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PASKAIDROJUMA RAKSTS 

Objektu - pirmsskolas izglītības iestādi 128 bērniem - paredzēts būvēt uz zemes gabala Siguldā, 
Nurmižu ielā 31 (kadastra Nr.80150022804), ar kopējo zemes gabala platību 8069 m2, turpmāk tekstā 
Zemesgabals. Tas atrodas Siguldā starp projektētām Satezeles un Nurmižu ielām.  

Projektā izstrādāti risinājumi: 
- pirmsskolas izglītības iestādes ēkas arhitektūrai un būvkonstruktīvai shēmai; 
- teritorijas labiekārtojumam un apzaļumošanai; 
- ārējiem maģistrāliem inženiertīkliem; 
- iekšējiem inženiertīkliem (elektroapgāde, apkure, vēdināšana, ūdensapgāde, kanalizācija); 
- ugunsdrošības pasākumu pārskats. 

Projekta izstrāde veikta, pamatojoties uz Siguldas novada domes pasūtījumu, projektēšanas 
uzdevumu, būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu, citiem tehniskajiem noteikumiem, LR 
spēkā esošajiem būvnormatīviem, kā arī saskaņotā skiču projekta risinājumiem. 

1 TERITORIJA UN ĒKA 

Teritorijas tehniski – ekonomiskie rādītāji: 

Nosaukums Daudzums 

Zemes gabala platība 8069 m² 
Apbūvējamā platība 6979 m² 
Kopējais apbūves laukums  1161,5 m² 
Ceļi un laukumi 529,5 m² 
Apbūves intensitāte 22,9 % 
Brīvā teritorija 75,3 % 

Ēkas tehniski – ekonomiskie rādītāji: 

Nosaukums Daudzums 

Apbūves laukums  1155,8 m² 
Kopējā ēkas platība (bruto) 1596,5 m² 
Stāvu skaits 2 
Ugunsdrošības pakāpe U1 

1.1 TERITORIJAS PLĀNOŠANAS RISINĀJUMI 

Esošā situācija 

Objekts atrodas dzīvojamā mikrorajona iekšienē, zonā, kas teritorijas ģenerālplānā paredzēta bērnu 
pirmsskolas iestāžu apbūvei. Zemes gabals pašreiz ir neapbūvēts. Vienā pusē atrodas esošas 
daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar automašīnu stāvvietām, bet otrā pusē paredzēts būvēt vēl divas 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas. 

Objekts paredzēts 128 bērniem un bērnudārza personālam. 

Teritorija, kas paredzēta ēkas novietnei, ir samērā līdzena, neapbūvēta. Projektētās Nurmižu ielas 
vietā gar Zemesgabala ziemeļu robežu iet funkcionējošs notekgrāvis, kurā tiek novadīti virszemes ūdeņi. 
Šobrīd nav izbūvēta arī Satezeles iela gar dienvidu robežu. Saskaņā ar Pasūtītāja sniegto informāciju līdz 
bērnudārza nodošanai ekspluatācijā tiks izbūvēts ielas posms, kas nepieciešams piekļuvei objektam 
atbilstoši plānošanas un arhitektūras nosacījumos minētajam pieslēgumam no Satezeles ielas. Sakarā ar to, 
ka Satezeles ielas turpinājums atrodas uz privātas zemes, tas tuvākajā laikā netiks izbūvēts. 

Ģenerālplāna risinājumi 

Zemesgabalu paredzēts norobežot ar metinātu stiepļu žogu (Betafence metināts ar acs izmēru 50,8 
x 50,8, krāsa zaļa RAL 6073), kurā paredzēti divi divviru vārti transportam – no Satezeles un Nurmižu ielām 
un divi gājēju vārtiņi no Satezeles ielas – vieni izvietoti blakus lielajiem vārtiem, bet otri pretī ēkas galvenajai 
ieejai. Bērnudārza ēkas apjoms izvietojas gruntsgabala D pusē, pārējo teritoriju aizņem bērnu atpūtas zona 
ar nojumēm, rotaļu un sporta laukumiem. Katrai grupiņai paredzēta atsevišķa nojume (impregnēta koka L4,0 
x B3,0 x H2,5)) un pa divām grupiņām bloķēti rotaļu laukumi ar smilšu kastēm (impregnēta koka 2,0 x 2,0 ar 
transformējamu vāku) un rotaļu ierīcēm (šūpoles uz atsperes – 6 gab., dažādas, karuselis, rotaļu komplekss 
vecuma grupai 2-3 gadi– 1 gab, vingrošanas pilsētiņa vecuma grupai 3-6 gadi – 2 gab., slidkalniņi – 2 gab.). 
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Pretī galvenajai ieejai, kas izvietota ēkas vidusdaļā, izveidots bruģēts laukums svinīgiem pasākumiem. Pie 
gala ieejas no Satezeles ielas izvietots velosipēdu statīvs ar trim novietnēm. Atsevišķi nodalīts saimniecības 
pagalms ar piegādi virtuvei un ieeju siltummezglā. Pagalms daļēji norobežots no pārējās teritorijas ar tā galā 
izvietotu apjomu, kurā atrodas saimniecības šķūnis un segta vieta atkritumu konteineriem. Atlikušo 4m zonu 
nosedz žogs ar vārtiem. 

Saskaņā ar Plānošanas un arhitektūras nosacījumiem automašīnu stāvvietas personālam izvietotas 
teritorijā, saimniecības pagalmā. Apmeklētāju stāvvietas, kuras būtu jāizvieto gar ielu, ir paredzētas jau 
iepriekš izstrādātajā ielu projektā, kurā pret bērnudārza teritoriju paredzētas 5 stāvvietas šobrīd prasīto 6 
stāvvietu vietā. Tā kā bērnudārza projekta izstrādē ielas pārprojektēšana nav iekļauta, tad šobrīd kopā 
prasīto 11 stāvvietu vietā var tikt nodrošinātas 10. 

Labiekārtošana un apzaļumošana 

Visā teritorijā izvietoto ceļu un celiņu iesegumam paredzēts pielietot betona bruģi: 

gājēju celiņu zonā -  betona bruģakmeņi (198 x 98 x 60) + 30 mm smilts + 150 mm šķembu 
maisījums; betona ietvju apmales (620 x 185 x 60); 

braucamajā zonā -  betona bruģakmeņi (198 x 98 x 80) + 50 mm šķembu atsijas + 150 mm 
šķembu maisījums; betona ietvju apmales (1000 x 200 x 80). 

 Pret pagalma ieeju ēkā paredzēts sporta laukums ar gumijoto plākšņu tipa iesegumu. Pie visiem 
rotaļu laukumiem paredzēti soliņi (2m gari – 4 gab.). Rotaļu laukumos paredzēts smilts segums. 

Apzaļumošanai paredzēts izmantot Latvijas apstākļiem tipisku un bērniem interesantu augu 
sortimentu. Lielajiem kokiem pielietoti bērzi (Betula pendula „Golden Cloud” – 10 gab.), kļavas (Acer 
platanoides „Pyramidale Nanum” – 10 gab.), zirgkastaņas (Aesculus hippocastanum – 3 gab.), ozols 
(Quercus robur – 1 gab.), pīlādži (Sorbus aucuparia „White Swan”– 17 gab.), vilkābeles (Crataegus laevigata 
„Paul’s Scarlet” – 5 gab.). Zemākiem stādījumiem paredzētas spirejas (Spiraea japonica „Fire Light” – 67 
gab. un Spiraea x cinerea „Grefsheim” – 43.gab), grimoņi (cornus alba „Aurea” – 19 gab., Cornus alba 
„Keselringii”- 15 gab., Cornus alba „Sibirian Pearl”- 11 gab.) un fizokarpi (Phusocarpus opulifolius (augstais 
2,5-3m) – 29 gab., Phusocarpus opulifolius „Dart’s Gold”- 56 gab.,  Phusocarpus opulifolius „Diabolo”- 53 
gab.). Krūmveida augi paredzēti pamatā kā perimetrāla rakstura norobežojums. Lielie koki stādīti gupās pa 
teritoriju, lai telpiski sadalītu gruntsgabalu kompaktākās zonās, kā arī vietām pa perimetru, lai uzirdinātu 
dzīvžoga līniju. Pie centrālā laukuma paredzēta Serbijas egle (Picea omorika „Nana” – 1 gab.). Pie ieejām 
veidoti arī zemie stādījumi no zemajiem kadiķiem un klinšrozēm. 

Reklāmas un karoga masta  izvietojums 

Karoga masts (7 m, stiklašķiedras) projektēts centrālā laukuma stūrī. Uz fasādes, kas vērsta pret 
Satezeles ielu, izvietojama adreses plāksne.   

Pirmsskolas izglītības iestādes nosaukums izvietojams uz sienas blakus galvenajam laukumam. 
Dizainiskais risinājums izstrādājams un skaņojams atsevišķi. 

1.2 ARHITEKTŪRAS APJOMU RISINĀJUMI 

Grupiņu skaits, t.sk.: 
- vecumā līdz 3 gadiem; 
- vecumā no 3-5 gadi; 
- vecumā no 5-7 gadi 

6 
2 
2 
2 

Bērnu skaits, t.sk.: 
- vecumā līdz 3 gadiem; 
- vecumā no 3-5 gadi; 
- vecumā no 5-7 gadi 

128 
32 
48 
48 

Personāls 
t.sk. virtuvē 

20 
4 

Telpu platības: 
Bērnu grupiņas telpa (< 3gadi) 
Bērnu guļamtelpa (< 3gadi) 
Bērnu ģērbtuves telpa (< 3 gadi) 
Bērnu tualetes telpa (< 3 gadi) 
Apvienotā grupiņas/guļamtelpa (3-7 gadi) 1.stāvā 
Bērnu ģērbtuves telpa (3-7 gadi) 1.stāvā 
Bērnu tualetes telpa (3-7 gadi) 1.stāvā  
Apvienotā grupiņas/guļamtelpa (3-7 gadi) 2.stāvā 

 
41,0 m²; 41,0 m² 
33,4 m²; 34,3 m² 
16,5 m²; 16,5 m² 
13,1 m²; 13,1 m² 
96,9 m²; 95,7 m² 
17,1 m²; 17,1 m² 
15,4 m²; 15,4 m² 
96,9m²; 95,7 m² 
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Bērnu ģērbtuves telpa (3-7 gadi) 2.stāvā 
Bērnu tualetes telpa (3-7 gadi) 2.stāvā 
Ēdamzāle (vienlaicīgi 48 bērniem) 

17,1 m²; 17,1 m² 
15,4 m²; 15,4 m² 
41,1 m² 

Aktu zāle (vienlaicīgi 50 personām) 98,8 m² 
Sporta zāle (vienlaicīgi 1 grupiņai) 51,5 m² 

Izstrādātais projekts paredz pirmsskolas iestādes izbūvi, kur plānotas 6 bērnudārza grupu telpas: 
divas grupiņas bērniem vecumā līdz 3 gadiem un četras grupiņas bērniem vecumā no 3-7 gadiem, kā arī 
telpas, kas nepieciešamas bērnu attīstībai, ēdināšanai un bērnudārza personālam. 

Ēkas apjoms ir divstāvīgs. Pret dienvidiem orientētajā vienstāvīgajā apjomā projektētas grupiņu 
telpas mazajiem bērniem, bet tālākajā divstāvīgajā daļā izvietotas lielo bērnu grupiņas. Telpas abos stāvos 
grupējas abpus centrālajam gaitenim, pie kura no vienas puses pieslēdzas grupu telpas, bet no otras pārējās 
telpas.  

Ēkas 1. stāvā izveidoti četri bērnu grupu telpu bloki, kas projektēti kā atsevišķi ugunsdrošības 
nodalījumi ar ugunsdrošām sienām, kuros paredzētas atbilstošas ugunsdrošības durvis. Otrpus gaitenim 
paredzēti kabineti bērnudārza vadītājai, saimniecības vadītājam, medicīnas māsai, kopējs kabinets 
logopēdam, psihologam un soc.pedagogam, metodiskais kabinets, kā arī virtuves bloks ar ēdamtelpu, kurā 
paredzēts ēdināt vecāko grupu bērnus – vienlaicīgi apkalpojot divas grupiņas. Mazāko bērnu ēdināšana 
paredzēta viņu grupiņu telpās, kur paredzētas telpas trauku mazgāšanai un glabāšanai. Vēl pirmā stāvā 
atrodas veļas mazgātuve, veļas glabātuve, personāla garderobes telpa, siltummezgls un elektrosadales 
telpa. 

Arī ēkas 2.stāvā gaiteņa vienā pusē izvietojas grupiņu telpas, bet otrā pusē paredzēta aktu zāle, ko 
var izmantot arī muzikālām nodarbībām, kā arī atsevišķa zāle sporta nodarbībām. Aktu zāle projektēta 
pasākumiem vienlaicīgi divām grupiņām. Tās galā izvietota palīgtelpa dažāda inventāra uzglabāšanai. No 1. 
uz 2. stāvu ēkā paredzēta lifta platforma. 

Vecāko bērnu grupiņu telpās rotaļu istabas apvienotas ar guļamtelpām, veidojot kopēju telpu ar 
daudzstāvu izvelkamām gultām (4 vienā blokā). 

Insolācijas rādītāji: 

Telpas nr. 
plānā 

Nosaukums Orientācija pret dabess 
pusēm 

Secinājumi 

123 Grupas telpa dienvidi / rietumi 

Visām telpām tiek 
nodrošināts 

izsauļojums vairāk kā  
3 h/ dienā 

124 Guļamtelpa rietumi 
116 Guļamtelpa  rietumi 
117 Grupas telpa rietumi / ziemeļi 
133 Grupas telpa dienvidi / rietumi 
136 Grupas telpa rietumi / ziemeļi 
211 Grupas telpa dienvidi / rietumi 
207 Grupas telpa rietumi / ziemeļi 

 

Ēkā paredzētas trīs ieejas uz grupiņu telpām, centrālā ieeja, kas varētu tikt izmantota vecāku 
vajadzībām pasākumu laikā, izeja uz rotaļu un atpūtas zonu gaiteņa galā, kā arī atsevišķas ieejas virtuvei, 
siltummezglam un saimniecības šķūnim. Pie divām ieejām paredzētas segtas vietas ratiņu vai ragavu 
novietošanai. 

Paredzētie ugunsdrošības pasākumi aprakstīti ugunsdrošības pasākumu pārskatā. 

1.2.1 ĒKAS COKOLA DAĻA  

FIBO bloku mūrējums, siltināts no ārpuses ar putupolistirolu, apmests ar minerālo apmetumu un 
krāsots. 

1.2.2 ĒKAS ĀRSIENAS 

Mūrēti AEROC 375 bloki, abpusēji apmesti, no ārpuses izmantots dekoratīvais apmetums (struktūra 
– biezpiens, grauds 1-3 mm). Krāsojums atbilstoši krāsu pasei (skat. rasējumus AR-3-1 un AR-3-2).  

1.2.3 IEKŠSIENAS 

Iekšsienas – gan mūrētu bloku sienas, kas starp grupiņām būvakustikas normatīvo rādītāju (60 dB) 
izpildīšanai papildus no vienas puses apdarītas ar minerālvates skaņas izolāciju (30 mm stiprināta pēc 
ražotāja tehnoloģijas) un ģipškartona plātnēm 2 kārtās, gan metāla karkasa sienas ar ģipškartona apšuvumu 
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divās kārtās. Skaņas izolācijas (55 dB) nodrošināšanai, vietām paredzētas dubultā karkasa sienas ar 
minerālvates pildījumu (2 x 50mm, stiprināta 2 x 75 mm karkasā) un ģipškartona apšuvumu divās kārtās. 

1.2.4 KĀPNES 

Kāpnes projektētas no saliekamiem krāsotiem betona laidiem. Kāpņu starpposmi paredzēti ar 
akmens masas flīžu (200 x 200 x 8, virsma matēta, pretslīde R9A) iesegumu.  

1.2.5 ĀRDURVIS 

Visas ieejas durvis PVC konstrukcijās ar stikla paketes pildījumu. Ārdurvis uz grupiņu telpām 
aprīkojamas ar kodu slēdzenēm.  

1.2.6 IEKŠDURVIS 

Divviru un vienviru koka durvis, gludas, krāsotas. Ugunsdrošām durvīm nepieciešama EI 30 
ugunsdrošības klase saskaņā ar Ugunsdrošības pasākumu pārskata sadaļu. 

 
Durvju marka 
plānā 

Tips Furnitūra 

101 Ārdurvis, vienviru, siltinātas, gludas, 
krāsotas 

Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija, mehāniskā kodu atslēga 

102 Ārdurvis, divviru, PVC, stiklotas Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija, slēdzamas 

103 Ārdurvis, vienviru, siltinātas, gludas, 
krāsotas 

Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija, slēdzamas 

104 Iekšdurvis, vienviru, gludas, krāsotas Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija, slēdzamas 

105 Iekšdurvis, vienviru, gludas, krāsotas Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija 

106 Iekšdurvis, vienviru, gludas, krāsotas Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija 

107 Iekšdurvis, divviru, gludas, krāsotas Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija 

108 Iekšdurvis, vienviru, gludas, krāsotas Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija 

109 Iekšdurvis, divviru, PVC, stiklotas Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija 

110 Iekšdurvis, divviru, PVC, stiklotas Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija 

110* Ārdurvis, divviru, PVC, stiklotas Standarta - rokturi, enģes, slēdzene, 
blīvgumija, slēdzamas 

201 Vārti, koka, krāsoti Standarta, slēdzami 

 

1.2.7 LOGI  

Logi (Us=1,3 W/m2K) paredzēti balti PVC ar stikla paketēm un standarta furnitūru. Katrā grupiņu 
telpā vismaz vienai vērtnei paredzēts pretinsektu siets. Logi verami, ar vēdināšanas režīmu.  

Logiem paredzētas iekšējās palodzes no laminētas MDF plāksnes. Ārējās palodzes projektā 
paredzētas no skārda loksnes.  

Logiem grupiņu telpās, ēdnīcā, zālē un nodarbību telpā, pēc atsevišķa pasūtījuma atbilstoši 
Pasūtītāja vēlmēm, varētu tikt iebūvētas ārējās horizontālās žalūzijas no krāsota ekstrudētā alumīnija profila. 
Žalūzijas iespējamas ar dažādiem mehānismiem – manuāliem un automatizētiem. Konkrēto izvēli veic 
Pasūtītājs turpmākā būvniecības gaitā. 

1.2.8 APDARES MATERIĀLI 

Grīdas.  

Visās bērnudārza ikdienā lietojamajās telpās paredzēts grīdas iesegums no linoleja. Garie gaiteņi 
ieklāti ar krāsainu linoleju (heterogēns linolejs, 32.klase, pretslīdes koef. – R9), izveidojot dekoratīvu rakstu.  

Tehniskajās telpās paredzēta slīpēta, krāsota betona grīda. 
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Ieejas nojumēs - Akmens masas flīzes (matētas 300 x 300, pretslīdes koef. – R11). 

Virtuvē, tās palīgtelpās un WC paredzētas flīzes (akmens masas 200 x 200, matētas, pretslīdes 
koeficients – R11). 

Grupiņu telpās, guļamtelpās – linolejs (dabīgais, 32. klase, pretslīdes koef. – R9). 

Grupiņu ģērbtuvēs - (heterogēns linolejs, 32.klase, pretslīdes koef. – R9). 

Bērnudārza, t.sk. grupiņu tualetēs – flīzes (keramiskās 200 x 200, matētas, pretslīdes koeficients – 
R-10). 

Aktu zālē, nodarbību telpā – linolejs (heterogēns, 32. klase, pretslīdes koef. – R9).  

Kabinetos - (heterogēns linolejs, 32.klase, pretslīdes koef. – R9). 

Sienas. 

Virtuvē siena – viegli kopjams krāsojums (Bindo 20), trauku mazgāšanas zonā flīzējums (glazētas 
keramikas flīzes 200 x 200, virsmas apdare matēta). 

WC siena – viegli kopjams krāsojums (Bindo 20), aiz izlietnēm – flīzējums (glazētas keramikas flīzes 
200 x 200, virsmas apdare matēta). 

Grupiņu sanmezgos – viegli kopjams krāsojums (Bindo 20), aiz izlietnēm – flīzējums (glazētas 
keramikas flīzes 200 x 200, virsmas apdare matēta). 

Citās telpās - gluds krāsojums (Bindo 7).  

Griesti. 

Grupiņu telpās paredzēti piekārtie minerālplātņu griesti (600 x 600 mm, balti). 

Tehniskajās telpās – krāsojums (Bindo 3). 

Margas. 

Margas kāpņu telpās metāla, individuāli izgatavotas, krāsotas, ar beicētu koka rokturi divos līmeņos. 

1.2.9 IEKĀRTAS UN MĒBELES 

Invalīdu platforma 

Invalīdu platforma Cibes A5000 (celtspēja 400 kg, ātrums 0,15 m/s, 2 pieturas, pacelšanas 
augstums 3,30 m, elektriskais skrūves tipa, bez mašīntelpas, šahta slēgta ar krāsotiem metāla paneļiem un 
lokšņu tērauda krāsotām durvīm ar logu) 

Mēbeles 

Telpas aprīkotas ar nepieciešamām iebūvētajām mēbelēm. Garderobēs paredzēts ierīkot 
individuālos skapīšus bērnu apģērbu un apavu glabāšanai.  

Plānos uzrādīts arī pārējo mēbeļu konceptuālais izvietojums. Neiebūvētās mēbeles tiek pasūtītas un 
izgatavotas pēc atsevišķa Pasūtītāja pieprasījuma. 

Iekārtas 

Virtuve un veļas mazgātuve aprīkotas ar nepieciešamajām tehnoloģiskajām iekārtām. Komplektācija 
un izvietojums parādīti tehnoloģijas sadaļā 

2 KONSTRUKTĪVĀ SISTĒMA 

Vispārīgie dati 

Būvprojekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta pamatojoties uz: 
- arhitektūras daļas (AR) risinājumiem; 
- ģeotehniskās izpētes datiem, ko veica a/s „Ģeo” 2009. gadā maijā; 

Tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar: 
- LBN 207-01 "Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes"; 
- SNiP II-23-81 "Projektēšanas normas. Tērauda konstrukcijas"; 
- SNiP 2.01.07-85 "Slodzes un iedarbības"  
- LBN 205-97 "Mūra un stiegrota mūra konstrukciju projektēšanas normas"; 
- LBN 203-97 "Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas"; 
- LBN 003-01 "Būvklimatoloģija"; 
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- LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošība”. 

Konstruktīvie risinājumi 

Ēka ir 2 stāvu mūra ēka, kas sastāv no monolītas pamatu pēdas, mūrētas cokola daļas un sienām, 
saliekamajiem pārseguma paneļiem pirmā stāva un jumta pārsegumā. Saskaņā ar LBN 201-07 „Būvju 
ugunsdrošība”, ēkai jāatbilst U1 ugunsnoturības pakāpei. 

Par ēkas nosacīto augstuma atzīmi 0.000 pieņemts pirmā stāva tīrās grīdas līmenis (skat. „AR” 
daļu), kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei +95.870 Baltijas Augstumu sistēmā pēc ģenerālā plāna. 

Aprēķinu pamatprincipi 

Būvkonstrukciju risinājums izstrādāts šādiem normatīviem datiem: 
- sniega slodze 1.05 kPa; 
- vēja slodze 0.35 kPa; 
- lietderīgā slodze 1.5 kPa; 
- lietderīgā slodze uz kāpnēm 3.0 kPa; 
- grunts caursalšanas dziļums 1.15 m; 

Ēku karkasa konstrukciju aprēķins veikts ar galīgo elementu metodes programmu izmantojot telpisku 
aprēķina modeli. Aprēķinu modelī pielietoti plātnes, čaulu un stieņu galīgie elementi. 

Pamatne 

Būvobjekta pamatni veido kvartāra un augšdevona Amatas svītas nogulumi 

Ģeotehniskās izpētes laikā gruntsūdeņu līmenis konstatēts 1.4 m dziļumā no zemes virsmas, jeb uz 
absolūtajām atzīmēm 93.5 – 93.7 m vjl. Maksimālais prognozējamais var sasniegt 0.3m augstāk par 
konstatēto. 

Gruntsūdens ir vidēji agresīvs pret betonu (klase XA2). 

Būvlaukums izveidojams uz absolūtās atzīmes 94.17 m vjl., pirms tam izņemot vājās uzbērtās 
gruntis līdz nesošajam grunts slānim, kas pēc ģeoloģijas 2.urb. ir ~ 30cm zemāk par būvlaukuma apakšas 
atzīmi. Grunts nomaiņai jālieto tīra nesasalusi grants ar organikas saturu ne lielāku par 3% un jānoblietē ar 
vibroblietēm līdz grunts blīvums atbilst sablīvējuma koeficentam c=0.95-0.98.  

Pamatu pēdas likt uz 100 mm biezas, gruntī blietētu šķembu kārtas. Šķembu kārtas platumam jābūt 
par 200 mm lielākam par pamatu pēdu platumu. 

Pamati 

Ēkai ir paredzēta stiegrota monolītā betona pamatu pēda un no Fibo 5 300mm blokiem mūrēta 
cokola daļa līdz atzīmei -0.150.  

Pamatu aizbēršanai un pabērumiem zem grīdām un starpsienām jālieto tīra nesasalusi smalka 
smilts ar organikas saturu ne lielāku par 3%. Bērtā grunts jānoblietē pa kārtām, līdz ir sasniegts grunts 
noblīvējuma koeficients 95 %.  

Sienas 

Ēkai ir Aeroc bloku sienas ar biezumu 25, 30 un 37,5 cm. Ailu pārsegšanai pielietotas gatavās Aeroc 
pārsedzes un Aeroc U-blokos betonētas stiegrotas monolītās pārsedzes. Zem pārseguma paneļu galiem 
izveidota stiegrota monolītā betona josla. Sienu mezglu risinājumi un konstruktīvais stiegrojums saskaņā ar 
Aeroc rekomendācijām. 

Pārsegumi 

Pārsegumiem izmantoti dobie saliekamie paneļi 220 un 265mm biezumā. Šuvēs ievietot konstruktīvo 
stiegrojumu un  monolitizēt ar betonu B30. Paneļus montēt saskaņā ar izvēlētā ražotāja tehnoloģiju. Monolītā 
pārseguma fragments asīs E/F- 5/7no monolītā betona B25. 

Kāpnes 

Kāpnes un kāpņu podesti ir no saliekamā betona konstrukcijām. Podesti stiprināti sienās ar „Invisible 
connections” slēpto konsoļu palīdzību. 

Jumts 

Jumta nesošās koka konstrukcijas un to stiprības elementus aizsargā ar ugunsaizsardzības 
līdzekļiem, kas nodrošina vismaz B-s1, d0 ugunsreakcijas klasi. 
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 Konstrukciju materiāli 

Visiem pielietotajiem materiāliem ir jāatbilst attiecīgās kvalitātes sertifikātam pielietojamā sfērā. 

Betons (LVS EN 206-1:2001, LVS 156:2000): Visās dzelzsbetona konstrukcijās paredzēts izmantot 
betonu B25 F100, ja nav norādīts savādāk. 

Būvuzņēmējam, saskaņā ar EN 206-1:2000, ir jāizstrādā nepieciešamā betona tehniskie noteikumi 
betona ražotājam ar visām prasītā betona īpašībām, kā arī ir jākonkretizē visas prasības attiecībā uz betona 
īpašībām, kuras ir jāievēro transportēšanas laikā, pēc piegādes, iestrādes, noblīvēšanas, cietēšanas vai 
apstrādes laikā. 

Stiegrojums (GOST 5781-82): darba garenstiegrojums – A-III, darba šķērsstiegrojums – A-I, 
konstruktīvais stiegrojums – A-III. 

Enkurojuma garums saskaņā ar rasējumiem. Atsevišķas stiegras savstarpēji savienot ar stiepli. 
Stiegrojuma specifikācijās nav ieskaitīti stiegru pārlaidumi. 

Vides agresivitāte uz dzelzsbetona konstrukcijām – neagresīvā. 

Metāla profili pie dz/b tiek stiprināti ar ieliekamām detaļām. Visiem tērauda profiliem un lokšņu 
tēraudiem, kā arī metināšanas materiāliem jābūt izgatavotājrūpnīcu sertifikātiem.  

Montāžas savienojumi - metināti un skrūvju. Metāla kolonnas pildīt ar B25 betonu. Pēdējā krāsojuma 
slāņa krāsas toni pieņemt saskaņā ar projekta arhitektūras daļu.  

Darbu izpilde 

Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptētu būvprojektu, izstrādā galvenais būvuzņēmējs, 
bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem - darbuzņēmēji. Darbu veikšanas projekta sastāvdaļas nosaka 
saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN310-05 „Darbu veikšanas projekts”, projekta detalizācijas pakāpi 
nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma. 

Tehniskais projekts izstrādāts būvdarbu veikšanai apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav 
zemāka par +50C. Zemākas temperatūras gadījumā jāievieš pasākumi, kas saistīti ar būvdarbu veikšanu 
ziemas apstākļos. 

Vispārīgie norādījumi 

Tehniskais projekts ir par pamatu projekta detalizācijas izstrādei, ko veic būvuzņēmējs. Pirms 
konstrukciju pasūtīšanas izgatavošanai nepieciešams izstrādāt metāla konstrukciju detalizētus rasējumus 
(MKD) un dzelzsbetona konstrukciju detalizētus rasējumus (DZKD) 

Rasējumos norādīti tikai principiālie būvkonstrukciju mezgli, kas attiecīgi jāpiemēro konkrētajai vietai. 

Materiālu specifikācijās var nebūt ietverti visi materiāli, kas norādīti rasējumos, tādēļ būvuzņēmējam, 
sastādot būvdarbu tāmi, jāaplūko tehniskā projekta dokumentācija kopumā. 

Ārējo, iekšējo sienu, grīdu un jumta konstrukciju, to sastāvu un kārtu biezumu skatīt AR daļā. 

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 
būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas 
norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem. 

3 IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI 

3.1 ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA 

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu pirmskolas izglītības iestādes jaunbūves Nurmižu ielā,31, Siguldā 
izstrādāts saskaņā  ar LBN 222-99, LBN 223-99, SIA ‘SALTAVOTS” izdotiem tehniskiem noteikumiem Nr. 
TN 08-09 no 5.05.2009.g.; Siguldas novada  Domes tehniskiem noteikumiem Nr. 15 no 29.04.2009g. 

Projektā paredzēta apvienota saimniecības – dzeramā un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada 
sistēma.  

Aprēķinātais ūdens patēriņš -  3.84 m³/st; 1.92 L/sek.  
Uz ūdensvada ievada paredzēts uzstādīt ūdensmērītāja mezglu ar ūdensmērītāju dn32, kurš nodrošina 
ūdens patēriņu ugunsdzēsības vajadzībām. Aukstā ūdensapgādes sistēma paredzēta montēt no tērauda 
cinkotām caurulēm dn65 -15mm, pārklājot  ar „Tubolit” izolāciju  biezumā δ=13mm. 

Iekšējai ugunsdzēsībai pieņemts ūdens patēriņš: 1 strūkla ar caurplūdi 1.0 l/s. Paredzēti 
ugunsdzēsības krāni dn25. Krānus iebūvēt skapīšos, kuros ir ugunsdzēsības šļūtene dn25, L=20m ar 
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ugunsdzēsības sprauslu dn0 un šļūteņu kaseti. Ugunsdzēsības krānus ierīko 1.35 m augstumā virs grīdas. 
Atsevišķi uzstāda skapīšus ar 2 putu ugunsdzēšanas aparātiem PA-6.   

Nepieciešamais ūdens spiediens ēkas ievadā saimniecības vajadzībām sastāda 26.58m, 
ugunsdzēsības vajadzībām – 27.72m. Saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem, prognozējamais spiediens 
ūdensvada tīklos celtniecības rajonā – 4.5 bari. 

Pirmsskolas izglītības iestādes virtuvē ūdensvada pievadus un diametrus pie tehnoloģiskām 
iekārtām precizēt saskaņā ar projekta tehnoloģisko daļu  un pēc konkrētu tehnoloģisko iekārtu izvēles. 
Iekšējo tīklu projekta sadaļā darba robeža pie tehnoloģiskām iekārtām ir ventilis. 

Karsto ūdeni sagatavo siltummezglā, Siltuma daudzums karstā ūdens sagatavošanai  Q=120 kW.  

Uz grupiņu sanitārajām iekārtām paredzēts padot silto ūdeni ar ieregulētu temperatūru  pēc 
termojaucējkrāna, kam pievadīts karstais un aukstais ūdens. 

Karstās ūdensapgādes sistēma paredzēta montēt no plastmasas daudzslāņu dn32mm caurulēm, 
pārklājot  ar „Tubolit” izolāciju  biezumā δ =20mm, bērnu skapīšos apsildei – no vara caurulēm Ø35, Ø28mm 
- bez izolācijas.  

Saimniecības notekūdeņus no projektējamās ēkas paredzēts paštecē novadīt projektējamā saimn.-
fekālās kanalizācijas pagalma tīklā dn160. No ēkas paredzēti 4 kanalizācijas izvadi.  

Kanalizācijas sistēma, ražošanas notekūdeņu novadīšanai no pirmsskolas izglītības iestādes 
ēdnīcas paredzēta atsevišķi. Ražošanas kanalizācijas izlaides vietā uzstādāms tauku atdalītājs ar ražību 
q=4.0 L/s. Pēc tauku atdalītāja notekūdeņus paredzēts novadīt projektējamajā pagalma sadzīves 
kanalizācijā d160. 

Pirmsskolas izglītība iestādes kanalizācijas izvadus un diametrus no tehnoloģiskām iekārtām 
precizēt saskaņā ar projekta tehnoloģisko daļu  un pēc konkrētu tehnoloģisko iekārtu izvēles.  

Kanalizācijas cauruļvadi  projektēti no plastmasas caurulēm dn110, dn75, dn50mm ar „Tubolit” 
izolāciju  biezumā δ =5mm. 

Lietusūdeņu savākšana paredzēta, izbūvējot iekšējo lietusūdens notekas kanalizācijas sistēmu, 
novadot lietusūdeni  no ēkas jumta  caur ūdens  uztveršanas piltuvēm. Lietusūdens piltuves paredzētas ar 
elektroapsildi. 

 Lietusūdens notekūdeņi  paštecē novadīti projektējamā pagalma lietusūdens kanalizācijas tīklā 
dn200mm.  

Kanalizācijas tīkli paredzēti no plastmasas lietus kanalizācijas caurulēm dn110mm. Stāvvadus izolē 
ar  „Tubolit” izolāciju  biezumā δ =5mm. 

3.2 APKURE UN VENTILĀCIJA 

Izejas dati 

Objekta apkures un ventilācija tehniskais projekts izstrādāts pēc arhitektūras rasējumiem, 
projektēšanas uzdevuma un tehnoloģisko iekārtu izvietojuma ēdnīcas blokā.  

Projekts izstrādāts, ievērojot šādus projektēšanas normatīvos dokumentus un informatīvos 
materiālus: 

- LBN 003-01 „Būvklimatoloģija”. 
- LBN 231-03 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”. 
- LBN 201-07 „Ugunsdrošības normas”. 
- LBN 002-01 ”Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”.  
- LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana”. 
- LBN 208-00 „Publiskās ēkas un būves”. 
- MK noteikumi Nr.596 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmskolas 

izglītības programmas”. 

Āra gaisa aprēķina temperatūra ziemā -23,0°C, vidējā apkures sezonas temperatūra -0,5˚C. Telpu 
aprēķina temperatūras apkurei – saskaņā ar MK noteikumiem Nr.596. Gaisa apmaiņas pieņemtas, izejot no 
LBN 231-03 prasībām (LVS CR 1752 „Ēku ventilācija. Iekštelpu vides projektēšanas kritēriji”) un tehniskā 
literatūrā dotām aprēķinu metodikām. 

Apkure. 

Paredzēta radiatoru apkure.  

Siltumnesējs radiatoru apkures sistēmai – ūdens ar parametriem 70-50˚C no siltummezgla. 
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Cauruļvadu slīpumi-0,002 bultiņu norādītajos virzienos. 

Radiatoru sistēma – divcauruļu. Cauruļvadi izvietoti grīdas konstrukcijā un zem griestiem. 

Cauruļvadi no Uponor Unipipe daudzslāņu caurulēm.  

Sildķermeņi –firmas „Rettig” tērauda radiatori „Purmo – Compact”.  

Individuālai siltuma atdeves regulēšanai uz radiatoru pievadiem paredzēti sākotnējās regulēšanas 
vārsti RTD-N ar termostatiskiem sensoriem RTS-EVERIS 4230. 

Ventilācija.  

Ieprojektēta 1 pieplūdes, 6 mehāniskās nosūces sistēmas un 5 dabīgās nosūces sistēmas. 

Pieplūdes iekārta izvietota uz ēkas jumta, nosūces ventilatori – uz jumta un gaisa vados. 

 Gaisa vadi virs ēkas jumta jāizolē ar siltuma un pretkondensāta izolāciju PAROC LAFM δ=100mm 
un jāpārklāj ar cinkoto skārdu δ=0,5mm.  

Pieplūdes iekārta P1 tiek aprīkota ar gaisa filtriem, ūdens gaisa sildītāju, ieņemšanas vārstiem un 
automātikas bloku. Automātikas bloks, kurā iekļauts frekvenču pārveidotājs, nodrošina iekārtas darbību 2 
režīmos: 

Nominālais režīms – darbojas visas nosūces sistēmas (ieskitot N5), frekvenču pārveidotājs 
nodrošina sistēmas P1 ventilatora ražību 7870 m3/h. Sistēmā N5 vārsts ar izpildmehānismu LM24A-S (ar 
papildkontaktu) atvērts. 

Samazinātas jaudas režīms – ar individuālu vadības slēdzi izslēdzot ventilatoru N5, aizveras vārsts 
ar izpildmehānismu, sistēmas P1 ventilators pārslēdzas uz zemāku frekvenci, kas nodrošina ventilatora 
ražību 5260 m3/h. 

Gaisa vadi paredzēti no cinkotā skārda. 

Uz visiem gaisa vadu nozarojumiem paredzēti droseļvārsti, kuri nodrošina gaisa apjoma regulēšanu. 

Lai samazinātu ventilācijas iekārtu radīto troksni, telpās līdz normatīvam, kas saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.599 ir 35-40 dBa, paredzēti trokšņu slāpētāji. 

Visām telpām, kurās ir tikai nosūces ventilācija, paredzēta sprauga starp grīdu un durvju apakšējo 
malu – 2cm.  

Gaisa apstrādes sistēmu automātika nodrošinās: 
- vēlamo pieplūdes gaisa temperatūru gada aukstajā un pārejas periodā; 
- aizsardzību pret kaloriferu aizsalšanu; 
- signalizāciju par iekārtu bojājumiem un filtru piesārņojumu. 

Vietās, kur gaisa vadi šķērso ugunsdrošo nodalījumu sienās uzstādīt ugunsdrošos vārstus ar 
ugunsizturības robežu EI30. 

Kaloriferu siltumapgāde. 

Sistēmas P1 kaloriferu siltumapgādei siltumnesējs - 35% glikola/ ūdens maisījums ar parametriem 
70-50˚C, kas tiek sagatavots siltummainī siltummezglā. Cauruļvadi no elektrometinātām caurulēm ar izolāciju 
PAROC PSALCT ēkā δ=20mm, ārpus ēkas - δ=50mm.       

Vietās, kur apkures un siltumapgādes cauruļvadi šķērso starpstāvu pārsegumus un ugunsdrošo 
nodalījumu sienas, uzstādīt čaulas (EI60) un spraugas aizpildīt ar ugunsdrošiem (EI60) hermetizējošiem 
materiāliem. 

3.3 ELEKTROAPGĀDE 

Ēkas iekšējās elektroapgādes tehniskais projekts izstrādāts, pamatojoties uz citu 
inženierkomunikāciju uzdevumiem, pasūtītāja norādījumiem, kā arī ievērojot LBN un citas spēkā esošās 
prasības. 

Elektrotīkla spriegums 400/230 V. 

Objekta kopējā maksimālā slodze 97 kW, 159A. 

Pieslēgums ST CR elektrotīklam no projektējamās ievada-uzskaites sadalnes US-24A, no kuras 
montēt kabeli AXMK-1-4x120 līdz ēkas galvenajai sadalnei. 

Spēka un maģistrālie tīkli. 

1.stāvā elektrosadales telpā (t.111) montēt   galveno sadalni GS-1. 
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No ēkas galvenās sadalnes GS-1 paredzēts nobarot sekojošās grupu sadalnes: 
- SS1-1 grupu sadalne (elektrosadales telpā (t.111)) - 1.stāva apgaismes un  spēka tīkliem; 
- SS1-2 grupu sadalne (telpā 125) - 1.stāva apgaismes un  spēka tīkliem;  
- SS2 grupu sadalne – 2. stāva apgaismes un  spēka tīkliem; 
- SSM grupu sadalne (telpā 109) – siltummezglam; 
- SSV grupu sadalne (telpā 129) – virtuves iekārtām; 
- VSS grupu sadalne – ventilācijas iekārtām; 

Maģistrālos tīklus veidot ar kabeļiem ar vara dzīslām. Grupu tīklus montēt ar kabeļiem ar vara 
dzīslām.  

Vertikālos stāvvadus montēt  PVH caurulēs. 

Maģistrālos tīklus un grupu tīklus montēt zem apmetuma –PVH caurulēs, riģipša starpsienās - brīvi, 
grīdā – PVH caurulēs zem grīdas seguma, stāvvados – PVH caurulēs; virs piekārtiem griestiem – atklāti ar 
stiprinājumiem pie griestiem un pa kabeļu plauktiem. Tehniskajās telpās, palīgtelpās un virtuvē kabeļus 
montēt caurulēs ar stiprinājumiem pie sienām un griestiem. 

Sienas kontaktu uzstādīšanas augstumi: 
- personāla telpās – 0,3m; 
- bērnu atrašanās un uzturēšanās telpās – 1,8m; 
- virtuvē un tehnoloģiskās telpās -  pēc attiecīgiem uzdevumiem un tehnoloģijas. 

Normālās telpās izmantot sienas kontaktus ar aizsardzības klasi IP20, mitrās un tehniskās telpās – 
IP44 un augstāk. 

Projektā paredzēta lietus ūdens savākšanas piltuvju apsilde uz jumta, pieslēdzot tos pie el.tīkliem 
caur termoregulatoru, kā arī grīdas apsilde komfortam ar apsildes kabeļiem bērnu tualetes telpās. 

Apgaismojums. 

Gaismekļu montāžas vietas un markas precizēt darba gaitā un papildus saskaņot ar arhitektu. 
Izvēloties gaismekļu markas, jāņem vērā to aizsardzības klasi (IP) pēc telpas rakstura (normālās telpās – 
IP20; mitrās telpās un ārā  – IP44 un augstāk). Avārijas/dežurapgaismojumam izmantoti gaismekli ar 
akumulatoriem, pamata elektrobarošanas zuduma gadījumā nodrošina telpu nepieciešamo apgaismojumu.  

Evakuācijas ceļu norādēm izmantoti gaismekļi ar 8 W luminiscences spuldzēm.  

Paredzēts izmantot gaismekļus: 
- Bērnu grupas telpās, personāla telpās – griestos iebūvētos gaismekļus ar luminiscences 

spuldzēm, 4x18W; IP20. 
- Gaiteņos - griestos iebūvētos gaismekļus ar kompaktām luminiscences spuldzēm, 

„downlight” tipa 2x26W; IP20. 
- Tualetes telpās un mini virtuvēs - griestos iebūvētos gaismekļus ar kompaktām 

luminiscences spuldzēm, „downlight” tipa 2x18W vai 2x26W; IP44. 
- Kāpņu telpās – pie sienas stiprināmos gaismekļus ar luminiscences spuldzēm, 2x36W; 

IP44. 
- Virtuvē un veļas mazgātuvē- griestos iebūvētos gaismekļus ar luminiscences spuldzēm, 

2x36W; IP44. 
- Tehniskajās telpās - pie sienām vai griestiem stiprināmos gaismekļus ar luminiscences 

spuldzēm, 2x36W; IP65. 
- Pie ieejām – pie sienas stiprināmos gaismekļus ar kvēlspuldzi, 1x60W;IP65. 
- Uz fasādēm – pie sienas stiprināmos gaismekļus ar nātrija spuldzi 1x70W; IP65. 

Minimālais mākslīgā apgaismojuma līmenis pirmsskolas izglītības iestādes telpās saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.596. 
 

Nr. 
p.k. 
 
 

Telpas nosaukums 
 
 

Apgaismojamā virsma 
(H – horizontālā), uz 
kuras tiek 
normēts apgaismojums 
(augstums no telpas 
grīdas (m)) 

Mākslīgā 
apgaismojuma 
līmenis (lx) 
 

1 Ģērbtuve H – uz grīdas 200 
2 Grupas telpa H – 0,5 300 
3 Guļamtelpa H – 0,5 150 
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4 Tualete H – uz grīdas 150 
5 Telpa bērnu kultūras 

pasākumu, 
mūzikas un sporta nodarbību 
rīkošanai 

H – 0,5 
 

300 
 

6 Bērnu veselības aprūpes 
telpa 

H – 0,5 
 

300 
 

 

Piezīme: Mākslīgā apgaismojuma aprēķinus skatīt pielikumos sējuma beigās. 

  
- Gaismas slēdžu uzstādīšanas augstumi  
- personāla telpās – 1.0m 
- bērnu atrašanās un uzturēšanās telpās – 1,8m 
- virtuvē un tehnoloģiskās telpās – 1.0m 

Normālās telpās izmantot slēdžus ar aizsardzības klasi IP20, mitrās un tehniskās telpās – IP44 un 
augstāk. 

Teritorijas apgaismojumam paredzēti gaismekli uz fasādēm, kā arī gaismekli uz stabiem (h=4.0m ) 
pie bērnu rotaļu laukumiem. 

Teritorijas, fasādes un ieeju apgaismojuma kontrole tiek realizētā izmantojot fotoreleju. 

3.4 ZIBENSAIZSARDZĪBA 

Saskaņā ar norādījumiem par ēku un būvju zibensaizsardzības projektēšanu un izbūvi projektējamā 
ēka atbilst zibensaizsardzības II kategorijai. 

Zibensaizsardzības un zemējums.  

Ēkai jāizveido zibensaizsardzības un zemējuma kontūri. 

Saskaņā ar norādījumiem par ēku un būvju zibensaizsardzības projektēšanu un izbūvi projektējamā 
ēka atbilst zibensaizsardzības II kategorijai. 

Kā zibensuztvērēju jāizmanto aktīvais galu elements (aizsardzības rādiuss R=40m), kurš uzstādīts 
uz 6m masta. 

Zibensuztvērēju un zemējuma kontūru savienot savā starpā ar zibens novadītāju (apaļdzelzs RD – 
10).  

Pie ēkas ārsienas guldīt zemējuma kontūru, kurš sastāv no plakandzelza  40x4mm un vertikāliem 
zemējuma elektrodiem. 

Zibensaizsardzības kontūru savienot ar ēkas zemējuma kontūru.  

Zemējuma kontūra pretestībai jābūt R ≤ 4 Ω. Ja šis nosacījums neizpildās, tad zemējuma kontūru 
paplašināt, iedzenot papildus stieņus. 

Montāžas darbus veikt atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīviem. 

3.5 VĀJSTRĀVU SISTĒMAS 

Vājstrāvas sistēmas ierīko saskaņā ar Tehniskā projekta Vājstrāvu sistēmu daļas (VS) risinājumiem, 
sistēmu izbūves reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un iekārtu ražotāja tehniskajiem noteikumiem. 

Interneta un telefonu tīkls 

Paredz interneta un telefonu tīkla pieslēgumu bērnudārza vadītājas kabinetā, kur uzstādāma 
vājstrāvas rozete telefona pieslēgumam. Vājstrāvas rozetes izvieto, kombinējot vietas ar elektrorozetēm. 
Optisko vai citu ievadkabeļu instalācija veicama saskaņā ar Tehnisko projektu. Sakaru un datortīklu kabeļi uz 
kabeļu plauktiem vai trepēm un kabeļu kanālos jāparedz atdalīti no elektroenerģijas kabeļiem. 

TV tīkls 

Ēkā paredzēts TV pieslēgums bērnudārza vadītājas kabinetā. 
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3.6 AUTOMĀTISKĀ UGUNSGRĒKA ATKLĀŠANAS UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA 

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu saskaņā ar būvprojekta 
UAS daļu ierīko telpās (izņemot dušas un tualetes telpas), saskaņā ar standartu LVS CEN/TS 54-14: 2004 
„Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas. 14.daļa: Norādījumi plānošanai, 
projektēšanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un ekspluatācijai”. Paredzēta sistēma ar pilnu 
aizsardzību. Sistēmas uztveršanas un kontroles paneli uzstāda 1.stāva gaitenī. Panelis nodrošina iespēju 
nodot trauksmes signālu uz apsardzes pakalpojumu uzņēmuma apsardzes pulti.  

Uztveršanas un kontroles panelī uzstāda akumulatoru baterijas, kas nodrošina paneļa darbību 
elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā 72 stundu laikā dežūrrežīmā un 30 minūtes trauksmes režīmā. 

Nostrādājot automātiskajai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmai, paredzēts: 
- atslēgt mehāniskās ventilācijas iekārtas; 
- lifta darbības bloķēšanu (nolaišanu 1.stāvā). 

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas iekārtām un elementiem 
jāatbilst piemērojamo standartu prasībām. To montāžu veic saskaņā ar piemērojamo standartu un ražotāja 
tehnisko noteikumu prasībām. 

Elektroapgāde paredzēta ar ugunsizturīgajiem kabeļiem E30 (vai elektroapgādes kabeļu instalācija 
veicama šahtās ar attiecīgo ugunsizturības robežu). 

3.6.1 UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI 

Ugunsgrēku dzēšanai sākumstadijā paredzēta ugunsdzēsības aparātu uzstādīšana saskaņā ar 
Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumu Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. Publiskās 
nozīmes telpās uzstāda pulvera ugunsdzēsības aparātus - uz katriem 200 m2 vismaz 2 x 6 kg ABC. Kopumā 
uzstāda 14 ugunsdzēsības aparātus. Izvietojot ugunsdzēsības aparātus jāņem vērā, ka publiskās ēkās to 
atrašanās vietas no jebkuras vietas telpās nedrīkst pārsniegt 20 metrus. 

4 ĀRĒJIE INŽENIERTĪKLI 

Ārējo inženiertīklu projekti izstrādāti pamatojoties uz: 
- Siguldas novada būvvaldes izsniegto plānošanas un arhitektūras uzdevumu, ieinteresēto 

institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem; 
- pēc SIA „Siguldas mājas” pasūtījuma SIA „Virte” iepriekš izstrādātā projekta 

„Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un dvīņu māju apbūves kvartāla ielu un inženiertīklu 
izbūve” risinājumiem; 

- pēc A/S „Siguldas būvmeistars” pasūtījuma veiktajiem pazemes komunikāciju 
izpildmērījumiem; 

- inženiertopogrāfiskā plāna; 
- inženierģeoloģiskās izpētes datiem. 

Tā kā projektēšanas laikā nav pieejama pilna dokumentācija ar visu jau izbūvēto inženiertīklu 
izpildshēmām, tad būvniecības laikā varētu tikt konstatēta jau realizēto tīklu neatbilstība projektētajam, kas 
radīs papildus izmaksas bērnudārza ārējo tīklu izbūvē. Pašlaik tiek veikta ūdensapgādes tīklu, sadzīves un 
lietusūdens kanalizācijas tīklu izbūve Satezeles ielā līdz plānotai iebrauktuvei projektējamās pirmsskolas 
izglītības iestādes teritorijā.  

4.1 ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA 

Ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar SIA „Saltavots” 
05.05.2009. tehniskajiem noteikumiem Nr.08-09. 

Pirmsskolas izglītības iestādes ūdensapgāde paredzēta no pilsētas ūdensapgādes tīkliem. 
Pieslēguma vieta paredzēta akā pie plānotās iebrauktuves projektējamās pirmsskolas izglītības iestādes 
teritorijā. 

Ūdensvadu no pieslēguma vietas līdz ievadam ēkā paredzēts izbūvēt no plastmasas caurulēm ar 
d75 mm aptuveni 1,7 m dziļumā. 

Pieslēguma akā uz projektētā ūdensvada paredzēts uzstādīt aizbīdni.   
No projektējamās ēkas notekūdeņi pašteces ceļā novadīti pagalma kanalizācijas tīklā dn160mm, ar 

pieslēgšanos pie iepriekš projektēta atzarojuma dn200mm, aka 1-80. 
Notekūdeņu caurplūdums sastāda 3.72 L/sek. 
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Pagalma kanalizācijas tīkli ieguldāmi no plastmasas PP caurulēm dn160 mm  ar T8 izturības klasi. 
Skatakas paredzētas no saliekamiem dz./bet. elementiem Ø1000mm.  

4.2 LIETUSŪDENS KANALIZĀCIJA 

Lietusūdens kanalizācijas tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar Siguldas novada domes 
Nekustamā īpašuma pārvaldes 29.04.2009. tehniskajiem noteikumiem Nr.15. 

Projektējamās pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā lietusūdeņu novadīšana pilsētas lietusūdens 
kanalizācijas sistēmā paredzēta no ēkas jumta,paredzot pieslēgumu pie iepriekš projektētā lietusūdens 
kanalizācijas tīkla dn250, akā 2-122 pie iebrauktuves teritorijā.    

Lietus notekūdeņu daudzums no ēkas jumts ir 16.46 l/sek. 

Lietusūdens kanalizācijas tīkli paredzēti no plastmasas kanalizācijas caurulēm PPT8 ar diametru 
200 mm. Tīklā paredzētas plastmasas skatakas dn400 mm. 

Pārējā teritorijā lietusūdeņu savākšana paredzēta pa reljefu un iefiltrējot gruntī. 

4.3 SILTUMAPGĀDE 

Siltumapgādes ārējo tīklu tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar: 
- Projektēšanas uzdevumu. 
- SIA „Wesemann-Sigulda” 08.05.2009. tehniskajiem noteikumiem Nr.48 un temperatūras 

grafiku. 
- MK 2004.28.12.not. Nr.1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās 

, ciemos un lauku teritorijās”                          
- LVS EN 253:2003. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un 

apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavas tērauda darba 
ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku. 

- LVS EN 448: 2003. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un 
apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavi veidgabali tērauda  
ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku. 

- LVS EN 489: 2003. Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un 
apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens tīkliem. Gatavs savienojums tērauda 
ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku. 

Siltuma avots – SIA „Wesemann-Sigulda”  CSS (Centralizētā siltumapgādes sistēma) .  

Temperatūras grafiks:   ziemā    83°C - 61°C  

                                       vasarā    60°C - 45°C  

Siltuma slodzes:            Apkurei – 55 kW; 

                                       Karstam ūdenim – 120 kW; 

                                       Ventilācijai – 130 kW; 

                                       Kopā – 305 kW. 

Siltumapgādes tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar SIA „Wesemann-Sigulda” 08.05.2009. 
tehniskajiem noteikumiem Nr.48. 

Pirmsskolas izglītības iestādes siltumapgāde paredzēta no SIA „Wesemann-Sigulda” centralizētās 
siltumapgādes sistēmas.  

Pieslēguma vieta, saskaņā ar SIA „Wesemann-Sigulda” tehniskajiem noteikumiem ir pie izbūvētā 
siltumtrases atzara Satezeles ielā DN100 (rūpnieciski izolēta caurule 2dn114/D200). Siltumtīklus no 
pieslēguma vietas līdz siltummezglam paredzēts izbūvēt no no rūpnieciski izolētām caurulēm  2dn114/D200 
(Satezeles ielā), bet pievads pirmsskolas izglītības iestādes ēkai 2dn89/D160. Satezeles ielā paredzēts 
atzars 2dn89/160 ar iespēju perspektīvā pieslēguma izveidošanu objektam Satezeles ielā 16.  

Kopējais siltumtīklu garums: 

2dn114/200 Satezeles ielā – L=50.35m 

Atzars uz projektējamo ēku 2dn89/160 – L=27.55m.  
Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem  jābūt esošajiem būvniecības etapa 

laikā. Visas atkāpes no projekta, kuras var būtiski ietekmēt projekta realizāciju, nepieciešams rakstiski 
saskaņot ar projekta autoru un citām projekta sadaļām. 
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Hidrauliskā pārbaude 

Pēc metināšanas šuvju nesagraujošas pārbaudes visa trase tiek pakļauta hidrauliskai pārbaudei , 
iespējams, pa etapiem - ar spiedienu, kas pārsniedz darba spiedienu 1,3 reizes, bet ne mazāku kā 16 bar. 
Pārbaudes spiedienu jāuztur ne mazāk, kā 15 minūtes. 

Spiediena kritums nav pieļaujams. 

Uzraudzības signalizācijas montāža 

Apvalkcaurules vai darba caurules bojājuma gadījumā iespējama mitruma nokļūšana siltumizolācijas 
slānī, kā rezultātā pasliktinās cauruļvadu siltumizolējošās īpašības un var tikt izraisīta priekšlaicīga metāla 
cauruļu korozija , tāpēc izolētās caurulēs un savienotāj mezglos ir iebūvēta signalizācijas sistēma, kas ļauj 
konstatēt mitruma parādīšanos siltumizolācijas slānī . Divi neizolēti vara vadi (viens bez pārklājuma, otrs - 
alvots) izvietoti cauruļu siltumizolācijas slānī diametrāli pretējās pusēs. 

Montāžas procesā caurules tranšejā jānovieto tādā stāvoklī, lai signalizācijas vadi atrastos 
horizontālā plaknē un vads bez pārklājuma atrastos pretī vadam bez pārklājuma un alvotais - pret alvoto. 
Alvotam vadam jābūt cauruļvada labajā pusē skatoties siltumnesēja kustības virzienā. Brīvos vadu galus, 
kas neatrodas siltumizolācijas slānī, jāaizsargā pret bojājumiem. Signalizācijas vadu montāža jāveic pirms 
savienojuma izolācijas montāžas. Nelabvēlīgos laika apstākļos signalizācijas vadu montāža nav pieļaujama. 

Signalizācijas sistēmas kontrole tiek veikta, pielietojot testeri, megommetru vai citu kontroles 
aparatūru. 

  Savienojuma montāža 

Rūpnieciski izolēto cauruļu un veidgabalu savienojumu montāžā pēc cauruļu sametināšanas, 
metinājuma pārbaudes un uzraudzības signalizācijas pārbaudes un montāžas, izšķirami šādi galvenie 
posmi: 

apvalkcauruļu galu savienošana ar uzmavām; 

uzmavu hermetizācija un pārbaude; 

PUR putu termoizolācijas izveidošana. 

Tranšejas aizbēršana 

 Pirms tranšejas aizbēršanas cauruļvadus tranšejā novietot projektā paredzētā stāvoklī un izvietot 
kompensācijas spilvenus. No tranšejas aizvākt pagaidu paliktņus un citus priekšmetus.  

Aizbēršanu veikt ar rokām vienlaicīgi no tranšejas abām pusēm. Pielietot smiltis ar daļiņu lielumu līdz 
8 mm. Smiltis noblīvēt ar rokas paņēmienu. Pēc trases aizbēršanas (ar smiltīm) projektā norādītā biezumā, 
novietot brīdinājuma lentas trases iezīmēšanai un nostiprināt tās, uzberot smiltis. Turpmāko trases 
aizbēršanu un grunts noblīvēšanu var veikt mehanizēti. 

Siltumtīklu izbūvi, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā izpildīt saskaņa ar „Centralizētas 
siltumapgādes rokasgrāmatu”1997.g. 

Visus izbūves darbus veikt atbilstoši LR pastāvošajiem būvnormatīviem un prasībām. 

4.4 ELEKTROAPGĀDE 

Ārējas elektroapgādes tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar AS „Sadales tīkls” Centrālā reģiona 
tehniskajiem noteikumiem Nr.120331086, kā arī ievērojot LBN un citus spēkā esošos normatīvo 
dokumentus. 

- Elektrotīkla spriegums 400/230 V.  
- Vienlaicīgā maksimālā slodze 80 kW.  
- Ievadaizsardzības aparāta nominālā strāva 160A. 
- Barošanas avots – TP-9502 2.vieta. 
- Rezerves barošanas avots – KS-187 (TP-9503-7). 

Projektā paredzēts uz zemes gabala  ar kadastra Nr. 8015 002 2804 robežas Satezeles ielas pusē 
uzstādīt projektējamo kabeļu sadalni KS (A/S „Jauda” KS-4A) un ievaduzskaites sadalni (A/S „Jauda” 
US-24A).  

No TP-9502 0,4 kV sekcijas 2.vietas līdz projektējamai kabeļu sadalnei KS ierīkot 0,4 kV kabeļlīniju 
ar kabeli ar alumīnija dzīslām AXMK-1-4x240. No KS-187 līdz projektējamai kabeļu sadalnei KS ierīkot 0,4kV 
kabeļlīniju ar kabeli ar alumīnija dzīslām AXMK-1-4x150. No projektējamās kabeļu sadalnes KS līdz proj. 
ievaduzskaites sadalnei ierīkot 0,4kV kabeļlīniju ar kabeli ar alumīnija dzīslām AXMK-1-4x150. No 
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ievaduzskaites sadalnes līdz ēkas galvenai sadalnes GS ierīkot lietotāja 0,4kV kabeļlīniju ar kabeli ar 
alumīnija dzīslām AXMK-1-4x120. 

Celtniecības darbus veikt saskaņā ar „Celtniecības normas un noteikumi” prasībām, LEK un citiem 
spēkā esošiem normatīviem dokumentiem un instrukcijām, ievērojot darba drošības tehnikas noteikumus. 

Jaunizbūvētā 0,4kV līnija un kabeļu sadalne paliek AS „Sadales tīkls” īpašumā. Robeža starp 
sistēmas lietotāju un AS „Sadales tīkls” ir uz pieslēguma spailēm ievaduzskaites sadalnē. 

4.5 VĀJSTRĀVU SISTĒMAS 

Vājstrāvas kabeļu kanalizācijas tehniskais projekts izstrādāts saskaņā ar SIA „Edan” 22.05.2009. 
tehniskajiem noteikumiem Nr.34/09-56 izej. un SIA „Ardi” 21.05.2009. tehniskajiem noteikumiem Nr.56/21-
09/556. 

Projektējamai izglītības iestādes ēkai paredzēts nodrošināt telefona, interneta un televīzijas 
pieslēgumu. Interneta un telefona pieslēgums paredzēts pie SIA „Edan” kabeļu kanalizācijas, bet televīzijas 
pieslēgums SIA „Ardi” kabeļu kanalizācijai. 

Kabeļu kanalizācijas pieslēguma vieta no esošās kabeļu kanalizācijas akas Satezeles ielā. 

Kabeļu kanalizācija paredzēta no vienas augsta blīvuma PVC caurules  ar ārējo diametru 100 mm 
un divām plastmasas kabeļu akām ar pamatni (izmēri 800x650mm).  

Kopējais projektējamās kabeļu kanalizācijas garums – 46 m. 

Virs zemē ieguldītajam plastmasas cauruļvadam zemē ieklāt polimēru materiāla izgatavotu marķētu 
brīdinājuma lenti ik pēc 5 m ar marķējumu „Uzmanīgi, telekomunikācijas kabelis”, kurai jāatrodas 0,4m 
dziļumā no zemes virsas, bet ne mazāk kā 0,2m virs plastmasas cauruļvada. 

_________________________ 

Būvprojekta vadītājs J.Jirgens 


