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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

________________________________________________________________ 

1 VISPĀRĪGS APRAKSTS 
 
Būvprojekta dokumentācija izstrādāta Noliktavas ēkas kad.apz. 5090020034073 

pārplānošanai, fasādes apdares atjaunošanai, pamatojoties uz SIA „Gulbenes nami” 
pasūtījumu. Būvprojekta risinājumos paredzēts saglabāt esošās ēkas nesošas konstrukcijas. 
Esošie pamati dzelzsbetona stabveida, rūpnieciski ražotas pamatu pēdas. Sienas nesošā 
konstrukcija dzezsbetona kolonnu karkass. Kolonas iespīlētas pamatu pēdā. Jumta nesošā 
konstrukcija dzelzsbetona kopnes. Ēkai paredzēts atjaunot elektroapgādes kabeļa pievadu. 
Elektroapgāde tiks nodrošināta no esošās sadalnes katlu mājā (pēcuzskaites tīkli). Noliktavas 
videonovērošanas vajadzībām tiks izbūvēta sakaru kabeļu kanalizācija no pārbūvējamās ēkas 
uz katlumājas videonovērošanas rūteri operatora telpā.  

Būvniecības ieceres dokumentācija sagatavota saskaņā ar LBN 200-21 “Būvju 
vispārīgo prasību būvnormatīvs”. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500  
„Vispārīgie būvnoteikumi”,  pārbūvējamā noliktavas ēka  atbilst  II grupas būvei.  

Atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” būve atbilst VI lietošanas veidam. Ēkā 
netiek paredzēta pastāvīga cilvēku uzturēšanās. Īslaicīgi telpās paredzēts uzturēties līdz 
5.cilvēkiem materiālo vērtību izņemšanai/novietošanai tajā. 

Telpu pārplānošana  nemaina arī visas ēkas ugunsnoturības pakāpi – U3. 
 

2 ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI (AR) 
 
        Pārbūvējamajā ēka paredzēts atjaunot fasādes apdari nomainot esošo koka dēļu apšuvumu 
uz profilētā skārda sienu T20 loksnēm. Loksnes paredzētas rūpnieciski krāsotas, krāsas tonis 
RR21 – pelēks, piemērojamie tuvākie toņi atbilstoši RAL katalogam RAL7040; 7038; 7035. 
Atbilstoši piegādes iespējām var izvēlēties jebkuru no uzskaitītajiem toņiem. Sienas skārda 
apdares loksnes paredzēts stiprināt uz Z profiliem, kuri savukārt piestiprināti pie esošajām 
dzelzsbetona kolonnām. Ēkas stūros paredzēts izveidot papildus metāla karkasus sienas 
apdares lokšņu stiprināšanai, koriģējot ēkas esošo ģeometriju.  
 Jumta konstrukcija un segums saglabājas esošais. Jumta seguma stāvoklis labs, nav 
nepieciešama tā nomaiņa.  
 Veicot ārsienas apdares nomaiņu ēkas galos demontējama un atjaunojama esošā 
zibensaizsardzība.  
 Esošajā situācijā nav ēkas cokola, kā rezultātā starp grīdu uz sienas apdari ir caurumi, 
kā arī apdares materiāls vietām saskaras ar grunti. Būvprojektā paredzēta cokolsijas izbūve, 
kura tiks balstīta uz esošajām pamatu pēdām. Cokolsijas izbūve ir funkcionāli nepieciešama, lai 
nodrošinātu noliktavas sienas lejas daļas noturību, lietus ūdeņu novadīšanu. Zaļās zonas 
pieslēguma vietās pie ēkas paredzēts izbūvēt betona apmali.  
 Ēkā paredzēts izveidot atsevišķu telpu šķeldas uzglabāšanai. Telpā pie esošajām ēkas 
kolonnām paredzēts izbūvēt 4m augstu koka konstrukcijas aisargsienu. Starp telpām 
norobežojošā siena izbūvējama ar koka dēļu apdari šķeldas noliktavas pusē uz nesošās metāla 
karkasa konstrukcijas.  
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 Šķeldas noliktavas un zem izbūvējamās starpsienas grīdas segums betona, pārējā ēkas 
daļā atjaunots esošais grants segums ar kritumu 2,5% gala sienas vārtu virzienā (esošajā 
situācijā nav lietderīgi mainīt pievedceļa augstuma atzīmes).   
 

3 ĢENPLĀNA RISINĀJUMI 
 
Šķeldas transporta piekļuvei pie noliktavas, no ēkas līdz esošajam asfaltbetona 

laukumam tiek paredzēta izbūvēt betona seguma piebrauktuve. Piebrauktuvi pie vārtiem uz ass 
A paredzēts izbūvēt ar asfaltbetona segumu, pie vārtiem uz ass 11 saglabāt esošo grants 
segumu, to atjaunojot. Būvdarbu zonā paredzēta zaļās zonas atjaunošana ar esoša reljefa 
korekciju, nodrošinot reljefa kritumu no ēkas 2-3m attālumā.  

Paredzēts pārbūvēt elektropievadu izbūvējot kabeļlīniju no esošās katlu mājas uz 
atjaunojamo noliktavas ēku. Elektrokabeli paredzēts izbūvēt gruntī un aizsargcaurulē. 
Elektroapgādei nepieciešamā jauda nemainās. Paralēli elektroapgādes kabelim, paredzēts 
izbūvēt sakaru kanalizāciju videonovērošanas kameru kabeļu izstalācijai.  

Vietā, kur tiek paredzēts ar kabeli šķērsot esošo asfaltbetona laukumu, paredzēta 
asfaltbetona seguma atjaunošana. Pārējā kabeļu trases daļā paredzēta zālāja atjaunošana. 

Izbūvēt lietus ūdens kanalizāciju nokrišņu ūdens novadīšanai no jumta notekām uz 
esošo novadgrāvi. 

 
Galvenie tehniski-ekonomiskie rādītāji 

Šķūnis pārbūvējams Merv. Daudzums 

1 Kopējā platība m2 778,6 

2 Kubatūra m3 5186 

3 Stāvu skaits   1 

4 Ugunsnoturības klase   U3 

5 Lietošanas veids   12520102 

6 Augstums korē m 9,53 

7 Apbūves laukums m2 836,4 

Gruntsgabals   

29 Gruntsgabala platība m2 13200 

30 Ceļi, laukumi  m2 5860 

31 Apbūves laukumi būvēm m2 1789,4 

32 Apbūves intensitāte  % 14,5 

33 Apbūves blīvums % 14 

34 Brīvā zaļā teritorija (B) m2 5550,6 

35 Brīvā zaļā teritorija (b) % 713 

36 Būvgružu apjoms  m3 25 
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4 BŪVES UGUNSDROŠĪBA 
 
Veicot ēkas pārbūvi, netiek pasliktināta esošā ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas 

piekļuve. Pamatojoties uz LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 40. punkta nosacījumiem ir 
paredzēts izmantot esošās piebrauktuves, lai nodrošinātu ugunsdzēsības tehnikai piekļuvi ēkai. 
Pārbūve neparedz ēkas gabarītu palielināšanu, tiek saglabātas esošās atstarpes starp būvēm un 
attālums līdz zemes gabala robežām. Ugunsdzēsības tehnikai paredzētās piebrauktuves platums 
ir vismaz 3,5 metri, kas ir nodrošināts.  

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas piekļuve būvei nodrošināta no divām pusēm ar 
3,5 metrus platu piebrauktuvi, kura atrodas piecu līdz 20 metru attālumā no būves fasādes. 

Ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai paredzētajās piebrauktuvēs nav ierīkotas 
autostāvvietas un citi šķēršļi.  

Ēkai noteikts VI lietošanas veids-  ražošanas būves un telpas, kurās notiek ražošanas procesi, 

noliktavas, preču piegādes telpas, kuru ugunsslodze pārsniedz 1200 MJ/m2, autoservisi (autoremonta darbnīcas); 
(LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” 5.punkts) 

 
Ugunsdrošām būvkonstrukcijām ugunsgrēka gadījumā noteiktā laikposmā jāsaglabā 

nestspēja, lai būvē esošie cilvēki varētu būvi nekavējoties atstāt vai arī viņi tiktu evakuēti vai 
izglābti citādi. Būvkonstrukcijas nedrīkst radīt neparedzamus draudus ugunsdzēsības un 
glābšanas dienestu darbībai. Ēkai ir U3 ugunsnoturības pakāpe, kurai pieļaujamā 
ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība ir 1600 m2. Ēkas kopējā platība ir 778.6 m2, tātad 
visa ēka ir viens ugunsdrošais nodalījums. 

Evakuācijas ceļš atbilst prasībām tas ir viegli atrodams. Evakuācijas izeja ir viegli un 
bez piepūles atverama no iekšpuses. Evakuācijas izeja nodrošina evakuējamo cilvēku drošu 
izkļūšanu no būves un tās telpām pa ārējām kāpnēm uz āru zemes virsmas līmenī.  

Evakuācijas izeju skaitu un izvietojumu nosaka atbilstoši būves lietošanas veidam, 
paredzētajam būves maksimālajam lietotāju skaitam un attālumam, līdz evakuācijas izejai 
atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" pielikuma 6.tabulai un 
maksimālais pieļaujamais evakuācijas ceļa garums noteikts 90 metri, maksimālais attālums 
starp evakuācijas izejām 180m.  

Evakuācijas izeju durvju furnitūra nodrošina durvju brīvu atvēršanu no telpas iekšpuses 
bez atslēgas. Evakuācijas ceļa gabarīti ir atbilstoši. Evakuācijas ceļa brīvais augstums ir vismaz 
divi metri, un šajā augstumā nav pieļaujami nekādi šķēršļi – esošie evakuācijas ceļi atbilst 
normatīvam. Evakuācijas ceļos durvīm un grīdām, kā arī citām apdares virsmām jābūt 
savstarpēji kontrastējošām. 

Ēkai dūmu izvade nav nepieciešama saskaņā ar LBN 201-15  173.5  punktu (U3; VI 
lietošanas veida telpas). 

 
Saskaņā ar MK noteikumu Nr.238  „Ugunsdrošības noteikumi” 247. punktu 

saimnieciskās darbības objekta un publiska objekta atbildīgā persona nodrošina objektu un 
teritoriju ar ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā objekta un teritorijas platību, tehnoloģiskā 
procesa ugunsbīstamību, izmantojamo un uzglabājamo vielu un materiālu fizikālās un ķīmiskās 
īpašības, kā arī ugunsdzēsības aparātu ražotāju tehniskos noteikumus. 

Saskaņā ar 249. punktu pārnēsājamo ugunsdzēsības aparātu skaitu A un B ugunsgrēku 
klasēm nosaka saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikumu šādā kārtībā: 
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249.1. nosaka objektu un objekta ugunsbīstamības līmeni saskaņā ar šo noteikumu 5. 
pielikuma 1. tabulu: objekta ugunsbīstamības līmenis ir liels (Ražošanas, vielu un materiālu 
uzglabāšanas objekts, ugunsslodze virs 600MJ/m2). 

249.2. atbilstoši objekta ugunsbīstamības līmenim nosaka minimālo ugunsdzēsības 
aparātu dzēstspēju uz noteiktu objekta platību saskaņā ar šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulu: 

 280A 1448B, objekta platībai no 751 līdz 800m2  
249.3. šo noteikumu 5. pielikuma 2. tabulā minētās dzēstspējas klases skaitļus dala ar 

izvēlētā ugunsdzēsības aparāta dzēstspēju, lai noteiktu nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu 
skaitu. 

Ugunsdzēsības līdzekļus novietot redzamās, viegli pieejamās vietās. Šīs vietas apzīmēt 
ar norādes zīmēm un ugunsdzēsības aparāta novietojums no ugunsdzēsības aparāta roktura līdz 
grīdai vai pamatnei nedrīkst pārsniegt 1,5 m. Ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi, remontu 
un uzpildi veikt atbilstoši ražotāja prasībām un LVS standartiem, uzskaiti un atrašanās vietu 
reģistrēt Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnālā. 
Aizliegts: izmantot ugunsdzēsības līdzekli (tai skaitā ugunsdzēsības aparātu) saimnieciskām 
vai ražošanas vajadzībām, pārkāpt ugunsdzēsības līdzekļa (tai skaitā ugunsdzēsības aparāta) 
ražotāja ekspluatācijas noteikumus, ekspluatēt bojātu ugunsdzēsības aparātu, ekspluatēt 
ugunsdzēsības aparātu, kuram noteiktajā kārtībā nav veikta tehniskā apkope, veicot 
ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi, remontu vai uzpildi, samazināt ugunsdzēsības aparāta 
ražotāja noteiktos kvalitātes un darbspējas rādītājus. 

Ugunsaizsardzības sistēmas ekspluatācijai objektā norīko atbildīgo darbinieku un 
personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu, ir pienākums zinātMK noteikumu 

Nr.238  „Ugunsdrošības noteikumi”  127. punktā minēto informāciju un darboties atbilstoši 
šajos MK noteikumos noteiktajam. Objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsaizsardzības 
sistēmas tehnisko apkopi un tehniskās apkopes kontroli. 
Telpām ir jāizstrādā evakuācijas plāns. 

 

5 ELEKTROAPGĀDES RISINĀJUMI 
 
Objektā ir esoša elektroapgāde- apgaismojums un rozetes. Esošs elektroapgādes 

pieslēgums no pēcuzskaites tīkliem – no esošās katlu mājas.  
Būvprojektā paredzēts nomainīt esošo iekšējo elektroinstalāciju. Nomainīt gaismas 

ķermeņus, mainīt rozetes atbilstoši pasūtītāja vajadzībām. 
Nomainīt esošo elektroapgādes pievadu. Predzēts izbūvēt elektroapgādes kabeli no 

esošās katlu mājas sadalnes uz projektējamo elektrosadalni noliktavas ēkā. Kabeli ievietot 
aizsargcaurulē ar stiprības klasi 750N.  

 

6 VIDEO NOVĒROŠANA 
 

Objektā paredzēts izvietot video novērošanas kameras atbilstoši pasūtītāja norādījumiem. 
Video kameras paredzēts pievienot pie esošā rūtera katlu mājā. No pārbūvējamās noliktavas uz 
katlu māju izbūvējama sakaru kanalizācija video kabeļu ievietošanai. Sakaru kanalizācijas 
caurules stiprības klase 750N. 

Pēc kabeļu kanalizācijas izbūves atjaunojami esošie segumi. 
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7 LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJA 
Projektā paredzēts izbūvēt lietus ūdens kanalizācijas posmu no ēkas galvenās fasādes uz 

esošo novadgrāvi, jumta lietus ūdens novadīšanai tajā. Lietus ūdens kanalizāciju izbūvēt no PP 
SN8 OD 110-200 lietus ūdens kanalizācijas caurulēm.  

 
 

Sastādīja:                         I.Ketlere  






