
Mālpils novada būvvaldei

Apliecinājuma karte
(ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas)

Būvniecības ierosinātājs
(pasūtītājs) ____________Mālpils novada dome_____________

(fiziskās personas vārds, uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

__________________ 90000048398_____________________

(fiziskās personas kods vai juridiskās personas reģistrācijas Nr.)

___Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152___

(dzīvesvieta vai juridiskā adrese, tālruņa numurs)

_____________________matiss@zarch.lv__________________

(elektroniskā pasta adrese)

Lūdzu izskatīt iesniegumu_____________Telpu grupas izveide____________
(ēkas vai telpu grupas nosaukums)

_______________ārsta privātpraksei____________ vienkāršotai atjaunošanai.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs __________8074 003 0562____________

I. Ieceres dokumentācija

1. Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt):
    vienkāršota atjaunošana bez lietošanas veida maiņas

X  vienkāršota atjaunošana ar lietošanas veida maiņu

2. Ziņas par ēku vai telpu grupu:

1) ēkas grupa ____________3. grupas ēka__________________
(atbilstoši vispārīgajiem būvnoteikumiem)

2) ēkas kadastra apzīmējums ____________8074 003 0562 002_____________

3) ēkas iedalījums (vajadzīgo atzīmēt):

 dzīvojama ēka X nedzīvojama ēka

4) ēkas pašreizējais galvenais lietošanas veids _________1130__________
(atbilstoši būvju klasifikācijai)

5) ēkas paredzētais galvenais lietošanas veids ___________1130, 1264_____
(atbilstoši būvju klasifikācijai)

6) ēkas adrese _____  Pils iela 12  , Mālpils, Mālpils novads, LV 2152_______

7) ēkas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
__________________Mālpils novada dome,     90000048398_________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)

8) telpu grupas kadastra apzīmējums ______8074 003 0562 002____

9) telpu grupas pašreizējais lietošanas veids _________1130__________
(atbilstoši būvju klasifikācijai)

10) telpu grupas paredzētais lietošanas veids _________1264__________
(atbilstoši būvju klasifikācijai)

11) telpu grupas adrese ___Pils iela 12  , Mālpils, Mālpils novads, LV 2152___

12) telpu grupas īpašnieks vai, ja tāda nav, – tiesiskais valdītājs un/vai lietotājs
____________Mālpils novada dome,     90000048398____________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.)
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3. Pilnvarotā persona _______________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta,

___________________________________________________________________________

tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese vai

___________________________________________________________________________

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese un tālruņa numurs)

Juridiskās personas norādītā kontaktpersona

________________________________________________________________
(vārds, uzvārds, personas kods, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese)

4. Būvprojekta izstrādātājs _____SIA “ZArch”,   Reģ. nr.: 4010  3430  399____
(fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai

_________Būvkom. reģ. nr.: 10001-R, Talsu iela 12, Rīga, LV 1002, +371 26466055______

juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr.,

___________________________________________________________________________

juridiskā adrese un tālruņa numurs)

5. Būvspeciālists(-i)1 _______arh. Matīss Zemītis, sert. nr. 1-00015________
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

    _______________________________________________
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

6. Būvprojekta izstrādātāja un būvspeciālista (-u) apliecinājums

Risinājumi  atbilst  būvniecību  reglamentējošajiem  normatīvajiem  aktiem  un

vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Veicamās izmaiņas neskar kopīpašuma domājamās daļas un funkcionāli ar visas

ēkas ekspluatāciju saistītos inženiertīklus (stāvvadus).

Risinājumi neskar ēkas nesošās konstrukcijas un neietekmēs tās noturību.

Būvprojekta izstrādātājs ________________________ __________________
(paraksts2) (datums)

Būvspeciālists (-i) ________________________ __________________
(paraksts2) (datums)

________________________ __________________
(paraksts2) (datums)

7. Būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) apliecinājums

Apliecinu,  ka  pievienotie  īpašuma  apliecinājuma  dokumenti  (kopijas)  ir

autentiski,  patiesi  un pilnīgi,  attiecībā  uz objektu nav nekādu apgrūtinājumu,

aizliegumu vai strīdu.

Apņemos  īstenot  vienkāršotas  atjaunošanas  būvdarbus  atbilstoši  izstrādātajai

ieceres dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________ _____________
(vārds, uzvārds, paraksts2) (datums) 



8. Pielikumā – iesniegtie dokumenti (atbilstoši situācijai, vajadzīgo atzīmēt):

X sējuma sastāvs, būvprojekta autori uz ___1__ lp.

X zemesgrātmata un zemes robežu plāns uz ___3__ lp.

X Būves kadastrālās uzmērīšanas lieta ___11___lp.

X Esošās situācijas fotofiksācija ____2___lp

X Veselības inspekcijas noteikumi higēnes prasību ievērošanai ____2___lp

X Skaidrojošs apraksts uz ____2___ lp.

X Grafiskie dokumenti uz ____4____ lp. 

X Projektētāja sertifikāti, reģistrācijas apliecības, apdrošināšana __4__lp.

Aizpilda būvvalde

9. Atzīme par būvniecības ieceres akceptu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona _____________________________________
(amats,

__________________________________________ __________________
vārds, uzvārds, paraksts2)  (datums)

10. Ieceres realizācijas termiņš _______________________________________
(datums)

11. Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi ___________________
(datums)

Būvdarbu veicējs/būvētājs _________________________________________
(fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods,

___________________________________________________________________________

dzīvesvieta, tālruņa numurs vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr.,

________________________________________________________________________

būvkomersanta apliecības reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs)

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ____________________________________
(amats,

__________________________________________ __________________

vārds, uzvārds, paraksts2)  (datums)

12. Lēmums par atteikšanos akceptēt ieceri

Lēmuma numurs ____________________ datums ______________________

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ____________________________________
(amats,

__________________________________________ __________________

vārds, uzvārds, paraksts2)  (datums)



II. Būvdarbu pabeigšana

13. Informācija par būvdarbu pabeigšanu

Apliecinu,  ka  būvdarbi  ir  pabeigti  un  veikti  atbilstoši  akceptētajai  ieceres

dokumentācijai.

Būvniecības ierosinātājs (pasūtītājs) _____________________ _____________
(vārds, uzvārds, paraksts2) (datums) 

14. Objekta pārbaude

Objekts apsekots _________________ 
(datums)

un  konstatēts,  ka  būvdarbi  veikti/nav  veikti (vajadzīgo  pasvītrot) atbilstoši

izstrādātajai ieceres dokumentācijai.

15. Lēmums  par  konstatētām  atkāpēm  no  akceptētās  ieceres  vai  būvniecību

reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem

Lēmuma numurs ____________________ datums ____________________

Lēmuma izpildes termiņš _________________________________________

Būvvaldes atbildīgā amatpersona ___________________________________
(amats,

__________________________________________ __________________
vārds, uzvārds, paraksts1)  (datums)

16. Atzīme par būvdarbu pabeigšanu

Būvvaldes atbildīgā amatpersona __________________________________
(amats,

__________________________________________ __________________

vārds, uzvārds, paraksts2)  (datums)

Piezīmes.

1. 1 Saskaņā  ar  Ministru  kabineta 2014. gada  2. septembra noteikumu Nr. 529 "Ēku

būvnoteikumi" 43. punktu papildus piesaistītie būvspeciālisti.

2. 2 Dokumenta  rekvizītu  "paraksts"  neaizpilda,  ja  elektroniskais  dokuments  ir

sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

3. Katru  apliecinājuma  kartes  daļu  aizpilda  atsevišķi  –  izstrādājot  ieceres

dokumentāciju un pabeidzot būvdarbus.

4. Apliecinājuma  kartes  attiecīgās  ailes  paplašināmas,  ja  nepieciešams  atspoguļot

informāciju vairāk nekā par vienu būvniecības ierosinātāju, ēkas vai telpu grupas īpašnieku,

par telpu grupām, kurās vienlaikus paredzēts veikt vienkāršotu atjaunošanu ar/bez lietošanas

veida maiņas.

5. Ja vienlaikus ar ēkas  vai telpu grupas vienkāršotu atjaunošanu ar lietošanas veida

maiņu/bez lietošanas veida maiņas tiek realizēta iekšējā inženiertīkla būvniecība, atjaunošana,

pārbūve  vai  ierīkošana,  apliecinājuma  karte  papildināma  ar  informāciju  par  būvējamo

inženiertīklu un dokumentiem atbilstoši  Ministru  kabineta noteikumiem par  citu,  atsevišķi
neklasificētu inženierbūvju būvnoteikumiem.



"ZARCH" Sia, reģ. Nr. LV 4010 343 0 399

         E.Smiļģa iela 2a, Rīga, LV 1048, www.zarch.lv  

           e-pasts: matiss@zarch.lv m.tel.: 26466055

BŪVPROJEKTA SASTĀVS: 

SĒJUMA Nr. MARKA ATŠIFRĒJUMS IZSTRĀDĀTĀJS
Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa

1. Sējums AR Vispārīgā daļa. 
Arhitektūras risinājumi.

SIA „ZArch”
Reģ.nr.: 4010 343 0 399

BŪVPROJEKTA AUTORI: 

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS: SIA „ZArch” 
Reģ.nr.:  4010 343 0 399

BŪVPROJEKTA VADĪTAJS: SIA „ZArch”
Matīss Zemītis, Sert. Nr. 1-00015

SADAĻU AUTORI: 
N.P.K. SADAĻAS NOSAUKUMS SADAĻAS AUTORS
Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa.
1. Vispārīgā daļa

Arhitektūras risinājumi
SIA ZArch
Reģ.nr.: 4010 343 0 399
arh. Matīss Zemītis, Sert. Nr. 1-00015































"ZARCH" Sia, reģ. Nr. LV 4010 343 0 399

         E.Smiļģa iela 2a, Rīga, LV 1048, www.zarch.lv  

           e-pasts: matiss@zarch.lv m.tel.: 26466055

ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJA
PILS IELA 12, MĀLPILS, MĀLPILS NOV., LV 2152

Esošas situācijas fotofiksācija telpā Nr. 9. 

Esošas situācijas fotofiksācija telpā Nr. 5. 



ESOŠĀS SITUĀCIJAS FOTOFIKSĀCIJA
PILS IELA 12, MĀLPILS, MĀLPILS NOV., LV 2152

Esošas situācijas fotofiksācija telpā Nr. 2 – skats uz telpas Nr. 5 durvīm. 



Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI
Rīgā

2019. gada       . jūlijā Nr. 4.5.-3./ 20073/

                 Mālpils novada domei
                 matiss@zarch.lv

1. Objekta nosaukums: Telpu grupas izveide ārsta praksei

2. Objekta adrese: Mālpils novads, Mālpils, Pils iela 12 (kadastra Nr.8074 003 0562 002) 

3. Objekta īpašnieks: Mālpils novada pašvaldība reģistrācijas Nr. 90000048398

4. Iesniegtie dokumenti:  1. 16.07.2019. pieteikums 2. Zemes robežu plāns. 3. Zemesgrāmatu
apliecība. 4. Skaidrojošs apraksts. 5. Būves tehniskās inventarizācijas lieta. 6. Telpu plānojuma
skice. 

5. Apsekojums veikts: Netika veikts

6. Apsekojumā piedalījās: Apsekojums netika veikts 

7. Konstatēts:  Būvniecības iecere paredz esošas kopmītnes ēkas telpu grupas atjaunošanu un
lietošanas  funkcijas  maiņu  no  „Dažādu  sociālo  grupu  kopējās  dzīvojamās  mājas”  uz
„Ārstniecības   vai  veselības  aprūpes  iestādes”  telpu  grupu  –  ārsta  speciālista  privātprakses
organizēšanai. Ārsta privātprakses ierīkošanai  paredzēta telpu grupa ar kopējo platību 100,60m2

esošas 2-stāvu kopmītnes ēkas 1.stāvā.

8.NOSACĪJUMI

Objekta projektēšanas gaitā paredzēt:
1)  ārstniecības  prakses  telpu  plānojumu,  ievērojot  darba,  publisko,  personāla  un  palīgtelpu
funkcionālo zonējumu, telpu sastāvu, plānojumu un iekārtojumu atbilstoši telpu ekspluatācijas
specifikai  un  ievērojot  Ministru  kabineta  20.01.2009.  noteikumu  Nr.  60  “Noteikumi  par
obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” prasības un LBN 208-15
”Publiskas būves” prasības;
2) visām publiskām, pacientu apkalpošanas un personāla darba telpām - dabisko apgaismojumu
caur logiem ārsienās,  kā  arī  mākslīgo apgaismojumu  (LBN 208-15 p.24 prasības);  mākslīga
apgaismojuma nodrošināšanu visās  pacientu apkalpošanas  telpās,  darba telpās un palīgtelpās
atbilstoši Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumu Nr. 359 „Darba aizsardzības prasības darba
vietās” 2. pielikuma 35.punkta prasībām;
3) publisko un darba telpu augstumu no grīdas līdz griestiem ne mazāk par 2,50 m (LBN 208-15
”Publiskās būves” p. 20 prasības);
4)  tehnoloģiskā  procesa  plūsmas,  darba  organizācijas  plānojumu  un  telpu  kompleksa
aprīkojumu ar mēbelēm un tehnoloģiskām iekārtām, nodrošinot  pasākumus Ministru kabineta
16.01.2016.  noteikumu  Nr.  104  „Noteikumi  par  higiēniskā  un  pretepidēmiskā  režīma
pamatprasībām ārstniecības iestādē” un Epidemioloģiskās drošības likuma prasību izpildei;
5) pasākumus ēkas un ārstniecības iestādes telpu pieejamībai personām ar īpašām vajadzībām –
uzbrauktuve un ārdurvju vērtnes platums ieejas mezglā, gaiteņu platums nav mazāks par 1500
mm;  iekštelpu  durvju  vērtnes  platums  ambulatoro  pakalpojumu  sniegšanas  kabinetos  nav

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU
F109-v4



mazāks  par  900  mm,  bez  sliekšņiem;  sanitāro  mezglu  garums  un  platums  nav  mazāks  par
1600x2200 mm, ar speciālu aprīkojumu  cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (LBN 208-15 4. daļas
prasības; Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumu Nr. 60 3. punkta prasības; vides pieejamības
vadlīnijas);
6)  iekšējo  ūdensvadu un kanalizācijas  tīklu plānojumu un iekārtošanu  atbilstoši  ārstniecības
iestādes telpu ekspluatācijas specifikai un ievērojot LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un
kanalizācija”  prasības,  paredzot  roku  mazgāšanas  ierīces  katrā  medicīnas  manipulāciju  un
ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kabinetā;
7) publisko un darba telpu apkuri un ventilāciju, ievērojot LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko
ēku  apkure  un  ventilācija”  prasības,  nodrošinot  gaisa  kvalitāti  un  optimālos  mikroklimata
parametrus atbilstoši publisko un darba telpu funkcionālai specifikai; 
8)  telpu iekšējai  apdarei  –  viegli  tīrāmus un  dezinficējamus  sertificētus  apdares  materiālus,
atbilstoši  telpu  nozīmei  un  funkcionālai  izmantošanai,  pievēršot  īpašu  uzmanību  medicīnas
manipulāciju telpu grupām – aseptiskā darba režīma nodrošināšanai.
Veselības  inspekcija  iesaka  projektu  izvērtēt  Sabiedrības  veselības  departamenta  Higiēnas
novērtēšanas nodaļā. 

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja p.i. Olga Čarnaja

Olga Čarnaja, 67081644,
 olga.carnaja@vi.gov.lv
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"ZARCH" Sia, reģ. Nr. LV 4010 343 0 399

         E.Smiļģa iela 2a, Rīga, LV 1048, www.zarch.lv  

           e-pasts: matiss@zarch.lv m.tel.: 26466055

SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Atbilstoši  pasūtītāja  norādījumiem,  kā  arī  ņemot  vērā  būvnormatīvu  prasības,
izstrādāts  vienkāršotās  atjaunošanas  projekts  “Telpu  grupas  izveidei  ārsta
privātpraksei” esošas kopmītnes ēkā (ēkas kadastra apzīm.: 8074 003 0562 002) Pils
ielā  12, Mālpilī,  Mālpils novadā,  LV-2152. Telpas atrodas divu stāvu ēkas pirmajā
stāvā. Ēka atrodas uz zemesgabala ar kadastra Nr. 8074 003 0562.

Esošā situācija.
Esošais telpu lietošanas veids – 1130 (Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas
(kopmītne)). 
Pārplānojamās  telpas  pašlaik  atrodas  ēkas  pirmajā  stāvā.  Esoša  ēka  veidota  no
ķieģeļu mūra ārsienas un divām nesošam sienām/kolonnu tīkla un dz/betona rīģeļa
garensienām.  Ēkas  pārsegums  -  saliekamais  vai  monolītais  dzelzsbetons.  Ēkas
starpsienas vietām 120mm ķieģeļu mūris,  vietām regips konstrukcijas starpsienas.
Ēka sākotnēji celta 1950. gadā, tad 1997 gadā veikta pārbūve. Pēc ēkas konstrukciju
apskates ēka atrodas labā stāvoklī. Nav konstatētas plaisas sienās vai pamatos. 
Pašlaik esošajās telpās atrodas atsevišķas kopmītņu istabiņas un esošo kopmītņu
medicīnas  personāla  telpas.  Vietā,  kur  plānots  personāla  sanmezgls,  jau  pašlaik
atrodas esošs sanmezgls ar priekštelpu ļoti labā stāvoklī. 

Projekta risinājums
Projektējamais  telpu  grupas  lietošanas  veids  –  1264  (ārstniecības  vai  veselības
aprūpes iestāžu telpu grupa)

Būvkonstrukcijas un inžneierkomunikācijas 
Telpu  pārplānojuma  projekts  neskar  esošos  inženierkomunikāciju  stāvvadus  un
nesošās ēkas konstrukcijas. 
Tiek demontētas atsevišķas iekšējās starpsienas un izveidotas jaunas vieglas metāla
karkasa ģipškartona starpsienas. 
Paredzēts saglabāt esošo apkures sistēmu un radiatorus. 

Vides pieejamība
Telpas  tiek  pielāgotas  ģimenes  ārsta  privātprakses  vajadzībām  –  tiek  izveidota
nepieciešamā vides pieejamība – sanmezgls, kas piemērots ratiņkrēslu lietotājiem,
ērts panduss un kāpnes pie ieejas. Visur tiek ievēroti nepieciešamie telpu lielumi, lai
telpas būtu ērti lietojamas gan jaunajiem vecākiem (sanmezglā un atpūtas telpā tiks
uzstādīti bērnu pārtinamie galdiņi), gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem (panduss,
durvis bez sliekšņiem, min. 0,9m platas durvis (brīvā aila atvērta stāvoklī), pieejams
sanmezgls un vējtveris 1,5m x 2,5m liels uc.) un cilvēkiem ar redzes traucējumiem
(pandusa sākums un beigas, pirmais un pēdējais pakāpiens pie ieejas tiks atbilstoši
marķēti uc.). 

Vēdināšana
Telpās  paredzēts  uzstādīt  decentralizētas  vēdināšanas  sistēmas  katrā  darba
kabinetā, darbinieku telpā un apmeklētāju uzgaidāmajā telpā. Ārsta praksē paredzēts
uzstādīt  5gab.  (pa  vienai  katrā  kabineta  un  apmeklētāju  telpa  divus)  Zehnder
ComfoAir  70  (vai  analogas)  vēdināšanas  iekārtas  (sienā  iebūvējams  ventilācijas
kanāls  ar mehāniskas gaisa apmaiņas ventilatoru ar siltuma atguves siltummaini),
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kas  katrs  nodrošina  65m3/h  gaisa  apmaiņas  daudzumu.  Sanmezglos  paredzēts
saglabāt esošo nosūces vēdināšanas sistēmu.  

Iekšējā apdare
Ņemot vēra, ka telpas jau tiek izmantotas publiskai funkcijai un ir salīdzinoši  labā
stāvoklī, telpās paredzēts veikt kosmētisko remontu pēc pārbūves darbu veikšanas –
atjaunot sienu un griestu krāsojumu. Visos kabinetos un apmeklētāju uzgaidāmajā
telpa paredzēts  ieklāt  jaunu  grīdas segumu -  viegli  kopjams linolejs  ar  uzlocītām
grīdlīstēm. Projektējamā apmeklētāju starpmezglā paredzēts veidot jaunu flīžu grīdas
segumu un sienu flīzējumu uz noturīga hidroizolācijas slāņa. Projektējamā vējtverī uz
grīdas flīžu segums, sienas krāsotas. Darbinieku sanmezglā  ir labā  stāvoklī esošs
sienu un grīdas flīzējums – to paredzēts saglabāt.  
 
Ugunsdrošība
Esošā ēka atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” ir  IVa lietošanas veida būve.
Atbilstoši  ugunsdrošības nodalījuma platībām (kopējā  platība ēkā  ir  1130m2) ēkai
jāatbilst  U2b  ugunsnoturības  pakāpei.  Ņemot  vēra  šo,  gaitenī  iebūvējamai
ugunsdrošajai sienai jābūt ar ugunsizturību REI 60-M un durvīm šajā sienā jābūt ar
ugunsizturību EI 30. Visiem elektrības kabeļiem/vājstrāvu tīkliem uc. komunikācijām
jābūt atbilstoši iestrādātam, lai nemazinātu kopējo sienas ugunsizturību. 
Ugunsdrošo sienu paredzēts veidot starp esošajām ķieģeļu mūra/dz/b kolonnām un
rīģeli un saliekamā vai monolītā dz/betona pārsegumu. 
Ārdurvis (D.01), vējtvera durvis (D.02) un projektējamās ugunsdrošās durvis gaitenī
(D.05)  ir  evakuācijas durvis  un tām jāatbilst  evakuācijas durvju  prasībām. Durvju
slēdzenēm jāatbilst EN 179 (evakuācijas prasības). 
Telpās ir esoša ugunsgrēka konstatēšanas un apziņošanas sistēma, ko paredzēts
saglabāt  un  papildināt  ar  sirēnām  un  sensoriem  pēc  nepieciešamības.  Plānotā
pārbūve  neietekmē  esošo  ugunsdrošības  situāciju  ēkā  un  nemaina  evakuācijas
risinājumu no ēkas. 

Citi remontdarbi/pārbūves darbi šajā ēkā nav plānoti. 

 

Arhitekts: 

Matīss Zemītis
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PROJ. METALA KARKASA STARPSIENA AR 
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PLĀNA FRAGMENTS AR TELPU 

PĀRPLĀNOJUMU

1
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vienk. atjaun.
Pils iela 12, Mālpils, Mālpils nov. LV 2152

TELPU GRUPAS IZVEIDE ĀRSTA PRIVĀTPRAKSEI

IZSTRĀDĀTĀJS:
PERFORMER:

ZEMESGABALA KADASTRA NR. 8074 003 0562

PASŪTĪTĀJS:
CLIENT:

Mālpils novada dome
Nākotnes iela 1, Mālpils, 
Mālpils nov., LV 2152

MATĪSS ZEMĪTIS
ARHITEKTS, B.P.V., DAĻAS VAD.:

SIA "ZArch", 
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būvkom.reģ.nr.: 10001-R

Ed.Smiļģa iela 2a, Rīga, LV-1048
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2019/07-01PIEZĪMES:
1) Mērus kas apzīmēti ar " * " nepieciešams precizēt būvdarbu laikā objektā uz vietas.
2) Visus materiālus izvēlēties un neatbilstošus apstrādāt atbilstoši LBN prasībām. 
3) Rasējumu nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.
4) Telpas platība jāprecizē veicot telpu grupas kadastrālo uzmērišanu.



APZ. AILAS IZMĒRI mm SKICE / FOTO

b h

PIEZĪMESNr.

DURVJU SPECIFIKĀCIJA
DAUDZUMS

PIEZĪMES.
1. Visas lapas skatīt kopā ar pārējo projektu.

2. Izmēri uzrādīti milimetros.

3. Pirms jauno logu/durvju izgatavošanas logu/durvju ailas pārmērīt uz vietas.

4. Durvju vēršanās virzienus skatīt plānā un pirms pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju un arhitektu. 
5. Durvju un stiklojumu izmēri doti ailai. 

6. Logus un durvis komplektēt ar visām nepieciešamajām detaļām un furnitūru to iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju 
un arhitektu. 

7. Visu durvju/vitrīnu stiklojumi jāparedz ar laminētu/rūdītu/ugunsdrošu stiklu. 

8. Visas durvis un stiklojumi jamarķē atbilstoši LBN 208-15 "Publiskas būves". 

1400D-011 2200 1gab.

L-011

APZ. AILAS IZMĒRI mm SKICE / FOTO

b h

PIEZĪMESNr. DAUDZUMS

LOGU SPECIFIKĀCIJA

Alumīnija ārdurvis ar stiklojumu. 

 Uw = <1,4 W(m2*K)

Bez sliekšņa (ar risinājumu pret aukstuma 
iekļūšanu iekštelpās - slotiņa, gumijas blīve)

Durvju brīvais platums atvērtā 
stāvoklī - 1000mm.

Durvis ar automātikso aizvēršanas 
mehānismu, kur atvēršanas slodze ne
vairāk kā 1kg. 

1150 12320

Rokturiem un slēdzenei jāatbilst 
EN 179 (evakuācijas prasības).

Stikla pakete ar caurspīdīgi laminētu stiklu. 

Rāmis - tumši pelēks - Antracite RAL7016

1700D-022 2200 1gab. Alumīnija iekšdurvis ar stiklojumu. 

Bez sliekšņa (ar risinājumu pret aukstuma 
iekļūšanu iekštelpās - slotiņa, gumijas blīve)

Durvju brīvais platums atvērtā 
stāvoklī - 1000mm.

Durvis ar automātikso aizvēršanas 
mehānismu, kur atvēršanas slodze ne
vairāk kā 1kg. 

Rokturiem un slēdzenei jāatbilst 
EN 179 (evakuācijas prasības).

Rāmis - tumši pelēks - Antracite RAL7016

Alumīnija vitrīna ar stiklojumu. 

Rāmis - tumši pelēks - Antracite RAL7016

1000D-033 2100 3gab. Baltas koka iekšdurvis bez sliekšņa.

Balts rokturis ar slēgšanas mehānismu. 

1000D-044 2100 1gab. Baltas koka iekšdurvis bez sliekšņa.

Balts rokturis ar slēgšanas mehānismu

Mitrumizturīgas.

1000D-055 2100 1gab. Alumīnija ugunsdrošās durvis ar stiklojumu. 

Bez sliekšņa 
Durvju brīvais platums atvērtā 
stāvoklī - 1000mm.

Rāmis - tumši pelēks - Antracite RAL7016

Durvis ar automātikso aizvēršanas 
mehānismu, kur atvēršanas slodze ne
vairāk kā 1kg. 
Rokturiem un slēdzenei jāatbilst 
EN 179 (evakuācijas prasības).

* Durvju augstums precizējams pārmērot esošo durvju ailu. 

* Durvju augstums tāds pat ka durvīm D.01.

* Durvju augstums tāds pat ka durvīm D.01.

Laminēta stikla pakete. 

Laminēta stikla pakete. 

Ugunsdrošs stiklojums. Ugunsnoturība EI30. 

Pie durvīm no tualetes puses stiprināms 

slīps atbalsta rokturis, vieglai durvju
 aizvēršanai atrodoties ratiņkrēslā. 

 paredzētu viegli lietojamu no ratiņkrēsla.
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Cinkota metāla režģis (acs 
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Krāsotas  metāla 
margas tumši 
pelēka tonī 
RAL 7016
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Taisnstūra caurule - 
margas statnis, metala 
atbalsts 50x10x2,5mm, 

krāsots tumši pelēka 
tonī RAL 7016

Hromēta metāla caurule 

Ø30cm 700 un 900mm 
augstumā.

Metala stieņi Ø10mm 
krāsoti tumši pelēkā tonī 

RAL 7016

Metāla U-profils (pandusa 
sāni) 200x75mm krāsots 

tumši pelēkā tonī RAL 7016 

Metāla leņķi 50x50x3mm 

metāla režģa stiprināšanai

Cinkota metāla režģis (acs 
izmērs 34x38mm, nesošās 
sloksnes 30x3mm).

Taisnstūra caurule - margas 
statnis, metala atbalsts 
50x10x2,5mm, krāsots tumši 
pelēka tonī RAL 7016

PANDUSA ŠĶĒRSGRIEZUMS B-B, M 1:20
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PANDUSA RISINĀJUMS

PIEZĪMES
1. Visas lapas skatīt kopā ar pārējo projektu.
2. Izmēri uzrādīti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Projekta risinājumus var precizēt autoruzraudzības kārtībā saskaņojot ar arhitektu.
4. Pirms iekārtu, detaļu un komunikāciju montāžas izmērus precizēt dabā.
5. Visus materiālus izvēlēties (vai neatbilstošus apstrādāt) atbilstoši normatīvu prasībām.

6. Visus materiālus montēt/ ieklāt atbilstoši sertificēta ražotāja norādītai tehnoloģijai.
7. Darbus veikt sertificētu meistaru uzraudzībā. Meistari atbilstoši darbu specifikai - jumiķi, 
elektriķi, santehniķi utt...
8. Rasējumus nemērīt, lasīt tikai atliktos izmērus.
9. Pandusam un ieejas kāpnem izstrādāt metala konstrukciju detalizētos rasējumus / 
vizualuizācijas un saskaņot ar arhitektu. 



Pie sienas stiprināmi nolaižami un 

fiksējami roku atbalsti (nodrošināt katra 

atbalsta roktura nestspēju 70kg). 

Garums - ne īsāki par poda gadumu. 

Pie sienas un 

grīdas stiprināms 

atbalsta stienis.

750mm no grīdas 

30mm diam.  

Jaunajā/esošajā regips 

sienā paredzēt atbilstošu 

konstrukciju, lai atbalsta 

stieņu un roku atbalstu 

stiprinājumi būtu noturīgi. 

Esošajā regips sienā paredzēt 

atbilstošu konstrukciju, lai 

atbalsta stieņu un roku atbalstu 

stiprinājumi būtu noturīgi. 

Grīdas traps.

flīzējuma centrējums

ieflīzēts 

spogulis

Pie sienas stiprināmi nolaižami un 

fiksējami roku atbalsti (nodrošināt katra 

atbalsta roktura nestspēju 70kg)

Bidē 

duša

Griestos iekārts trauksmes striķis ar 

rokturiem 20cm un 90cm no grīdas. Pie sienas stiprināms pods. 

flīzējuma centrējums

Pie sienas 

stiprināms, 

atlokāms bērnu 

pārtinamais 

galdiņš 

(aptumevie izmēri 

855x580mm). 
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Telpas Nr. 4 plāns un sienu notinumiTelpas Nr. 5 plāns

M 1:30

PIEZĪMES:

1) Mērus nepieciešams precizēt būvdarbu laikā objektā uz vietas. 

2) Rasējumu nedrīkst mērīt. Lasīt rakstītos izmērus.

Izlietnes sienas notinums
M 1:30

Klozetpoda sienas notinums
M 1:30







ERGO Insurance SE, reģistrēta Igaunijas Republikas Komercreģistrā ar reģ.Nr.10017013, adrese: A.H.Tammsaare tee 47, Tallinā, 11316, Igaunijā, pilnvarotais pārstāvis Latvijā:
ERGO Insurance SE Latvijas filiāle, Vien. reģ. Nr. 40103599913, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Klientu atbalsta tālrunis: 1887, zvanot no ārzemēm: (+371) 6 708 1887, e-pasts: info@ergo.lv

Civiltiesisk ās atbild ības Apdrošin āšanas polise Nr. 610049434

Adrese:

Atl īdzin āmie zaud ējumi

EUR

27028310618

Reģ.Nr./personas kods:  

Nosaukums/ vārds, uzvārds:

Polise

Apdrošin ājuma ņēmējs

EUR

40103430399

EUR

Projektēšana un autoruzraudzība.

Adrese:

Reģ.Nr./personas kods:  

ZARCH, SIA

Pašrisks

Apdrošin ātais

Kop ējais atbild ības limits

Apdrošin āšanas teritorija

TALSU IELA 12 DZ. 1, R ĪGA LV1002, LATVIJA

26466055

ZEMĪTIS MATĪSS

500.00

164.00

Latvijas Republika

Trešajai personai (t.sk. citiem būvniecības dalībniekiem), atbilstoši noteikumiem, tiek atlīdzināts 
personai nodarīts kaitējums, mantai nodarīts zaudējums, izrietošs finansiāls zaudējums, 
finansiāls zaudējums (t.sk.par jau uzcelta objekta vai tā daļas pārbūvi), izdevumi par kaitējumu 
videi, kā arī tiesāšanās izdevumi. Apdrošināšanas līgums noslēgts saskaņā ar Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības 
obligāto apdrošināšanu"

Tālrunis:

EUR

Apdrošin ātā darb ība

Prēmija

150000.00

epasts:

Nosaukums/ vārds, uzvārds:

26466055

Pieteikums

epasts:Tālrunis

Līguma sast āvda ļas

 apdrošin āšanas gad ījumam 150000.00

ERGO Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi PROF 05-2018 un ERGO Sevišķie 
noteikumi būvspeciālistu profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai B SN 05-2018

TALSU 12 DZ. 1, R ĪGA 1002, LATVIJA

Atbild ības limits vienam 

Kā līdzapdrošinātās personas apdrošināšanas līgumā iekļauti visi Apdrošinātā apakšuzņēmēji.
Īpašās vienošan ās

27.01.2020.

164,00 EUR

---

---

2.Maksājums

4.Maksājums

---

Līdz

Apdrošinājuma ņēmējs ar šī līguma apmaksu apliecina, ka: ir iepazinies ar pirms līguma noslēgšanas informāciju, kura atrodama www.ergo.lv/pirmsliguma; sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa; 
piekrīt apdrošināšanas līguma noslēgšanai; piekrīt saņemt informāciju ( piem., atgādinājumus, paziņojumus, rēķinus) no apdrošinātāja ar distances saziņas līdzekļa palīdzību (t.sk. elektroniskā pastā 
un/vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni).
 
Apdrošināšanas līguma darbības ietvaros par derīgiem tiek uzskatīti elektroniski sagatavotās apdrošināšanas polises un rēķini bez zīmoga un paraksta.

plkst.

Apdrošin ājuma ņēmēja pārstāvis:

Apdrošin āšanas  pr ēmija kop ā

17.01.2019

1.Maksājums

5.Maksājums

Rīga, 

3.Maksājums

Līguma darb ības periods 28.01.2019. 24:00

Apdrošin ātāja pārstāvis:

00:00

ZARCH, SIA

No

M.LOČS

164,00 EUR   28.01.2019

Maksājumi (summa apmaksai, apmaksas termiņš)

plkst.

---

7.Maksājums ---

9.Maksājums ---

6.Maksājums ---

8.Maksājums ---

---10.Maksājums

1 lapām1. lapa no 




