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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

 Vispārīgie dati 

Trīsstāvu dzīvojamās ēkas atjaunošanas projekts Smārdes ielā 2C, 

Tukumā izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja iesniegto projektēšanas uzdevumu un 

saskaņā ar izstrādāto ēkas energoaudita pārskatu, ēkas tehnisko apsekošanu, kā arī 

saskaņā ar  LR spēkā esošiem būvniecības normatīviem un standartiem. 

Projekta tiešais mērķis ir konkrētās dzīvojamās ēkas atjaunošana, lai 

samazinātu siltuma aizplūšanu apkārtējā vidē, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, 

samazinātu iedzīvotāju (īpašnieku)  izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstinātu 

ēkas ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli. 

 Ēkas novietne 

Gruntsgabals ar kadastra numuru 9001 006 0038 pieder dzīvokļu īpašniekiem. 

Zemes gabalā ar platību 3696 m2 atrodas trīsstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka ar 

kopējo platību 828,1 m2. Apbūves gabals ar līdzenu reljefu. 

 Plānojuma risinājums 

Atjaunojamās ēkas būvapjoms ir trīsstāvu, ar divslīpju jumtu un bēniņiem. 

Ēkai ir 1 kāpņu telpa. Ēkas esošais plānojums netiek mainīts. 

 Būvkonstrukcijas 

 Pamati – dzelzbetona lentveida.  

 Sienas – silikātu ķieģeļu mūris. 

 Pārsegumi – dzelzsbetona.  

 Jumts – divslīpju, koka spāres. 

 Ēkas energoefektivtātes paaugstināšanas pasākumi 

Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai tiek veikti šādi darbi: 

 Fasādes, cokola un pamatu sienu siltināšana;  

 bēniņu pārseguma siltināšana; 

 jumta seguma nomaiņa;  

 pagraba pārseguma siltināšana; 
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 bēniņu lūkas nomaiņa;  

 daļēja logu, durvju nomaiņa;  

Fasādes siltināšanas darbus veikt atbilstoši ETAG 004. 

 Projekta risinājumi 

Cokols un pamatu sienas 

Cokolu un pamatu sienas pārklāt ar vertikālo hidroizolāciju uz bituma bāzes 2 

kārtās. Virszemes daļu un 0,5 m dziļumā zem zemes siltināt ar ekstrudētā 

putupolistirola plāksnēm λ≤0,035 W/(mK) b=100 mm, kuras virszemes daļā pārklāt ar 

tonētu gatavo dekoratīvo silikona apmetumu Sakret SIP uz armējoša apmetuma sieta 

(1 kārta).  

Pa ēkas perimetru izbūvēt betona aizsargapmali 0,6 m platumā no cokola.  

Pēc nepieciešamības nokalt bojāto cokola apmetumu, izlīdzināt virsmu. 

 

Pagrabs 

Pagraba pārsegumu siltināt ar akmens vates lamelām 100 mm biezumā 

(siltumvad.koef. λ ≤ 0.037 W/ (m*K)). Pirms pagraba pārseguma siltināšanas veikt 

paredzētos darbus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atjaunošanu, pārvietošanu.  

 

Fasāde 

Fasādes paredzēts siltināt ar 150 mm biezām akmens vates plāksnēm 

(siltumvad.koef. λ≤ 0.037 W/ (m*K)), kuras pārklāt ar tonētu gatavo dekoratīvo 

silikona apmetumu Sakret SIP uz armējoša apmetuma sieta (1 kārta). Pirmā stāva 

līmenī nomazgāt esošo dekoratīvo apmetumu ar augstspiediena mazgātāju, uzklāt 

jaunu armējošo javas kārtu Sakret BAK (vai ekvivalents) ar stiklašķiedras sietu ρ≥160 

g/m2/ un uzklāt jaunu dekoratīvo silikona apmetumu - Sakret SIP (vai ekvivalents). 

Logailas tiek siltinātas 30 mm biezumā (vai tehniski iespējamā biezumā) ar 

akmens vates plāksnēm (siltumvad.koef. λ≤ 0.037 W/ (m*K)). Apdare - tonēts 

gatavais dekoratīvais silikona apmetums Sakret SIP uz armējoša apmetuma sieta (1 

kārta).   

Pirms siltināšanas darbiem nepieciešams veikt fasādes sienu attīrīšanu un 

sagatavošanu siltumizolācijas materiāla ieklāšanai, inženierkomunikāciju pārnešanu. 
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Pamatnei jābūt stingrai, sausai, bez putekļiem, jānodrošina lai visas siltumizolācijas 

materiāla salaiduma vietas būtu blīvi savienotas. 

 

Jumts 

Projektā paredzēts demontēt esošo jumta segumu (viļņotās loksnes), latojumu. 

Ieklāt jaunu jumta segumu - viļņotās loksnes Eternit Klasika (vai ekvivalents), jumta 

seguma latojums 50 x 100 mm, solis 550 mm. Pirms jumta seguma ieklāt difūzijas 

membrānu (latas stiprināšanai 25 x 50 mm).  

Nomainīt lūku uz jumtu (skārds, b=0,5 mm, PE pārklājums, min. 

600x800mm). 

Uzstādīt jaunu lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu - skārds, 

teknes (d=150 mm), notekas (d=120 mm), 0,6 mm, PE pārklājums, pārklājums 

abpusējs, dubultais (≥50 mk). Noteku izvietojumu skatīt jumta plānā. Notekas novadīt 

betona renēs 2...4 m prom no ēkas.  

Tīrīt esošos ventilācijas kanālus. Pārmūrēt ventilācijas šahtas virjumta daļā, kā 

arī dūmvadus virs jumta daļā, apšūt ar skārdu. Ventilācijas šahtām, dūmvadeim 

uzstādīt jaunas skārda nosegcepures. 

  Uzstādīt sniega aiztures barjeru ar jumta nožogojumu. 
 

Bēniņu pārsegums 

Bēniņu pārsegumu paredzēts siltināt ar beramo vati 250 mm biezumā, λ<0,041 

W/(mk), pārklājot ar pretvēja izolāciju. Bēniņos uzstādīt tehniskās laipas 

inženierkomunikāciju apkalpošanai (skatīt bēniņu plānu), izvietojumu precizēt 

būvdarbu laikā. 

Nomainīt bēniņu lūku uz jaunu, siltinātu lūku. Bēniņu logus mainīt uz PVC 

konstrukcijas logiem ar iebūvētu ventilācijas resti vēdināšanas nodrošināšanai bēniņu 

stāvā. 

 

Logi un durvis 

Pēc fasādes siltināšanas izbūves visiem logiem jāieklāj jaunas ārējās palodzes 

– skārds, b=0,5 mm, PE pārklājums.  

Pirms durvju izgatavošanas veikt ailu kontrolmērījumus objektā uz vietas. 

Siltināt ap ķieģeļu izvirzījumiem pie logiem. 
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Citi paredzēti darbi 

1. Pēc fasādes siltināšanas uzstādīt jaunu karoga kāta turētāju, mājas 

numurzīmi. 

2. Siltināšanas darbu laikā virs siltinājuma atcelt āra temperatūras 

nolasītāju, kabeļus, ja tādi ir. 

3. Atjaunot esošo betona ieejas lieveni – aizpildīt nelīdzenumus, 

izlīdzināt virsmu ar remontjavu. 

4. Austrumu daļā demontēt ieejas pakāpienus un jumtiņu. 

 

 Demontāžas darbi 

Demontēt esošos satelīta uztvērējus, antenas, kondicionierus. Pēc siltināšanas 

darbu pabeigšanas nav pieļaujams tos stiprināt atpakaļ pie fasādes.  

 Inženiertīkli 

Ūdensvads, kanalizācija  

Pieslēgums pie pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.  

Apkure  

Uzstādīta apkure ar granulu kurināmo materiālu. 

Elektroapāde 

Pieslēgums pie pilsētas tīkliem AS “Sadales tīkls”, iekšējie tīkli netiek mainīti. 

Vājstrāvas tīkli  

Esošie tīkli tiek saglabāti. Pirms pagraba pārseguma siltināšanas veikt 

paredzētos darbus, kas saistīti ar inženierkomunikāciju atjaunošanu, pārvietošanu.  

 

Ventilācija 

Dabīgā ventilācija. Ēkas renovācijas projektā paredzēts saglabāt esošo ēkās dabīgās 

ventilācijas sistēmu. Dabīgās ventilācijas sistēmas gaisa pieplūde tiek organizēta caur 

atvērtiem logiem, bet sistēmas gaisa nosūce tiek organizēta caur dabīgās ventilācijas 

kanāliem. Dabīgās ventilācijas nosūces kanālus pirms projekta nodošanas 

ekspluatācijā nepieciešams pilnvērtīgi apsekot, novērst patvaļīgas būvniecības sekas 

un veikt kanālu tīrīšanu, lai pastiprinātu vilkmi.  

Visos dzīvokļos uzstādīt svaiga gaisa pieplūdes ar termostatu, diametrā 

100mm (12 gab). 
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 Ugunsdrošības pasākumi 

Pēc LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” dzīvojamajai mājai noteikts I 

lietošanas veids un ugunsdrošības klase U3. 

Pēc LBN 201-15 5. tabulas neventilējamas fasādes minimālā būvizstrādājumu 

ugunsreakcijas klase U3 klases ēkām netiek normēta. 

 Vides aizsardzības pasākumi 

Paredzēts veikt pasākumus, kas nodrošina netraucētu ēkas ekspluatāciju, drošu 

iedzīvotājiem, uzstādot noslēgtus tuneļus/gaiteņus pie ēkas ieejām. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas apsekot un nodrošināt esošo koku aizsardzību (dēļu 

vairogu montāža vai citi pasākumi).  

Galvenajam būvuzņēmējam jānodrošina savlaicīga būvgružu izvešana no 

būvlaukuma teritorijas  uz  attiecīgo atkritumu savākšanas vietu, ar kuru noslēgts  

līgums. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas jāatjauno zaļā zona un apstādījumi sākotnējā 

stāvoklī, ja tie tiek bojāti, un jāveic objekta ģenerāltīrīšana.  

 Īpašās piezīmes 

• Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir 

kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un Pasūtītājs būvniecības laikā drīkst 

izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir 

analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam. 

• Mezglu rasējumi, kuri nav uzrādīti projekta dokumentācijā, ir vispārzināmi un 

noteikti atsevišķu materiālu iestrādes noteikumos, piegādātājfirmu 

rekomendācijās un citos materiālos. 

• Būvuzņēmējs var piedāvāt savus mezgla risinājumus, tos saskaņojot ar 

ražotāju un projekta autoriem. 

• Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju 

pirms līguma slēgšanas.  

 

 
Būvprojekta vadītājs, arhitekts M.Banders                         _____________________ 

                                   sert. Nr. 1-00712                                            paraksts 
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VALSTS ZEMES DIENESTS

rras KADASTNATAS UZTvTBNISANAS LIETA

Biives kadastra apzrmejums:. . ............. .......90010060020001

Nosaukums:................. ..............D2rvojama maja

Adrese:. .Tukuma nov., Tukums, Smardes ielaLC
Patvallgas bfivniecrbas pazlmes: .............."...Nav
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(paraksts) Klicntu ipkalpoi(vards, uzvards)

Datums:_gada_. ,

Klientu
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13. Bnves apjoma radltaii
radTrai i006002000 I

1 1.1. BDves kadastra apzlmeJums
TinulnrlsIllPallutq

1 r 14 r 11 Daudzdzrvoklu J-5 stdvu malas

? I Ri'iri adastra anzTmE mu 9U0 tuubuuzuuu I aploma raolrajr:

Apjoma rnditeja
veids

Apjorna rtditnja
nosaukums

Apjoms un
mcrvieniba

Tipa/ elementa kods Tipa/ elementa nosaukums

Apblves laukums 'lav
173.9 apblves
arrhrma kv m

,lav 'lav

Konera DtatIDa 'Jav t2R I kv.m AV .lav

BIvtilpums .lav I06 kub.m. AV .lav
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l4.l.l.l.l-2. DzTvoklu artelpu plat-rba (m')" """"""0
-l4.1.1.1.2. Nedz-wojamo telpu piatlba (m)' """"""""0

14.1.1 .l.T.l.Nedzivojamo ietstelpu ptutiUu (m')" """"""""""'0
14.1.1 J.2.2-Nedzlvoiamo artelpu platiba (m) """"""""""""'0

l4.l.l.2.Koplieto5anas putigt"lp' ptut-tUu (m')" ""240'7

14.1.1.2.1. Koplieto5anas iek5ielpu platrba (m')" 240'7

14.1.1.2.2. Koplieto5anas artelpu platTba (m) """""0
16. Telpu grupas Pamatdati
16.1. Telpu grupas kadastra apzrmejums:""""""""' """"""""'90010060020001001

16.1.1. Adrese:. """""""""fukuma nov'' Tukums' Smardes ielaZC'9

l6.l.2.Nosaukums:.. """"""" """""DzTvoklis

16.1.3. Lietolanas veida kods un apraksts:....."""""" 1122 - Triju vai vairaku dzTvoklu majas

dzlvojamo telPu gruPa I

16.1.4. Buves stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:"""""""" :
16.1.5. Telpu skaits telpu grupa:' """""""""')
l6.1.6.Kopcja platTba (m'):' """"""""""'46' 1

16.l.T.Kadastralas uzmert5anas datums: """""07'04'2011

16.1.8. Patvalrgas buvniecTbas paztme:' ""Nav

16.1.9. Tetpu grupa ietilpst dzivok[a rpasuma ar kadastra numuru:' """""""""Nav
l6.l.l0.Telpug.,pui.,irpstb[vearkadastraapzrmejumu:...'.......................90010060020001
16.1.11. Buve atrolas vai daleji atrodas uz zemes vienlbas ar kadastra apzTmejumu:""""""""

900 I 0060038
16.2. Telpu grupas kadastra apzTmejums:""""""""' """"""""'90010060020001002

l6.2.L Adrese:. """""""'""Tukuma nov'' Tukums' Smardes iela2C-l

l6.2.2.Nosaukums:. . . """"""" """"Dzrvoklis

16.2.3.Lieto(anas veida kods un apraksts:................. ll22 ' Triju vai vairaku dzlvoklu majas

dzTvojamo telPu gruPa 1
16.z.4.Buves stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:"""""""" """"'L
l6.2.5.Telpu skaits telpu grupa: ' ' """"""" """""""""""6
l6.2.6.KopEja plat-rba (m'):' "46'2

16.2.7 .Kadastralas uzmertsanas datums:' """"'07'04'201 I

l6.2.8.Patvalrgas b[vniecrbas pazrme:' ""Nav

16.2.g.Telpu grupa ietilpst dzrvokla rpasuma ar kadastra numuru:' "'90019006356

16.2.10. Telpu gru;u ietilpst br_rve ar kadastra apzrmejumu:. . .........................9001006002000 I

16.2.11. Buve urroau, uuiOrlc;i atrodas uz zemes vienTbas ar kadastra apzlmejumu:" """""""
900 I 0060038

16.3. Tetpu grupas kadastra apzTmejums:""""""""' """"""""'90010060020001003

16.3.1. Adrese:. """""""""Tukuma nov'' Tukums' Smardes iela2C-2

l6.3.Z.Nosaukums:. . . """"""' """""DzTvoklis

16.3.3. LietoSanas veida kods un apraksts:.................1122 - Triju vaivairaku dzTvoklu majas

dzrvojamo telPu gruPa .,,

16.3.4. Buves stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:" """""""' :
16.3.5. Telpu skaits telpu grupa:' """""""""'n
l6.3.6.Kopcja plat-rba (m'):' "52'6

16.3.7.Kadastralas uzmOrT5anas datums:' """"'07'04'2011

16.3.8. Patva[gas burvniecrbas pazrme: ""'Nav

16.3.g.Telpu grupa ietilpst dzivokla Ipasuma ar kadastra numuru:' """""""""Nav
16.3.10. Tetpu g.lp" i.rirpst b[ve ar kadastra apzrmojumu:...........................90010060020001

16.3.11. B[ve utroiu, vaidafcji atrodas uz zemes vienlbas ar kadastra apzrmejumu:""""""""

900 I 0060038
16.4. Telpu grupas kadastra apzTmejums:""""""""' ' ';::;l:::l:::T9::i'.:?:l[i

i:ii?il:,r" informacijas sistErn6 dati nav registreti; Neregistre - atbilstosi normattvajiem aktiern dati netiek registroti



16.4.2.Nosaukums:. . ......"""" """"'DzTvoklis

l6.4.3.LietoSanas veida kods un apraksts:...'.'....'......1122 - Triju vai vairaku dzlvoklu mdjas

dzTvojamo telPu gruPa .)

16.4.4.Bfives stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:"""""""'"' """"L
l6.4.5.Telpu skaits telpu grupa:' """""""""'6
l6.4.6.KopEja plauba (m'):' "52'l

16.4.7.Kadastrdlas uzmdrTianas datums:' """"'07 '04'2011

16.4.8. Patvalrgas bfivniecTbas paztme: ""'Nav

16.4.9.Telpu grupa ietilpst dzrvokla rpasuma ar kadastra numuru:' "90019006587

l6.4.l0.Telpugrupaietilpstb[vcarkadastraapzTmejumu:...."......................90010060020001
16.4.11. Blve atrodas vai daloji atrodas uzzemesvienTbas ar kadastra apzTmejumu:""""""""

900 1 0060038
16.5. Telpu grupas kadastra apzTmejums:""""""""' """"""""'90010060020001005

16.5.1. Adrese:. """""""""Tukuma nov'' Tukums' Smardes iela2C'4

16.5.2.Nosaukums:. . ..."""""" """"' Dzlvoklis

16.5.3. LietoSanas veida kods un apraksts:.'.'...."""" '1122 - Triju vai vairaku dzlvoklu majas

dzTvojamo telPu gruPa ")

rc.5.4. Buves stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:" """""""' """"L

16.5.5. Telpu skaits telpu grupa:"""""""" """""""""""6
16.5.6. KopOjA plat-rba (m'):' "44'9

16.5.7.Kadastralas uzmerTianas datums:' """"'07'04'2011

t6.5.8. Patva[rgas b[vniecrbas paztme:' ""Nav

16.5.9. Telpu grupa ietitpst dzivokla Tpasuma ar kadastra numuru:' "'90019006679

l6.5.l0.Telpug,upui..irpStbuVearkadastraapzTmejumu:...........................90010060020001
16.5.1l. B[ve at.odas vai daleji atrodas uz zemes vienrbas ar kadastra apzTmejumu:""""""""

900 I 0060038
16.6. Telpu grupas kadastra apzrmejums:""""""""""":"""""""""""""""90010060020001006

16.6.1. Adrese: '..."""""""' Tukuma nov'' Tukums' Smardes iela 2C-5

16.6.2.Nosaukums:.. -......."""' """""Dzrvoklis

16.6.3.Lietosanas veida kods un apraksts:...........".....1122 - Triju vai vairaku dzlvoklu majas

dzrvojamo telPu gruPa ?

16.6.4.8[ves stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:""""""""' """"r
16.6.5. Telpu skaits telpu grupa:' """""""""'6
16.6.6.Kopeja platrba (m'):' ""'46

16.6.7.Kadastralas uzmerTianas datums:' "'"""'07'04'2011

16.6.8. PatvalTgas buvniecrbas pazTme:' ""Nav

16.6.9.Telpr-r grupa ietilpst dzivokla Tpasuma ar kadastra nlrmuru:' "'90019006683

l6.6.l0.Telpug,upui.,irpstb[vearkadastraapzTmejumu:...'.......................90010060020001
16.6.1 l. BDve atrodas vai daleji atrodas uz zemes vienTbas ar kadastra apzrmejumu: ' ' """""""
900 1 006003 8

16.7. Telpu grupas kadastra apzrmejums:"""""""" """""""""90010060020001007

16.7.L Adrese:. """""""""Tukuma nov'' Tukums' Smardes iela2C-6

16.7 .Z.Nosaukums:. .. """"""' """""Dzrvoklis

16.7.3.LietoSanas veida kods un apraksts:..........""" '1122 - Triju vai vairaku dzivok[u majas

dzTvojamo telPu gruPa ?

16.7 .4. B[ves stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:" """""""' """"J
I U. /.J. r vrPu rr\srLu s?
t6.7.6. KoPeja Plat-rba (rn'?):' ;;;; ;;;;
I U. r. r. \I^.,

16.7 .8. PatvalTgas b[vniecTbas pazlme: ' ' ';;;;;;;:)i;
i;.;.;. i:il';..;;;j;itiil;;ilo[1u ipus,,"a ar kadasrra numuru:. ...e00re006607

nnn 1 nn rn nlAOnl
i ;. ;. i b.' ;5;,";;;;i;;ii;ffi ; ar kadastra apzrmej umu: " " " " " " " " " " " " "e00 1 006002000 r

Skaidrojumt , .: -. -^!:^+-;+i. \r-rar ' 
aktiem dati netiek re$istreti

Nav_KadastrarntbrnracryassrstEmidatinavregistrCtr;Neregistrc_atbrlstoSinormatlvajlem



16.7 .ll. Bfive atrodas vai daleji atrodas uz zemes vienrbas ar kadastra apzTmejumu:. . ..............
9001 0060038

16.8. Telpu grupas kadastra apzTmejums:................. .................90010060020001008
16.8.1. Adrese:. ..Tukuma nov., Tukums, Smardes ielaZC-7
16.8.2. Nosaukums:. . ............... ..........DzTvoklis
16.8.3. Lieto5anas veida kods un apraksts:.................1122 - Triju vai vairaku dzrvokfu majas

dzrvojamo telpu grupa
16.8.4. Bfives stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:. . ............... .........3

16.8.5. Telpu skaits telpu grupa:................ .......................6
16.8.6. Kop6ja platrba (m'):. ...51.4
16.8.7. Kadastralas uzmertSanas datums: ...........07 .04.2011
16.8.8. PatvalTgas biivniecTbas pazTme: ......Nav
16.8.9. Telpu grupa ietilpst dzlvokla rpa5uma ar kadastra numuru:. ...90019006346
16.8.10. Telpu grupa ietilpst btive ar kadastra apzrmejumu:...........................90010060020001
16.8.1 l. Biive atrodas vai daleji atrodas uzzemes vienrbas ar kadastra apzlmejumu:................
900 I 0060038

16.9. Telpu grupas kadastra apzTmejums:................. .................90010060020001009
16.9.1. Adrese:. .Tukuma nov., Tukums, SmSrdes iela 2C-8
16.9.2. Nosaukums:................. ........Dzrvoklis
16.9.3. Lieto5anas veida kods un apraksts:.................1122 - Triju vai vairaku dzTvoklu majas
dzrvojamo telpu grupa
16.9.4. Biives stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:................. ........3
16.9.5. Telpu skaits telpu grupa:................ ......................6
16.9.6. Kopeja platiba (m'):. .....46
16.9.7. Kadastralas uzmerl5anas datums:. .........07.04.201I
16.9.8. Patvalrgas buvniecrbas pazrme:. ....Nav
16.9.9. Telpu grupa ietilpst dzwokla rpa5uma ar kadastra numuru:. ...90019006347
16.9.10. Tetpu grupa ietilpst b[ve ar kadastra apzrmejumu:...........................q00t0060020001
16.9.1l. Biive atrodas vai dalejiatrodas uz zemes vienlbas ar kadastra apzrmejumu:................
900 l 0060038

16.10. Telpu grupas kadastra apzrmejums:................. ...............90010060020001010
16.10.1. Adrese:. ..............Tukuma nov., Tukums, Smardes iela 2C-10
16.1A.2. Nosaukums:. . ............... .......Dzrvoklis
16.10.3. Lieto5anas veida kods un apraksts:...............1122 -Triju vaivairdku dzlvoklu mdjas
dzrvojamo telpu grupa
16.10.4. Biives stavs (stavi), kura atrodas telpu grupa:................. ..........................1
16.10.5. Telpu skaits telpu grupa:................ ....................5
16.10.6. KopEja platrba (m'):.. ..................46.4
16.10.7 - Kadastralas uzmen5anas datums:. ........07 .04.2011
16.10.8. Patvafrgas btivniecrbas pazTme:. .....................Nav
16.10.9. Telpu grupa ietilpst dzrvokfa rpa5umd ar kadastra numuru:. ................Nav
I 6.1 0.1 0. Telpu grupa ietilpst blve ar kadastra apzTmejumu:.. .......................90010060020001
16.10.11. BDve atrodas vaidalejiatrodas uz zemes vienrbas ar kadastra apzrmejumu:..............
900 10060038

16.11. Telpu grupas kadastra apzrmejums:................. ...............9001006002000101I
l6.l l.l. Adrese:. ...............Tukuma nov., Tukums, Smardes iela2C-ll
16.11 .2. Nosaukums:.. ............... .......DzIvoklis
16.11.3. LietoSanas veida kods un apraksts:...............1122 -Triju vaivairaku dzTvoklu majas
dzTvojamo telpu grupa
16.I1.4. Bfives stavs (stavi), kur6'atrodas telpu grupa:. .......................1
16.l L5. Telpu skaits telpu grupa:................ ....................5
16.l I .6. KopOja platrba (m'):.. ..................51.5

Izdrukas lD: 390001360915 | lzdrukas datums: 18.04.201 I 5no8
Skaidrojumi:
Nav - Kadastra informiciyas sistema dati nav registreti; Neregistr€ - atbilstoir normatlvajiem aktiern dati netiek re$istr6ti



17 .2. Tel

kopcjas plaUbas sadal-rjums pa telpu veidiem un telpu raksturojo5ie

kada mel 900 r 006002000 r 00 1

90010060020001002

900r0060020001003

tra

.t. te stra

{ rrmurs {osaukums r'eids itavs \ugstums (m) llatiba (m'?)
latvaligas buvniecibas
)aztme

slaha - Dzrvoiama telDa I 8 12.7 'Jav
staba - Dzivoiama telpa 1 .8 162 tJ av
y'irtuve - Dzivokla naliqtelna !av
iaitenis l)ziwn[.le naliotPln, I 8 7 rlav

lavienoti saniErtehniska
elna

- DzIvok[a pahgtelpa l I 2 'lav

.2. le a

,,lu m u rs \iosrukums 'eids itrvs \ugstums (m) )latiba (m')
ratvaligas brrvniecibas
)rzimr

staba I)zivorama telna 6 14
staba - Dzivoiamd teloa 6 5l ,Jav

/irtuve - Dzivokla oalrstelna .6 I ,J av

laitenrs - Dzivokla pahstelpa 6 8 ,Iav

['ualete - Dz.ruokla nalistelna 6 ) ,lav

/annas istaha - Dzrvokla nahsteloa 6 4 'lav

17.3. 'I'e u gruoas kadastra apzrmolums
\iumurs tlosaukums eids ittvs \ugstums (m) 'latiba (nr')

)atvaligas bdvniecitras
rrTime

st ha I - Dzrvoiama teloa 55 l5 ,lav

staha I - Dzlvoiama telpa 6 106 'lav

Izdrukas lD: 39000 I 3609 I 5 I [zdrukas datums: I 8.04.20 I 1 6no8
Skardrqumr:
Nav - Kadastra inforn.racijas sistema dati nav registr6ti, NerelistrE - atbilsto5i normattvajiem aktiem dati netiek registr0ti



\umurs \osauku ms v'eids itevs \ugstums (m) 'latitra (m'z)
latvallgas buvniecrbas
)azime

/inur e - l)zivokla naliqtelna 55 rlav
JaltenlS - Dzlvokla nalistel na 55 5 Jav

i ualete - F)zivokla n^lisfclh2 55 rlav
/annas istaha - Dzwokla DallstelDa 6 3 tlav

I7.4. Telou srunas kadastra aozTmci

17.5. Telpu srupas kadastra aDZTmCi 900 I 006002000

17 .7 . Telou srupas kadastra aDZImei 900 I 00600

17.9. Telpu srupas kadastra aDZTmOi

17 .11 . Telpu grupas kadastra apzlme.iums:. . ..."........... ..............9001 0060020001 0l I

lzdrukas lD. 190001160915 I Izdrukas datums: 18.04.201 1 7no8
Skaidrojurni

\umurs iosaukums leids itevs \ugstums (m) 'latiba (m')
>atyallgas buvniecibas
Itzlmt

staba - Dzlvoiama telDa 6 t46 ,l av
staba - l)zrvoramS telna 55 r06 ,lav
/irtuve - Dzivokla nalistelna 55 ,lav
iartenr s - Dzrvokla DallstelDa 6 'lav
lualete - Dzrvokla DalrstelDa 55 {av
/annas istaba - I)zivokla naligfelna 55 2 rlav

.). lelpu grupas Kadastra a rztmelums UU5
rlumurs t{osaukums v'eids itivs \ugstums (m) )laUba (m2)

)afvalrgas trEvniecibas
tazlme

staba I - Dzivoiami felna .6 122 ,lav
staba I - Dzivoiamd teloa 6 151 ',lav
y'trtu\ e Dzivokla oahste DA 6 r.9 {av
iaitenis - f)zrvokla nairste 6 ;7 {av
luatete - Dztvokla nalrste na 55 1.2 .iav
/annas istaha - Dzwokla oalrste DA 1.55 1 .Jav

.6. Telpu grupas kadastra apztmEiums: 900 006002000 r 006
trlumurs {osaukums y'eids ;tevs \ugstums (m) 'lauba (m'?)

)afvallgas biivnieclbas
)azime

staha - Dzivoiami teloa .5 3.1 ,lav
staba - I)zrvoiama telna 5 5 ,Iav
/irtuve - Dzrvokla nalistelna 5 av
iaitenis - Dzrvokla oalrsteloa 6 ,lav
lualete - Dzwokla DallstelDa 5 ). ,lav
/annas istaba - Dzivokla naligtelna ) 5 ,lav

./. te as a 2000 r 00
rlumurs ,losaukums y'eids itevs \ugstums (m) 'latiba (m') 'atvaligas b[vniecibas

)azime
staba 1 - Dzivoiama telna 55 47 ,Iav
staba I - Dzrvoiamd telna 55 t-o 6 riav
y'irtuve - Dzlvokla oalisteloa 8 {av
laltenis - Dzivokla naligtel na 55 ) ,lav
ualete - Dzlvokla nalrstelna 55 t2 ,J av

/annas istaba - Dzrvokla oalreteloa 55 2 .lav

.8. Telpu srupas kadastra apzlmEiums 90010060020001008
{umurs tlosaukunrs reids itlvs \ugstums (m) 'latrba (m'l) Patvaligas hIvnieclbas

)azime
staha - F)zivoianrh telna 65 5l !av
staba - Dztvoiami telna 6 93 \av
/lrtuve - Dzlvokla Dalistel na ) .6 'lav
iarteni s - I.)zrvokla naliotelna .6 ;6 rl av
fualete - Dzrvokla oahstelna 6 t2 \lav
y'annas istaba - Dzivokla pallgteloa 6 t/ .iav

.9. le raa metums 9U0r0060020001009
{umurs {osankums v'eids itevs \ugstums (m) 'laUba (m') 'atl'aligas bDvniecibas

rrzime
I staba I - Dzrvoiama teloa t_.6 127 'lav

staba I - Dztvoiama telna t.6 54 rlav
/irtuve - Dzlvokla oalisteloa ).,6 I {av
ialtenls - Dzr-vokla nalretelDa t,.6 ,Jav

lualete - I )zivokla naliqtelna 6 2 av
/annas lstaba - Dzrvokla nalistelna 6 4 ,lav

0. Telpu grupas kadastra aDZTmeiums: 900r0060020001010
tlumurs ,{osaukums /eids itevs \ugstums (m) 'latiba (m') 'atvalig|s tr0vnieclbas

razitrre
staba - Dzivoiamd telna .45 3.9 rlav
staba - Dzlvoiama telna .45 52 ,lav
/rrtuve - Dzrvokla oalrstelna + 2 \l av
iaitenis - l)zrvokla nalrsfelna 45 {av
lavienotd sanitartehniska
:l na

- Dzwbkla pallgtelpa 5 ,lav

Nav * Kadastra informdciias sistemi dati nav registrEti; NeregistrE - atbilstoSi normatlva-iiem aktiem dati netiek registr6ti



,\umurs tosaukunts 'eids itavs \ugstunrs (m) )latiba (nr!) 'atvafigas b[vnieclbas

staba - Dzrvoiama telDa )) L 4.8 !av
staba - Dzrvoiarnd telpa 155 11 1 ,Jav

/rrtuve - Dzlvokla DallctelDa 155 {av
iarten r s - l)zrokla nalistelna 155 {av
iavienota sani6rtehniska - Dzrvokla palrgtelpa 55 ) 'l av

t7 L2 T kad tra a 90010060020001012

umu.. ..90010060020001 labiekarto uml
18. Latriekirtojumi
I 8. l. B[ves ar kadastra

AS Itlg III

\ umurs ,,losaukums /eids ;tavs \ugstums (m) )latiba (m')
)atl'alrgas blvniecibas
)azime

staba - Dzivoiama teloa 75 t64
staba - Dzrvoiama telpa t".75 1'7.2 {av
/irtuve - Dzrvokla nalretelpa l 7-5 6 rlav

iavienota sanitartehniska - Dzivokla pallgtelpa ) 6 !av

reltentS - Dz.ivokla nalistelna t,75 4 rlav

atiba (m')

tr€tir labiekirtoiumi

cntrala aDkure

vietota sanitartehniska tcl

Izdrukas ID: 390001360915 | Izdrukas datums: 18.0.1.201 I 8no8
S ka rd ro1urn r

Nav - Kadastra inforn.racijas sistemi dati nav registreti; Neregistre - atbrlstoii norniatrvalieni aktienr datr netiek registreti



  

ARHITEKTU/INŽENIERU PROFESIONĀLĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISE 

Nr. 35/000/003597/22 
Apdrošinājuma ņēmējs: Apdrošinātais:
Nosaukums: SILTIE NAMI SIA Nosaukums: SILTIE NAMI SIA
Reģistrācijas Nr.: 40103925867 Reģistrācijas Nr.: 40103925867 
Adrese: Biķernieku iela 22, Rīga, LV-1006, Latvija Adrese: Biķernieku iela 22, Rīga, LV-1006, Latvija 
Tālr./fakss: Tālr./fakss:  

Retroaktīvais datums: No  13.03.2017 plkst.  00:00 
Apdrošināšanas periods: No  13.03.2022 plkst.  00:00  līdz  12.03.2023 plkst.  23:59 
Pagarinātais paziņošanas periods līdz: Līdz  12.03.2026 plkst.  24:00 

Apdrošinātā profesija: Arhitektūras  projektēšana  un  autoruzraudzība,  būvprojektu 
izstrāde, energoefektivitātes uzlabošana.

Apdrošināšanas objekts Atbildības limits Pašrisks*
 Profesionālā civiltiesiskā atbildība 150 000,00 EUR 500,00 EUR

Par vienu atsevišķu apdrošināšanas gadījumu un 
par vairākiem apdrošināšanas gadījumiem kopā 
apdrošināšanas perioda laikā:

 

Kopā: 150 000,00 EUR
* par katru apdrošināšanas gadījumu
Apdrošinātie riski: Profesionālā atbildība saskaņā ar apdrošināšanas noteikumiem 

 Apdrošināšanas noteikumi:  Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr.PIW 19  

Papildus nosacījumi:
1. Šīs polises neatņemama sastāvdaļa ir visi tās pielikumi un pieteikuma forma. 
2. Apdrošināšanas izplatīšanā tieši iesaistīts Compensa darbinieks vai apdrošināšanas starpnieks, ar kuru Compensa ir 
noslēgts sadarbības līgums, par polises pārdošanu saņem atalgojumu un/vai komisiju, kura ir ietverta polises 
apdrošināšanas prēmijā. 
3. Prēmija aprēķināta pamatojoties uz 2022.gada plānoto apgrozijumu: 125 000 EUR un darbinieku skaitu: 6. 
4. Apdrošināšanas segums ir spēkā attiecībā uz speciālistiem:
 1) Arnis Mažulis 230391-12213
 2) Ingus Veiss 270584-12500
3) Māris Banders 270670-13050 
5. Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir Būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas noteikumi Nr.BVS20 

Kopējā apdrošināšanas prēmija 300,00 EUR

Ja polisē norādītā apdrošināšanas prēmija vai tās pirmā daļa netiek samaksāta polisē norādītajā termiņā un apmērā, tad 
apdrošināšanas  līgums nav  stājies  spēkā no  tā  noslēgšanas  brīža.  Atsevišķs  paziņojums par  to,  ka  apdrošināšanas 
līgums nav stājies spēkā, apdrošinājuma ņēmējam nosūtīts netiek. 
Veicot  apdrošināšanas  prēmijas  vai  tās  pirmās  daļas  (ja  prēmijas  samaksa  ir  noteikta  vairākās  daļās)  samaksu 
apdrošināšanas polisē noteiktajā kārtībā, termiņā un apmērā, apdrošinājuma ņēmējs/apdrošinātais apstiprina, ka ir iepazinies 
ar apdrošināšanas noteikumiem un nosacījumiem, privātuma politikas noteikumiem attiecībā uz personas datu apstrādi, kā arī  
ir  informēts,  ka  personas  dati  tiks  glabāti  un  apstrādāti  tik  ilgi,  cik  tas  ir  nepieciešams  attiecīgā  nolūka  sasniegšanai. 
Apdrošinājuma ņēmējs, veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecina, ka visi norādītie dati apdrošināšanas līgumā, tā  
pielikumos un pieteikumā, lai noslēgtu apdrošināšanas līgumu, ir pareizi un patiesi, kā arī ir informēts par apdrošināšanas 
informācijas dokumenta pieejamību mājas lapā www.compensa.lv vai jebkurā klientu apkalpošanas centrā. Apdrošināšanas 
līgums noslēgts saskaņā ar apdrošinājuma ņēmēja/apdrošinātā prasībām un vajadzībām  

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Vienības gatve 87h
Rīga, LV-1004

Reģ. Nr. 40103942087
info@compensa.lv, www.compensa.lv

Klientu atbalsta tālrunis: 8888
Zvanot no ārzemēm: +371 67558888
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ARHITEKTU/INŽENIERU PROFESIONĀLĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS POLISE 

Nr. 35/000/003597/22 
Maksājuma Nr.: Apmaksas datums līdz: Maksājuma summa:

  1 20.03.2022 300,00 EUR

Izdošanas vieta: Centrālais birojs Datums: 09.03.2022 Laiks: 13:14

Polise ir sagatavota elektroniski un derīga bez paraksta

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle

Vienības gatve 87h
Rīga, LV-1004

Reģ. Nr. 40103942087
info@compensa.lv, www.compensa.lv

Klientu atbalsta tālrunis: 8888
Zvanot no ārzemēm: +371 67558888

2/2



PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana 

Smārdes iela 2C, Tukums, Tukuma novads 

 

1 2 3 

1. Projektējamā 

objekta nosaukums, 

adrese 

Nosaukums: 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana 

Adrese:  

Smārdes iela 2C, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

2. Pasūtītāja 

organizācijas 

nosaukums, adrese, 

tālrunis 

SIA ’’Tukuma nami’’ , reģ. nr. 40003397810 , 

Kurzemes iela 9, Tukums, Tukuma novads, LV-3101 

uldis@tukumanami.lv 

3. Galvenais 

lietošanas veids 

11220103 – daudzdzīvokļu 3-5 stāvu māja 

4. Objekta parametri Dzīvojamā ēka 

Virszemes stāvu skaits – 3 stāvs, Pazemes stāvu skaits – 1. 

Apbūves laukums – 284,6 m2, kopējā platība ~854,1 m2
. 

Pamati – dzelzbetona pamati, lentveida; ārsienas – ķieģeļu mūris,  

jumts – divlīpju, koka konstrukcijas, viļņoto lokšņu segums. 

 

5. Būvniecības veids Atjaunošana 

6. Projektēšanas 

stadijas 

Paskaidrojuma raksts 

7. Projektēšanas 

robežas 

Zemes gabals ar kadastra apz. 9001 006 0038 

8. Projektēšanas 

uzdevuma mērķis/ 

sasniedzamais 

rezultāts 

Veikt dzīvojamās ēkas projekta izstrādi. 

Prasības: 

- Ieejas jumtiņa atjaunošana; 

- Norobežojošo ārsienu siltināšana; 

- Pamatu un cokola daļas siltināšana; 

- Logu nomaiņa; 

- Fasādes apdares atjaunošana; 

- Pagraba spārseguma siltināšana; 



- Bēniņu pārseguma siltināšana; 

- Jumta nomaiņa. 

 

9. Pasūtītājam 

iesniedzama 

būvprojekta sastāvs 

Projektam izstrādātas sekojošas daļas: 

Vispārīgā daļa; 

Darbu organizēšanas shēma (DOP-1); 

Arhitektūras daļa; 

Skaidrojošais apraksts; 

Arhitektūras daļas pielikumi 

 

10. Saskaņojumi 

būvprojektam  

Ar Pasūtītāju; 

Ar Tukuma novada būvvaldi 

 

 

 


