ar projektējamo kontūru

Esošā zibens aizsardzības

kontūra savienojuma vieta

ar projektējamo kontūru

Esošā zibens aizsardzības

kontūra savienojuma vieta

ar projektējamo kontūru

Esošā zibens aizsardzības

kontūra savienojuma vieta

ar projektējamo kontūru

V-1

V-1

V-1

V-2

BŪVPROJ. VAD.

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA
SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR.:

SIA

M 1:100

Mārupes novada Dome

JUMTA PLĀNS

AR-2-2

Baseina jumta pārbūve

05-11-16

BP
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads

N. Pavārs

N. Pavārs

14.03.2017

14.03.2017

Reģ. nr.90000012827,  Daugavas iela 29, Mārupes novads

A. Borodkins 14.03.2017

8076 011 0416

JUMTA PLĀNS

M 1:100

Piezīmes.

1. IzmĒri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. RasĒjumus nemĒrīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmĒrus.

Šaubu gadījumā konsultĒties ar būvprojekta autoru.
3. Par projekta ±0.000 atzīmi pieņemts baseina telpas tīrās

grīdas līmenis.
4. Griezumu A - A skatīt lapā AR-3-1.
5. Visas projektĒtās un uz jumta izvietojamās

inženierkomunikācijas skatīt attiecīgās projekta daĻas
rasĒjumos.

6. Šo rasĒjumu skatīt kopā ar projekta pārĒjām daĻām un
rasĒjumiem.

7. Galvenā būvuzņĒmĒja pienākums pirms būvdarbu
uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu
projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros
vai nesaprastos jautājumus.

8. Visus izmĒrus precizĒt uz vietas pirms būvelementu
pasūtīšanas.

9. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģĒt atbilstoši
situācijai pĒc konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares
elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir bojātas un nav
ekspluatĒjamas atbilstoši šī projekta risinājumiem,
pieaicināt būvprojekta autoru. NeparedzĒtos darbus iekĻaut
papildizdevumos.

10. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā
izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas
izstrādā būvuzņĒmĒjs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas
vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

11. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un
būvelementu pasūtīšanas būvuzņĒmĒjam jāprecizĒ
atbilstoši situācijai dabā.

12. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi
iestrādājami atbilstoši ražotāja prasībām un noteikumiem.

13.Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota
projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un
standartshĒmām, kā arī normatīvu prasībām.

14. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt
aizvietoti ar citiem, pĒc tehniskajiem rādītājiem analogiem
vai labākiem.

15. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem
jāskaņo ar projekta autoru savlaicīgi, pirms būvmateriālu
pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvĒ.
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Tērauda lokšņu jumta segums (Ruukki Classic A vai analogs)       32mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ nesošas koka latas 40x100mm, s=300mm   40mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas 50x100mm, s=600mm    50mm

Pretkondensāta plēve

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas ar atstarpēm 50x100x200mm, s=600mm 50mm

Pretvēja barjera (PAROC XMV 060 vai analogs)

Siltumizolācija 125mm (PAROC eXtra vai analogs)/ koka latojums 50x125, s=600mm  125mm

Esošais fibrolīts FK   50mm

Esoša gaisa sprauga   50mm

Esoša minerālvate    150mm

Esoša tvaika izolācija

Esošs fibrolīts FK 50   50mm
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Tērauda lokšņu jumta segums (Ruukki Classic A vai analogs)      32mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ nesošas koka latas 40x100mm, s=300mm   40mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas 50x100mm, s=600mm    50mm

Pretkondensāta plēve

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas ar atstarpēm 50x100x200mm, s=600mm 50mm

Pretvēja barjera (PAROC XMV 060 vai analogs)

Siltumizolācija 200mm (PAROC eXtra vai analogs)/ Z200 termoprofils, s=600mm   200mm

Siltumizolācija 200mm (PAROC eXtra vai analogs)/ Z200 termoprofils, s=600mm   200mm

Gaisa un tvaiku izolācijas plēve (PAROC XMV 020 bas vai analogs)

Cieta siltumizolācija 20mm (PAROC ROB 60 vai analogs)        20mm

Nesoša profilētā tērauda loksne (Ruukki T130M-75L-930 vai analogs)          130mm

Metāla kopne (skatīt BK daļu)

BŪVPROJ. VAD.

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA
SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR.:

SIA

M 1:100

Mārupes novada Dome

GRIEZUMS A - A

AR-3-1

Baseina jumta pārbūve

05-11-16

BP
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads

N. Pavārs

N. Pavārs

14.03.2017

14.03.2017

Reģ. nr.90000012827,  Daugavas iela 29, Mārupes novads

A. Borodkins 14.03.2017

8076 011 0416

GRIEZUMS A - A

M 1:100

Piezīmes.

1. IzmĒri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. RasĒjumus nemĒrīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmĒrus. Šaubu gadījumā konsultĒties ar būvprojekta autoru.
3. Par projekta ±0.000 atzīmi pieņemts baseina telpas tīrās grīdas līmenis.
4. Mezglus M-1, M-2 skatīt lapā ARD-1, M-3 un M-4 lapā ARD-2.
5. Šo rasĒjumu skatīt kopā ar projekta pārĒjām daĻām un rasĒjumiem.
6. Galvenā būvuzņĒmĒja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai

nesaprastos jautājumus.
7. Visus izmĒrus precizĒt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
8. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģĒt atbilstoši situācijai pĒc konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir bojātas un

nav ekspluatĒjamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, pieaicināt būvprojekta autoru. NeparedzĒtos darbus iekĻaut papildizdevumos.
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņĒmĒjs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai

pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
10. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņĒmĒjam jāprecizĒ atbilstoši situācijai dabā.
11. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi iestrādājami atbilstoši ražotāja prasībām un noteikumiem.
12.Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshĒmām, kā arī normatīvu prasībām.
13. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pĒc tehniskajiem rādītājiem analogiem vai labākiem.
14. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvĒ.
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11860

Ugunsdrošības

nodalījumu

norobežojošā

konstrukcija

Dzelzsbetona

dobpanelis 220mm

Dzelzsbetona

dobpanelis 220mm

Monolītais dzelzsbetons 200mm

Monolītais dzelzsbetons 100mm

Monolītais dzelzsbetons 100mm

Keramiskie bloki 440mm

Keramiskie

bloki

440mm,

250mm vai

120mm

Pieņemtie apzīmējumi

Apzīmējums

Nosaukums

Pārbūvējamā jumta plaknes

daļa

Papildus siltināmā jumta

plaknes daļa

Esošas konstrukcijas - sienas,

pārsegumi, jumts

Ugunsdrošības nodalījumu

norobežojošas esošas

konstrukcijas (vismaz REI 60)

- sienas, pārsegumi

Ugunsdrošības nodalījuma

robeža

Baseina telpas

ugunsdrošības nodalījums

Pārējās ēkas

ugunsdrošības nodalījums

BŪVPROJ. VAD.

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA
SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

KADASTRA NR.:

SIA

M 1:100

Mārupes novada Dome

SHEMATISKS GRIEZUMS 1 - 1

AR-3-2

Baseina jumta pārbūve

05-11-16

BP
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads

N. Pavārs

N. Pavārs

14.03.2017

14.03.2017

Reģ. nr.90000012827,  Daugavas iela 29, Mārupes novads

V. Kožuhovs 14.03.2017

8076 011 0416

SHEMATISKS GRIEZUMS 1 - 1

M 1:100

Piezīmes.

1. IzmĒri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. RasĒjumus nemĒrīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmĒrus. Šaubu gadījumā konsultĒties ar būvprojekta autoru.
3. Par projekta ±0.000 atzīmi pieņemts baseina telpas tīrās grīdas līmenis.
4. Būvprojekta būvkonstrukciju daĻas vadītājs apliecina, ka, ņemot vĒrā Ēkas oriģinālajā būvprojektā norādītos risinājumus, griezumā atzīmĒtās esošās ugunsdrošības

nodalījumu norobežojošās būvkonstrukcijas ir ugunsdrošas un atbilst vismaz REI 60 ugunsizturībai.
5. Šo rasĒjumu skatīt kopā ar projekta pārĒjām daĻām un rasĒjumiem.
6. Galvenā būvuzņĒmĒja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai

nesaprastos jautājumus.
7. Visus izmĒrus precizĒt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
8. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģĒt atbilstoši situācijai pĒc konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir bojātas un

nav ekspluatĒjamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, pieaicināt būvprojekta autoru. NeparedzĒtos darbus iekĻaut papildizdevumos.
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņĒmĒjs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai

pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
10. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņĒmĒjam jāprecizĒ atbilstoši situācijai dabā.
11. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi iestrādājami atbilstoši ražotāja prasībām un noteikumiem.
12.Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshĒmām, kā arī normatīvu prasībām.
13. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pĒc tehniskajiem rādītājiem analogiem vai labākiem.
14. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvĒ. BŪVPROJ. BK. D. VAD.
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+4.550

Pārbūvējamā jumta

plaknes daļa

Papildus siltināmā

jumta plaknes daļa

Pārbūvējams sienas un

jumta savienojums

Esošās un

būvniecības laikā

saglabājamās

konstrukcijas

Ventilācijas atvere gaisa

izvadīšanai no jumta

konstrukcijas

A B

20000

+6.490

+4.550
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+9.330

+7.320

Pārbūvējamā jumta

plaknes daļa

Ventilācijas atvere gaisa

izvadīšanai no jumta

konstrukcijas

Ventilācijas atvere gaisa

izvadīšanai no jumta konstrukcijas

Papildus siltināmā

jumta plaknes daļa

Projektētās metāla

kāpnes pie ieejas

Pārbūvējams sienas un

jumta savienojums

Esošās un

būvniecības laikā

saglabājamās

konstrukcijas
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11860

+4.550

Pārbūvējamā jumta

plaknes daļa

+2.970
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-0.750

+2.200

D-1

Pārbūvējams sienas un

jumta savienojums
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1000250

+2.970

+2.200

±0.000

-0.030

-0.750

Daļēji aizmūrējama

esoša aila

Projektētās durvis

esošas logailas vietā

Demontējams

sienas fragments

Projektētas metāla kāpnes

FASĀDE ASĪS 2- 1 (AR IZMAIŅĀM)

M 1:100

FASĀDE ASĪS A - B (AR IZMAIŅĀM)

M 1:100

FASĀDE ASĪS 1 - 2 (AR IZMAIŅĀM)

M 1:100

D-1 Projektētā izeja

M 1:50

BŪVPROJ. VAD.

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA
SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR.:

SIA

M 1:100

Mārupes novada Dome

FASĀDES AR IZMAIŅĀM

FASĀDE ASĪS A - B; 2 - 1; 1 - 2;

D-1 PROJEKTĒTĀ IZEJA

AR-4-1

Baseina jumta pārbūve

05-11-16

BP
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads

N. Pavārs

N. Pavārs

14.03.2017

14.03.2017

Reģ. nr.90000012827,  Daugavas iela 29, Mārupes novads

A. Borodkins 14.03.2017

8076 011 0416

Piezīmes.

1. IzmĒri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. RasĒjumus nemĒrīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmĒrus. Šaubu gadījumā konsultĒties ar būvprojekta autoru.
3. Par projekta ±0.000 atzīmi pieņemts baseina telpas tīrās grīdas līmenis.
4. Griezumu A - A skatīt lapā AR-3-1.
5. Šo rasĒjumu skatīt kopā ar projekta pārĒjām daĻām un rasĒjumiem.
6. Galvenā būvuzņĒmĒja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus

neskaidros vai nesaprastos jautājumus.
7. Visus izmĒrus precizĒt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
8. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģĒt atbilstoši situācijai pĒc konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir

bojātas un nav ekspluatĒjamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, pieaicināt būvprojekta autoru. NeparedzĒtos darbus iekĻaut papildizdevumos.
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņĒmĒjs, savlaicīgi, pirms darbu

uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
10. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņĒmĒjam jāprecizĒ atbilstoši situācijai dabā.
11. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi iestrādājami atbilstoši ražotāja prasībām un noteikumiem.
12.Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshĒmām, kā arī normatīvu

prasībām.
13. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pĒc tehniskajiem rādītājiem analogiem vai labākiem.
14. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvĒ.
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Aizmūrējamās ailas sienas fragmentam veidot

dekoratīvā apmetuma apdari, toni saskaņot ar

pārējās fasādes toni būvniecības laikā

Fasāžu apdarē izmantoto materiālu atšifrējums

Apzīmējums

Projektēts/

Esošs

Fasādes daļa

Materiāla

nosaukums

Krāsas tonis,

katalogs

Projektēts Jumta segums

Tērauda

vertik. šuvju

loksnes

R11 Skuju zaļš (pēc

Ruukki piedāvājuma)

Projektēts

Sienas zem

dzegas apdare

Tērauda

vertik. šuvju

loksnes

R23 Tumši pelēks

(pēc Ruukki

piedāvājuma)

Projektēts

Durvis Metāls RAL 9023

Projektēts

Lietusūdens

novadīšanas

sistēmas elementi

Karsti

cinkots

tērauds

R21 Gaiši pelēks

(pēc Ruukki

piedāvājuma)

Projektēts Kāpnes pie ieejas

Nerūsējošais

tērauds

RAL 7040

Esošs

Jumta segums

- -

Esošs

Fasādes apdare

- -

Esošs

Fasādes apdare

- -

Esošs

Logu rāmji,

žalūzijas

- -

Esošs

Joslas starp

logiem

- -

Esošs

Cokola apdare

- -

BŪVPROJ. VAD.

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA
SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR.:

SIA

M 1:100

Mārupes novada Dome

FASĀŽU MATERIĀLU UN TOŅU

RISINĀJUMS

FASĀDE ASĪS A - B; 2 - 1; 1 - 2

AR-4-2

Baseina jumta pārbūve

05-11-16

BP
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads

N. Pavārs

N. Pavārs

14.03.2017

14.03.2017

Reģ. nr.90000012827,  Daugavas iela 29, Mārupes novads

A. Borodkins 14.03.2017

8076 011 0416

FASĀDE ASĪS 2 - 1

M 1:100

FASĀDE ASĪS A - B

M 1:100

FASĀDE ASĪS 1 - 2

M 1:100

Piezīmes.

1. IzmĒri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. RasĒjumus nemĒrīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmĒrus. Šaubu gadījumā konsultĒties

ar būvprojekta autoru.
3. Par projekta ±0.000 atzīmi pieņemts baseina telpas tīrās grīdas līmenis.
4. Griezumu A - A skatīt lapā AR-3-1.
5. Šo rasĒjumu skatīt kopā ar projekta pārĒjām daĻām un rasĒjumiem.
6. Galvenā būvuzņĒmĒja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā

iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai
nesaprastos jautājumus.

7. Visus izmĒrus precizĒt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
8. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģĒt atbilstoši situācijai pĒc konstrukciju

atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir bojātas un nav
ekspluatĒjamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, pieaicināt būvprojekta autoru.
NeparedzĒtos darbus iekĻaut papildizdevumos.

9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu
papildus detalizācijas izstrādā būvuzņĒmĒjs, savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai
pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.

10. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas
būvuzņĒmĒjam jāprecizĒ atbilstoši situācijai dabā.

11. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi iestrādājami atbilstoši ražotāja
prasībām un noteikumiem.

12.Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā
ar izgatavotāja norādījumiem un standartshĒmām, kā arī normatīvu prasībām.

13. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pĒc
tehniskajiem rādītājiem analogiem vai labākiem.

14. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru
savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvĒ.
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Durvju specifikācija

Marķē-

jums

Nosaukums

Vēršanas

virz.

Skaits

Ailas izmēri

bxh(mm)

Pretskats Piezīmes

D-1 Ugunsdrošas

iekšdurvis

K 3

1000x

2100mm

Durvju ugunsizturība: EI-30

Materiāls: Finierējums

Krāsas tonis: Oranžs

Speciāls aprīkojums: Pašaizvēršanās

mehānismi, noblīvētas piedurlīstes, bez sliekšņa

D-1* L 1

D-2

Ārdurvis ar

stiklotu virslogu

L 1 1000x

2970mm

(durvju aila

1000x

2200mm)

Siltuma caurlaidības koeficients U≤1.1 W/m²K

Materiāls: Alumīnijs

Krāsas tonis: RAL 7040

Speciāls aprīkojums: Pašaizvēršanās

mehānismi, noblīvētas piedurlīstes, bez sliekšņa

BŪVPROJ. VAD.

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA
SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR.:

SIA

M 1:50

Mārupes novada Dome

DURVJU UN VIRSGAISMU

SPECIFIKĀCIJA

AR-5-1

Baseina jumta pārbūve

05-11-16

BP
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads

N. Pavārs

N. Pavārs

14.03.2017

14.03.2017

Reģ. nr.90000012827,  Daugavas iela 29, Mārupes novads

A. Borodkins 14.03.2017

8076 011 0416

Piezīmes.

1. Izmēri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. Rasējumus nemērīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmērus. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.
3. Šo rasējumu skatīt kopā ar projekta pārējām daļām un rasējumiem.
4. Galvenā būvuzņēmēja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus

neskaidros vai nesaprastos jautājumus.
5. Durvju specifikācijā doti izmēri ailām, virsgaismām rāmjiem, visus izmērus precizēt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
6. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģēt atbilstoši situācijai pēc konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir

bojātas un nav ekspluatējamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, pieaicināt būvprojekta autoru. Neparedzētos darbus iekļaut papildizdevumos.
7. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņēmējs, savlaicīgi, pirms darbu

uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
8. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņēmējam jāprecizē atbilstoši situācijai dabā.
9. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi iestrādājami atbilstoši ražotāja prasībām un noteikumiem.
10.Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu

prasībām.
11. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pēc tehniskajiem rādītājiem analogiem vai labākiem.
12. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvē.

Virsgaismu specifikācija

Marķē-

jums

Nosaukums Skaits

Kupola ārējais

apkārtmērs un

augstums axbxh(mm)

Virsskats Piezīmes

V-1 Neverama

kupolveida

virsgaisma ar

taisnstūrveida

pamatni

3 1460x2660x350mm Siltuma caurlaidības

koeficients U≤1.2 W/m²K

Materiāls: Akrils vai

polikarbonāts

Krāsas tonis: RAL 7040

Speciāls aprīkojums:

Trīsslāņu kupols ar

aizsardzību pret UV

starojumu, rūpnieciski

izolētu pamatni

V-2 Neverama

kupolveida

virsgaisma ar

taisnstūrveida

pamatni

1 1460x1760x350mm Siltuma caurlaidības

koeficients U≤1.2 W/m²K

Materiāls: Akrils vai

polikarbonāts

Krāsas tonis: RAL 7040

Speciāls aprīkojums:

Trīsslāņu kupols ar

aizsardzību pret UV

starojumu, rūpnieciski

izolētu pamatni



Tērauda lokšņu jumta segums (Ruukki Classic A vai analogs)       32mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ nesošas koka latas 40x100mm, s=300mm   40mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas 50x100mm, s=600mm    50mm

Pretkondensāta plēve

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas ar atstarpēm 50x100x200mm, s=600mm 50mm

Pretvēja barjera (PAROC XMV 060 vai analogs)

Siltumizolācija 125mm (PAROC eXtra vai analogs)/ koka latojums 50x125, s=600mm  125mm

Esošais fibrolīts FK   50mm

Esoša gaisa sprauga   50mm

Esoša minerālvate    150mm

Esoša tvaika izolācija

Esošs fibrolīts FK 50   50mm

18

88
Nosedzošs lāsenis

50
0

15
0

10
0

75
0

Perforēta metāla detaļa

gaisa izvadīšanai

Mitrumizturīgs saplāksnis

Vertikālas koka latas 70x50mm,

s=600mm

12
5

50
52

40

32

Esoša līmēta saplākšņa sija

313(h)x36, s=1340 mm

Esoša koka lata

50(h)x40mm

Esošs koka dēlis

30x120 mm

300

Esošs rīģipša apšuvums, 2 kārtas GKF,

krāsots, uz koka latojuma 12.5mmx2

Esošs koka karkass, latas

50x50mm

Esoša nedegošā akmens vate

 50mm

Esošs mitrumizturīgais rīģipsis GKFi,

krāsots 12.5mm

Esošs virsgaismas

karkass

Esoša spāre

Ruberoīda

hidroizolācija

Virsgaisma

Esošā koka karkasa turpinājums, aizpildāms ar

PAROC eXtra siltumizolāciju 50mm

Esošā virsgaismas rāmja turpinājums, aizpildāms

ar PAROC eXtra siltumizolāciju 100mm

Koka elements,

ar slīpumu

120x60mm

Nosedzoša skārda

detaļa pa

virsgaismas perimetru

Blīvējums

Uzlocīta jumta seguma loksne

Tērauda lokšņu jumta segums (Ruukki Classic A vai analogs)       32mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ nesošas koka latas 40x100mm, s=300mm   40mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas 50x100mm, s=600mm    50mm

Pretkondensāta plēve

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas ar atstarpēm 50x100x200mm, s=600mm 50mm

Pretvēja barjera (PAROC XMV 060 vai analogs)

Siltumizolācija 125mm (PAROC eXtra vai analogs)/ koka latojums 50x125, s=600mm  125mm

Esošais fibrolīts FK   50mm

Esoša gaisa sprauga   50mm

Esoša minerālvate    150mm

Esoša tvaika izolācija

Esošs fibrolīts FK 50   50mm

Esoša koka spāre

Esošas koka latas 20x40mm 20mm

Esošs rīģipša apšuvums    12.5mm

Esošs rīģipša apšuvums    12.5mm

12
550

50
40

32

29
7

300

M-1 Siltināmā jumta savienojums ar esošu sienu

M 1:20

M-2 Virsgaismas risinājums siltināmajā jumtā

M 1:20

BŪVPROJ. VAD.

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: PAS.ŠIFRS

STADIJA
SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga

Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR.:

SIA

M 1:20

Mārupes novada Dome

M - 1 SILTINĀMĀ JUMTA SAVIENOJUMS AR

ESOŠU SIENU

M-2 VIRSGAISMAS RISINĀJUMS

SILTINĀMAJĀ JUMTĀ

ARD-1

Baseina jumta pārbūve

05-11-16

BP
Mazcenu aleja 4a, Jaunmārupe, Mārupes novads

N. Pavārs

N. Pavārs

14.03.2017

14.03.2017

Reģ. nr.90000012827,  Daugavas iela 29, Mārupes novads

A. Borodkins 14.03.2017

8076 011 0416

Piezīmes.

1. IzmĒri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. RasĒjumus nemĒrīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmĒrus. Šaubu gadījumā konsultĒties ar būvprojekta autoru.
3. Par projekta ±0.000 atzīmi pieņemts baseina telpas tīrās grīdas līmenis.
4. Griezumu A - A skatīt lapā AR-3-1.
5. Šo rasĒjumu skatīt kopā ar projekta pārĒjām daĻām un rasĒjumiem.
6. Galvenā būvuzņĒmĒja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus

neskaidros vai nesaprastos jautājumus.
7. Visus izmĒrus precizĒt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
8. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģĒt atbilstoši situācijai pĒc konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir

bojātas un nav ekspluatĒjamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, pieaicināt būvprojekta autoru. NeparedzĒtos darbus iekĻaut papildizdevumos.
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņĒmĒjs, savlaicīgi, pirms darbu

uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
10. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņĒmĒjam jāprecizĒ atbilstoši situācijai dabā.
11. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi iestrādājami atbilstoši ražotāja prasībām un noteikumiem.
12.Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshĒmām, kā arī normatīvu

prasībām.
13. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pĒc tehniskajiem rādītājiem analogiem vai labākiem.
14. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvĒ.
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Esoša līmēta saplākšņa sija

313(h)x36, s=1340 mm

Esoša koka lata

50(h)x40mm

Esošs koka dēlis

30x120 mm

Tērauda lokšņu jumta segums (Ruukki Classic A vai analogs)       32mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ nesošas koka latas 40x100mm, s=300mm   40mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas 50x100mm, s=600mm   50mm

Pretkondensāta plēve

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas ar atstarpēm 50x100x200mm, s=600mm 50mm

Pretvēja barjera (PAROC XMV 060 vai analogs)

Siltumizolācija 125mm (PAROC eXtra vai analogs)/ koka latojums 50x125, s=600mm  125mm

Esošais fibrolīts FK   50mm

Esoša gaisa sprauga   50mm

Esoša minerālvate    150mm

Esoša tvaika izolācija

Esošs fibrolīts FK 50   50mm

Esoša koka spāre

Esošas koka latas 20x40mm 20mm

Esošs rīģipša apšuvums    12.5mm

Esošs rīģipša apšuvums    12.5mm

≥ 500mm

≥ 500mm

Sniega barjera

Koka dēļu klājs

40x100mm

600

300

Tērauda lokšņu jumta segums (Ruukki Classic A vai analogs)      32mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ nesošas koka latas 40x100mm, s=300mm   40mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas 50x100mm, s=600mm    50mm

Pretkondensāta plēve

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas ar atstarpēm 50x100x200mm, s=600mm 50mm

Pretvēja barjera (PAROC XMV 060 vai analogs)

Siltumizolācija 200mm (PAROC eXtra vai analogs)/ Z200 termoprofils, s=600mm   200mm

Siltumizolācija 200mm (PAROC eXtra vai analogs)/ Z200 termoprofils, s=600mm   200mm

Gaisa un tvaiku izolācijas plēve (PAROC XMV 020 bas vai analogs)

Cieta siltumizolācija 20mm (PAROC ROB 60 vai analogs)        20mm

Nesoša profilētā tērauda loksne (Ruukki T130M-75L-930 vai analogs)          130mm

Metāla kopne (skatīt BK daļu)

Siltumizolējoša blīvējuma sloksne

(PAROC XSI 001 vai analogs)

Tekne d=150mm

Tērauda loksne (Ruukki Classic A vai analogs)

Vēdināma gaisa šķirkārta 25mm/

Vertikālas koka latas 25x50mm, s=600mm

Pretvēja barjera (PAROC XMV 060 vai analogs)

Koka latas 125x50mm, s=600mm/

Siltumizolācija 125mm (PAROC eXtra vai analogs)

Gaisa un tvaiku izolācijas plēve

(PAROC XMV 020 bas vai analogs)

Lāsenis

Esošs pabetonējums

zem kopnes

Esoša sienas konstrukcija

25

32

497

20
20 20

0
20

050
50

40
32

61
2

Tērauda lokšņu jumta segums (Ruukki Classic A vai analogs)      32mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ nesošas koka latas 40x100mm, s=300mm   40mm

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas 50x100mm, s=600mm    50mm

Pretkondensāta plēve

Vēdināmā gaisa šķirkārta/ koka latas ar atstarpēm 50x100x200mm, s=600mm 50mm

Pretvēja barjera (PAROC XMV 060 vai analogs)

Siltumizolācija 200mm (PAROC eXtra vai analogs)/ Z200 termoprofils, s=600mm   200mm

Siltumizolācija 200mm (PAROC eXtra vai analogs)/ Z200 termoprofils, s=600mm   200mm

Gaisa un tvaiku izolācijas plēve (PAROC XMV 020 bas vai analogs)

Cieta siltumizolācija 20mm (PAROC ROB 60 vai analogs)        20mm

Nesoša profilētā tērauda loksne (Ruukki T130M-75L-930 vai analogs)          130mm

Metāla kopne (skatīt BK daļu)

150

5

150

Sniega barjera

300

Vertikālas koka latas 150x50mm, s=600mm/

Siltumizolācija 150mm (PAROC eXtra vai analogs)

Siltumizolējoša blīvējuma

sloksne (PAROC XSI 001

vai analogs)

600

Koka latas 150x50mm, s=600mm/

Siltumizolācija 150mm (PAROC eXtra vai analogs)

10

125

Dekoratīvs apmetums

Mitrumizturīgs ģipškartons

+4.550

M-3 Pārbūvējamā jumta savienojums ar

siltināmo jumtu un esošu sienu
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M-4 Dzegas risinājums

M 1:20
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Piezīmes.

1. IzmĒri norādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
2. RasĒjumus nemĒrīt, par pareiziem uzskatīt dotos izmĒrus. Šaubu gadījumā konsultĒties ar būvprojekta autoru.
3. Par projekta ±0.000 atzīmi pieņemts baseina telpas tīrās grīdas līmenis.
4. Griezumu A - A skatīt lapā AR-3-1.
5. Šo rasĒjumu skatīt kopā ar projekta pārĒjām daĻām un rasĒjumiem.
6. Galvenā būvuzņĒmĒja pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus

neskaidros vai nesaprastos jautājumus.
7. Visus izmĒrus precizĒt uz vietas pirms būvelementu pasūtīšanas.
8. Visus risinājumus un mezglus pārskatīt un koriģĒt atbilstoši situācijai pĒc konstrukciju atsegšanas. Ja atsedzot apdares elementus ir bažas, ka konstrukcijas ir

bojātas un nav ekspluatĒjamas atbilstoši šī projekta risinājumiem, pieaicināt būvprojekta autoru. NeparedzĒtos darbus iekĻaut papildizdevumos.
9. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus detalizācijas izstrādā būvuzņĒmĒjs, savlaicīgi, pirms darbu

uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas, sasķaņojot ar projekta autoru.
10. Visi apjomi pirms būvmateriālu, būvizstrādājumu un būvelementu pasūtīšanas būvuzņĒmĒjam jāprecizĒ atbilstoši situācijai dabā.
11. Visi būvmateriāli, būvizstrādājumi un būvelementi iestrādājami atbilstoši ražotāja prasībām un noteikumiem.
12.Mezglu un detaĻu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem un standartshĒmām, kā arī normatīvu

prasībām.
13. Visi projektā norādītie materiāli un būvizstrādājumi var tikt aizvietoti ar citiem, pĒc tehniskajiem rādītājiem analogiem vai labākiem.
14. Visas izmaiņas un atkāpes no projekta risinājumiem jāskaņo ar projekta autoru savlaicīgi, pirms būvmateriālu pasūtīšanas un risinājumu iestrādāšanas būvĒ.

M-3 PĀRBŪVĒJAMĀ JUMTA SAVIENOJUMS

AR SILTINĀMO JUMTU UN ESOŠU SIENU

M-4 DZEGAS RISINĀJUMS

Metāla kopne (skatīt BK daļu)


