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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Rugāju vidusskolas ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts
pamatojoties uz Rugāju novada domes, reģ. Nr. 90009116736 pasūtījuma, ņemot
vērā darba uzdevumu, ēkas energoaudita pārskatu, ēkas vizuālo apsekošanu dabā.
PAREDZĒTIE DARBI
Ēkas fasādes paredzēts siltināt ar 150mm cietās minerālvates plātnēm, armēt
ar stikla šķiedras armējuma sietu un armējuma javu, apmest ar dekoratīvo
apmetumu un krāsot ar fasādes krāsām. Cokolu paredzēts siltināts ar 100mm biezu
ekstrudētu putu polistirolu, apstrādāt ar šķidro hidroizolācijas materiālu, apdarei
izmantojams apmetums bez struktūras. Ēkai paredzēts siltināt bēniņu pārsegumu ar
100mm un 200mm siltumizolācijas slāni. Krāsas skatīt arhitektūras risinājumu
rasējumu lapās AR-4, AR-5, AR-6, AR-7, mezglus skatīt lapās AR-9, AR-10. Kā arī
paredzēts izbūvēt bruģakmens lietus ūdens novadīšanas apmales, mainīt atsevišķas
ieejas durvis. Siltināšanas darbus veikt saskaņā ar ETAG004 tehniskajām prasībām.
ĒKAS DURVJU NOMAIŅA
Durvju nomaiņa veicama pirms ēkas fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas.
Ēkai visi logi jau ir iepriekš nomainīti (PVC, balti) un atbilst energoaudita
prasībām. Paredzēts mainīt atsevišķas ieejas durvis uz jaunām, PVC vai metāla,
baltām, kas iztur energoaudita prasības U≤2,0. Visām durvīm paredzēt mehāniskos
aizvērējus. Pirms durvju izgatavošanas obligāti precizēt dabā ailas izmērus un durvju
izmērus paredzēt tādus, lai būtu iespējams ailas no ārpuses nosiltināt ar min. 30mm
PAROC FAB-3 siltinājuma kārtu. Specifikācijas skatīt lapā AR-10.
Ārējā palodze visiem logiem – krāsots skārds, tonis- RR29 /sarkans/.
ĒKAS ĀRSIENU SILTINĀŠANA
Ēkas ārsienas tiek siltinātas ar cietās minerālvates PAROC FAS-3
(150x600x1200mm) λ=0,037 W/mK
siltumizolācijas materiāla plātnēm.
Siltumizolācijas materiāla biezums izvēlēts ņemot vērā energoaudita pārskatu, kā arī
ievērojot būvnormatīva LBN 002-01 prasības. Pirms plātņu iestrādes fasāde tiek
apsekota, tiek attīrīta no netīrumiem, aizpildītas plaisas un tiek gruntēta ar
Quartzgrunts grunti. Siltumizolācijas minerālvates plātnes sāk līmēt no ēkas fasādes
apakšējās daļas uz augšu, kā sākuma punktu izmanto pie ēkas cokola piestiprinātu
speciālu cokola profilu pa ēkas perimetru. Tiek izmantoti fasādes dībeļi ar metāla
enkurnaglām, kuru noenkurojuma dziļums ir ne mazāks kā 50mm, ja vien ražotāja
specifikācijās nav norādīts cits dziļums. Izvērtējot noenkurojuma dziļumu jāņem vērā
sienas materiāls un tā kvalitāte. Logu aiļu augšmalās izmantojams stūra profils ar
lāseni SAKRET MAT D/29.2. Ēkas logu aiļu iekšmalas tiek siltinātas ar PAROC FAB-3
30mm vai, ja iespējams, biezāku minerālvates siltumizolācijas materiāla kārtu. Par
vietām, kur nav iespējams izbūvēt energoauditā un projektā paredzēto
siltumizolācijas materiāla biezumu, pirms darbu veikšanas jāziņo pasūtītājam un
jāsaskaņo risinājums autoruzraudzības kārtā. Pēc siltumizolācijas plātņu uzstādīšanas

ēkas fasādes tiek armēta ar stikla šķiedras sietu un armējamo javu. Fasādes ārējos
stūros izmantojams papildus armējamais siets un speciāls stūra profils, skatīt lapu
AR-10. Logu aiļu stūros iestrādāt papildus armējošo sietu, lai izvairītos no fasādes
apdares plaisāšanas.

Pēc kā fasāde tiek gruntēta un apmesta ar dekoratīvo apmetumu SPB ar
grauda lielumu 2mm. Fasādi krāso divās kārtās ar CAPAROL AmphiSilan fasādes
krāsu. Krāsu toņus skatīt rasējumos AR-7, AR-8, AR-9, AR-10, AR-11, AR-12.
ĒKAS COKOLA RENOVĀCIJA, LIETUS ŪDENS ATVADES APMALES IZBŪVE
Pirms cokola apstrādes paredzēts demontēt esošo, betonēto lietus ūdens
apmali. Pirms cokola apstrādes cokols tiek apsekots, tiek attīrīts no netīrumiem, vecā
apmetuma bojātajām daļām, tiek aizpildītas plaisas un apmetuma nodrupumi un tiek
gruntēts ar hidroizolējošu grunti. Cokols tiek siltināts ar 100mm biezu ekstrudētu
putu polistirolu λ=0,037 W/mK vismaz 600mm zem grunts līmeņa, armēts ar stikla
šķiedras sietu un armējamo javu. Ēkas pagrabstāvs siltināms visā augstumā. Cokolā
ārējos stūros izmantojams papildus armējamais siets un speciāls stūra profils. Cokols
tiek apmests ar mitrumizturīgu dekoratīvo apmetumu bez struktūras uz silikona
bāzes un krāso divās kārtās ar hidrofobu krāsu. Krāsu toņus skatīt rasējumos AR-4,
AR-5, AR-6, AR-7. Paredzēts izbūvēt jaunu bruģakmens apmali ar 2% kritumu prom
no ēkas. Bruģētās lietus ūdens atvades risinājuma mezglu skatīt lapā AR-9.
ĒKAS PAGRABA STĀVA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA
Pagraba pārsegums tiek siltināts ar 100mm cietās minerālvates Paroc CGL 20cy
lamellām λ=0,037 W/mK. Siltumizolācijas materiāla biezums izvēlēts ņemot vērā
energoaudita pārskatu. Pirms plātņu iestrādes pārseguma paneļi tiek apsekoti, tiek

attīrīti no netīrumiem, tiek aizpildītas plaisas un paneļu nodrupumi un tiek gruntēti
ar Quartzgrunts grunti. Plātnes tiek līmētas pie paneļiem un pēc tam stiprinātas ar
dībeļiem, kuru noenkurojuma dziļums ir ne mazāks kā 30mm, ja vien ražotāja
specifikācijās nav norādīts cits dziļums. Plātnes tiek armētas ar stikla šķiedras sietu
un armējamo javu un tiek apmests ar mitrumizturīgu dekoratīvo apmetumu bez
struktūras uz silikona bāzes. Apmetums tiek krāsots baltā krasā. Risinājuma mezglu
skatīt lapā AR-9.
ĒKAS 2. STĀVA PĀRSEGUMA SILTINĀŠANA
Ēkas 2. Stāva pārsegums no bēniņu puses ir daļēji siltināts ar 100mm
minerālvates plāksnēm. Vietās, kur ir esošs siltinājums papildināt siltinājumu ar
100mm λ≤0,042 beramās vates kārtu, kur esoša siltinājuma nav – izbūvēt 200mm
λ≤0,042 beramās vates kārtu, pirms tam izbūvējot 600mm platas dēļu tehnoloģiskās
laipas piekļūšanai jumta lūkām un komunikācijām.
Ēkas bēniņos ir ķieģeļu mūra sienu izvirzījumi, kas nodala 2. Stāva apkurināmo
platību no aukstajiem bēniņiem. Šīs sienas paredzēts siltināt ar 100 mm λ=0,037
minerālvates kārtu un armēt. Armējumu var atstāt nekrāsotu.
IEEJAS MEZGLU RENOVĀCIJA
Fasādē 5-1, lai kvalitatīvi veiktu cokola siltināšanu, daļēji demontējami
izbūvētie betona bruģakmeņu celiņi. atjaunot betona bruģakmeņu celiņus pēc ēkas
cokola siltināšanas, pievērst uzmanību nesošo kārtu sablīvējumam, lai izvairītos no
seguma sēšanās ekspluatācijas laikā. Pie ēkas galvenās ieejas izbūvēts betona
bruģakmeņu lievenis, tas izbūvējams atpakaļ tādā pašā izpildījumā. Pie pārējām
ieejām ir betonēti laukumi. Tos paredzēts flīzēt ar raupjām, salizturīgām, neslīdošām
akmens masas flīzēm. Pie karjeras un kompetenču sentra „Kāpnes” ieejas ir betona
laukums ar pakāpieniem. Pakāpienus un laukumu flīzēt ar salizturīgām, raupjām,
neslīdošām akmens masas flīzēm, uzstādīt jaunas metāla margas.
Pirms fasādes siltināšanas demontēt karogu turētājus un uzstādīt jaunus, kas
paredzēti siltināmām sienām, t.i. atvirzīti no ķieģeļu mūra sienas par siltumizolācijas
kārtas tiesu. Pirms fasādes siltināšanas darbu uzsākšanas noņemt apgaismes
plafonlampas, informatīvās plāksnes. Kad fasādes apdares darbi pabeigti uzstādīt
atpakaļ. Kur nepieciešams, iebūvēt jaunus kājslauķus NUWAY TUFTIGUARD PLAIN,
SINGLE OPEN.
NORĀDĪTO MATERIĀLU VIETĀ VAR IZMANTOT ANALOGUS. IZVĒLOTIES
MATERIĀLUS PIEPRASĪT INFORMĀCIJU UN KONSULTĒTIES AR RAŽOTĀJU VAI
IZPLATĪTĀJU PAR IZVĒLĒTO MATERIĀLU PIELIETOŠANAS UN IESTRĀDES SPECIFIKU,
ĪPAŠĪBĀM UN IETEIKUMIEM.
RISINĀJUMI, KAS NAV IEKĻAUKTI ŠAJĀ SĒJUMĀ, TIKS RISINĀTI
AUTORUZRAUDZĪBAS GAITĀ, VISUS DARBUS SASKAŅOJOT AR PASŪTĪTĀJU UN
NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ ARĪ BŪVVALDĒ.
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DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS
Rugāju vidusskola Kurmenes ielā 87, Rugājos, Rugāju novadā, LV-4570.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
IEVADS.
Rugāju vidusskola Rugājos, Kurmenes ielā 87 – ēkas fasādes, pamatu, cokola,
pagraba pārseguma un bēniņu siltināšana, durvju nomaiņa, Lietus ūdens novadīšanas
apmales izbūve.
Būvniecība tiek veikta atbilstoši arhitektes L. Meleces izstrādātajam ēkas fasādes
renovācijas projektam.
DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS.
1. Objektā ar pavēli jābūt noformētam atbildīgajam speciālistam par darba
drošības noteikumu stingru ievērošanu veicot būvdarbus, nojaukšanas un
atjaunošanas darbus.
2. Būvniecības laikā veikt būvlaukumā ugunsdrošības pasākumus atbilstoši
normatīvajām prasībām.
3. Visu darbu veikšanas laikā pastāvīgi sekot ēkas nesošo konstrukciju – pamatu,
sienu un pārsegumu tehniskajam stāvoklim un pie redzamu deformāciju,
sēšanās, plaisu parādīšanās nekavējoties būvdarbus pārtraukt, pieņemt
attiecīgus pasākumus konstrukciju pagaidu nostiprināšanai un izsaukt
projektētāja pārstāvi un izstrādāt nostiprināšanas risinājumus.
4. Līdz būvniecības darbu sākumam pilnīgi veikt visus organizatoriskos
pasākumus un sagatavošanās darbus būvniecības procesa uzsākšnai, kā arī
būvniecības darba laikā veikt ar būvdarbu organizāciju saistītās prasības, kas
noteiktas normatīvajos aktos: MK 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92.
„Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”, kā arī MK 1997. gada 1.
aprīļa noteikumi Nr. 112. (grozīj. MK 02.05.2000. not.Nr.162., 11.12.2001.
not.Nr.506., 01.04.2003. not.Nr.140., 03.10.2003. not.Nr.547., 20.04.2004.
not.Nr.32., 07.06.2005. not.Nr.394., 06.0.2005. not.Nr.685., 26.06.2007.
not.Nr.420., 07.04.2009. not.Nr.299.) „Vispārīgie noteikumi”.
Elektromontāžas darbus veikt saskaņā ar LEK-025 „Drošības prasības veicot
darbus elektroietaisēs” izvirzītajām prasībām.
5. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.
INFORMĀCIJA
1. Informāciju par paredzētā būvlaukuma teritoriju skatīt DOP daļas lapā DOP-1

2. Ievērot saistošos noteikumus par trokšņu līmeni uz pkārtējām ēkām
būvniecības laikā.
3. Ievērot vides aizsardzības parasības.
4. Būvgružus un bīstamos atkritumus sašķirot un nodot utilizācijai, atbilstoši
„Likuma par piesārņojumu” 2. daļas 4. panta 1 punkta, 5. panta 1. punkta un
11. panta 1. punkta 1. apakšpunktam.
DARBU VEIKŠANAS KĀRTĪBA
1. Uzcelt žogu pa būvlaukuma robežu no saliekamā žoga sistēmām saskaņā ar
„darbu organizēšanas projektu”;
2. Organizēt iemītnieku ieiešanas un iziešanas kustību tikai caur ēkas ieejām.
3. Uzcelt sastatnes pa ēkas perimetru, nojozt sastatnes ar drošības tīklu.
Izmantojamas STORENT vai analogas sastatņu sistēmas, kuras iespējams
uzstādīt līdz pat 80m augstumam. (www.storent.com)
4. Nodrošināt drošu ēkas iemītnieku ieeju un izeju no ēkas, pirms ēkas ieejām
izbūvējot gājēju tuneļus.
5. Iebraukša būvlaukumā tiek organizēta no Kurmenes ielas (lapa DOP-1)
6. Būvlaukuma vadības un strādnieku sadzīves telpas, WC pēc vajadzības tiek
uzstādīti būvlaukuma robežās atbilstoši „darbu organizēšanas projektam”
(lapa DOP-1)
7. Būvlaukumā ūdens un elektrības apgāde tiek nodrošināta no esošās,
siltināmās ēkas pieslēgumiem.
8. Visu konstrukciju un kravu celšanu veikt tikai būvlaukuma robežās.
9. Būvmateriālu nokraušana būvlaukumā paredzēta norādītajās vietās (lapa
DOP-1)
10. Ēkas fasāžu siltināšanai izmanto vēl sekojošus mehānismus un agregātus:
Kravas automašīnas ar dažādu celtspēju;
Šķērīšu platformas; Sastatnes;
Elektroinstrumentus;
11. Pēc pilnīgas celtniecības, apdares, instalāciju un citu veicamo darbu
pabeigšanas un teritorijas ģenerāltīrīšanas objekts tiek nodots pasūtītājam un
valsts institūcijām.
12. Projektā norādītie mehānismi, iekārtas un materiāli var tikt aizstāti ar citu
firmu, ražotāju analogas jaudas un kvalitātes mehānismiem, iekārtām,
materiāliem.
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