
 

 

 

PASKAIDROJUMA RAKSTS 
 

Projekts, pirmsskolas izglītības iestādes jaunbūve Nurmižu ielā 31, Sigulda, 
izstrādāts pamatojoties uz arhitektūras rasējumiem, tehnoloģisko uzdevumu, un 
saskaņā ar normatīvo dokumentu , LBN 221-98, LBN 201-07 prasībām.  
 
 

1. Ūdensapgāde. 

 
Projektā paredzēta apvienota saimniecības – dzeramā un iekšējā 

ugunsdzēsības ūdensvada sistēma.  
Aprēķinātais sadzīves (dzeramais) ūdens patēriņš -  3.84 m³/st; 1.92 L/sek.  
Uz ūdensvada ievada paredzēts uzstādīt ūdensmērītāja mezglu ar 

ūdensmērītāju dn32. 
 Aukstā ūdensapgādes sistēma paredzēta montēt no tērauda cinkotām 

caurulēm dn65 -15mm, pārklājot  ar „Tubolit” izolāciju  biezumā ð=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=30mm ar ugunsdzēsības sprauslu dn16, kā arī 2 putu ugunsdzēšanas 
aparāti. 

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

Bērnudārza ēdnīcā ūdensvada pievadus un diametrus pie tehnoloģiskām 
iekārtām precizēt saskaņā ar projekta tehnoloģijas 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 sastāda Q=120 kW.  

Uz bērnu sanitārām 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 ð=20mm, bērnu 
skapīšos apsildei – no vara caurulēm Ø42, Ø35mm -  bez izolācijas.  

 
 

2. Sadzīves kanalizācija. 
 

Saimniecības notekūdeņi no projektējamās ēkas paštecē novadīti projektējamā 
saimn.-fekālās kanalizācijas pagalma tīklā Ø160.  

Kanalizācijas cauruļvadi  projektēti no plastmasas caurulēm Ø110,  Ø75, 
Ø50mm. Stāvvadus izolē ar „Tubolit” izolāciju  biezumā ð=5mm. 

 
 
 
 



 
 

 

 

2. Ražošanas kanalizācija. 
 

Projektā paredzēts izbūvēt atsevišķu ražošanas kanalizācijas sistēmu no 
bērnudārza ēdnīcas uz  tauku atdalītāju ar ražību q=4.0 L/s. Pēc tauku atdalītāja 
notekūdeņus paredzēts novadīt projektējamā pagalma sadzīves kanalizācijā Ø160. 

Bērnudārza ēdnīcā kanalizācijas izvades un diametrus no tehnoloģiskām 
iekārtām precizēt saskaņā ar projekta tehnoloģijas daļu un pēc konkrētu tehnoloģisko 
iekārtu izvēles.  

Kanalizācijas cauruļvadi  projektēti no plastmasas caurulēm Ø110,  Ø50mm. 
Stāvvadus izolē ar „Tubolit” izolāciju  biezumā ð=5mm. 

 
 

3. Lietus notekūdeņu kanalizācija. 
 

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

 Lietus notekūdeņi paštecē novadīti projektējamā pagalma lietusūdens 
kanalizācijas tīklā Ø200mm.  

Kanalizācijas tīkli paredzēti no plastmasas lietus kanalizācijas caurulēm 
Ø110mm. Stāvvadus izolē ar „Tubolit” izolāciju  biezumā ð=5mm. 
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