
Paskaidrojuma raksts tehniskajam projektam 

„Pirmsskolas izglītības iestāde Nurmižu ielā 31, 

Sigulda, Siguldas novads, Rīgas rajons.”  
 

Iekšējie elektrotīkli (EL) 

 

Pasūtītājs: SIA “Merks” 

Projektējamais objekts ir jaunbūvējama pirmsskolas izglītības iestādes ēka. 

Ēkas iekšējās elektroapgādes tehniskais projekts izstrādāts pamatojoties uz citu 
inženierkomunikāciju uzdevumiem, pasūtītāja norādījumiem, kā arī ievērojot EIN, LBN un 
citas spēkā esošos prasības. 
 
Elektrotīkla spriegums 420/230 V.  

Objekta kopējā maksimālā slodze 97 kW, 159A.  

Pieslēgums ST CR elektrotīklam no projektējamas ievada-uzskaites sadalnes US-24A 

(skat. ārējo elektrotīklu projektu), no kuras montēt kabeļi AXMK-1-4x120 līdz ēkas 

galvenajai sadalnei.  

 

1.stāvā elektrosadales telpā (t.110) montēt galveno sadalni GS-1. 

No ēkas galvenās sadalnes GS-1 paredzēts nobarot sekojošās grupu sadalnes: 

SS1 grupu sadalne (elektrosadales telpā (t.110)) - 1.stāva apgaismes un  spēka tīkliem.  

SS1-1 grupu sadalne (telpā 125) - 1.stāva apgaismes un  spēka tīkliem.  

SS2 grupu sadalne - 2.stāva apgaismes un  spēka tīkliem  

SSM grupu sadalne (telpā 105) – 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 – segti, riģipša starpsienās - PVH 

caurulēs, grīdā – PVH caurulēs zem grīdas seguma, stāvvados – PVH caurulēs; virs 

piekārtiem griestiem – atklāti ar stiprinājumiem pie griestiem. Tehniskajās telpās, 

palīgtelpās un virtuvē kabeļus montēt caurulēs ar stiprinājumiem pie sienām un griestiem. 



 

Sienas kontaktu uzstādīšanas augstumi: 

 personāla telpās – 0,3m 

 bērnu atrašanas un uzturēšanas telpās – 1,8m 

virtuvē un tehnoloģiskās telpās – pēc attiecīgiem uzdevumiem un tehnoloģijas. 

Gaismas slēdžu uzstādīšanas augstumi  

personāla telpās – 0,9m 

bērnu atrašanas un uzturēšanas telpās – 1,8m 

virtuvē un tehnoloģiskās telpās – 0.9m 

Normālās telpās izmantot slēdžus un sienas kontaktus ar aizsardzības klasi IP20, mitrās un 

tehniskās telpās – IP44 un augstāk. 

 

Gaismekļu montāžas vietas precizēt darba gaitā un papildus saskaņot ar pasūtītāju un 

arhitektu. Gaismekļu markas saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu. Izvēloties gaismekļu 

markas jāņem vērā to aizsardzības klasi (IP) pēc telpas rakstura (normālās telpās – IP20; 

mitrās telpās un ārā  – IP44 un augstāk).  

Evakuācijas ceļu norādēm izmantoti gaismekļi ar 8 W luminiscences spuldzēm. Avārijas 

gaismekļus uzstāda pie visām evakuācijas durvīm un evakuācijas ceļu pagriezieniem.  

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 

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 

 

 

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. 

Visas metāla daļas uz jumta jāsazemē. Zibensaizsardzības kontūra pretestībai jābūt R ≤ 10 

Ω. Ja šis nosacījums neizpildās, tad zemējuma kontūru paplašināt, iedzenot papildus 

stieņus. 

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. 

 

 

Inženieris:   I.Kuzmins 


