
 
PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

• VISPĀRĒJĀ DAĻA 
 

Vienkāršotās renovācijas projekts tiek izstrādāts Mālpils bibliotēkai, kura ir daļa no 
kopējās Mālpils novada kultūras nama ēkas un atrodas Mālpils novadā (kadastra nr. 8074 003 
0329 002). Ēkas vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja 
programmu un saskaņā ar spēkā esošo būvniecības likumu un noteikumiem. 

Gruntsgabals atrodas Mālpilī (grupa 003; grunts 0329)   
 

• PLĀNOTIE DARBI 
 

Renovējamai ēkas daļai ir 2 stāvi ar daļēju pagrabu. Ēkai ir savietotais jumts, viena 
kāpņu telpa. Vienkāršotās renovācijas gaitā paredzēts uzlabot ēkas siltumefektivitāti. Ēkai 
netiek mainītas nesošās konstrukcijas, starpsienas, plānojums vai citas plašas izmaiņas, kas 
ietilpina šo renovāciju fasādes vienkāršotajā renovācijā. 

 
Ēkas energoefektivitātes uzlabošanai tiek veikti šādi darbi:  
 

1. Cokola siltināšana, pagraba daļā un bezpagraba daļā, 
2. Ēkas apmales noņemšana un jaunas veidošana 
3. Fasādes labošana, siltināšana un apdare. 
4. Logu un durvju, iekšējo un ārējo palodžu nomaiņa. 
5. Logu un durvju nomaiņas rezultātā daļēja iekšdarbu renovācija  
6. Ieejas mezgla – kāpņu un kāpņu margu uzlabošana. 
7. Jumtiņa izveide pie ēkas ieejas durvīm. 
8. Daļēja jumta siltināšana un uz jumta esošo – skursteņa, jumta lūkas 

un ventilācijas kanāla renovācija. 
 

Projektā iekļautie veicamie darbi un materiālu īpašību rādītāji veidoti saskaņā ar 
projekta pasūtītāju. 

 
COKOLS: 
Cokola daļā tiek veikta virsmas sagatavošana. Zemes atrakšana: pagraba daļā līdz 

pamatu pēdas līmenim, bezpagraba daļā 700 mm no zemes virskārtas. Pamatiem noņemot 
atdalījušos apmetumu un plaknes virsmu atbilstoši izlīdzinot. Plakne tiek pārklāta ar bitumena 
bāzes hidroizolācijas mastiku, kas nesatur šķīdinātājus, un pēc tam siltināta ar 100 mm 
ekstrudētā putupolistirola plāksnēm pagraba daļā 50 mm bezpagraba daļā, pa visu ēkas 
perimetru (koef. Λ ≤ 0.04 W/(m·K)), uz kurām tiek izveidots krāsots gludais apmetums uz 
stikla šķiedras sieta. Plāksnes līmē ar bitumena mastiku, kas nesatur šķīdinātājus. Pēc pamatu 
siltināšanas, tiek atjaunota ēkas apmale, to veidojot no bruģakmens. 

 Cokola apmetuma krāsojuma toņus skatīt fasāžu rasējumos lapās. Materiālu izvēli un 
darbus veic pēc ražotāju sistēmas tehnoloģijas ievērojot ETAG 004. 

Cokola daļā esošās ventilācijas un logu vietas tiek, ja tādas pastāv, tiek saglabātas, 
uzstādot ailes aizpildījumu. 

 
FASĀDES SIENAS: 
Esošā ēka nav papildus siltināta, tāpēc, paredzēts veikt visu ēkas fasāžu renovāciju 

uzlabojot siltumtehniskos rādītājus. Sākotnēji veikt sienas virsmas sagatavošanu, noņemot 
atdalījušos apdaries fragmentus un izlīdzināt virsmu. Fasādes sienas siltina ar akmens vates 
siltumizolācijas slāni 150 mm (koef. Λ ≤ 0.041 W/(m·K)), logu un durvju aiļu siltināšana 
ar siltumizolācijas vati 50 mm atbilstoši ražotāja tehnoloģijai, skatīt mezglu rasējumu lapā AR-
8 . Siltumizolācijas stiprināšanai izmanto līmjavu un dībeļus, kurus paredz kā minimums 6 
gab./m2. Pēc siltumizolācijas piestiprināšanas tiek veikta stiegrojuma izveide izmantojot 
stiklšķiedras sietu un pārklāts ar dekoratīvo apdari. Apdarei izmantot tvaika caurlaidīgus 
materiālus. Sienu apmetuma krāsojuma toņus skatīt fasāžu rasējumos. Materiālu izvēli un 
darbus veic pēc ražotāju sistēmas tehnoloģijas ievērojot ETAG 004. 

 
LOGI UN DURVIS: 
Ēkas fasādē jauni PVC un daļa esošie, vecie, PVC logi. Logi ir ar neatbilstošām 

siltumnoturības spējām, tāpēc tiek demontēti un mainīti uz jauniem PVC rāmju un trīskāršo 



stiklojumu ar stikla selektīvo pārklājumu, koplietošanas telpās u ≤ 1.1 (w/(m2 k)). Logu 
montāža tiek veikta pirms fasāde siltumizolācijas izveidošanas. Montāžas vietās ap logiem 
paredz no ārpuses izveidot minerālvates izolējošo barjeru. Sakarā ar fasādes siltināšanu, visiem 
logiem ir jāuzstāda jaunas ārējās palodzes. Jaunajiem uzstādītajiem logiem paredz arī 
jaunas iekšējās palodzes un apdares darbus telpas iekšpusē. Logu montāžu veikt 
atbilstoši ražotāja izstrādātai tehnoloģijai un ieteikumiem.  

 
 
Tiek paredzēts uzstādīt jaunas ārējās durvis. Durvis siltinātas metāla, atbilstoši logu un 

durvju specifikācijai, U≤1.7 (w/(m2k). Ēkas izejas durvis tiek mainītas pret jaunām, 
siltinātām durvīm. Montāžu veikt atbilstoši ražotāja tehnoloģijai un ieteikumiem.  

 
JUMTS: 
Jumta seguma paredzēts papildus izveidot siltumizolāciju – akmens vates 200 mm. 

(koef. Λ ≤ 0.037 W/(m·K)). Atlipušo jumta segumu piekausēt un ne līdzenumus izlīdzināt. 
Ventilācijas deflektoru pagarināt saskaņā ar uzsegto papildus siltumizolācijas un apdares slāni, 
uzstādīšana saskaņā ar ražotāja tehnoloģiju. Virs siltumizolācijas slāņa izveido jaunu 
ruļļumateriāla jumta segumu divos slāņos – bitumena ruļļmateriāls ar poliestera slāni un svaru 
>4kg/m2 vai analogs. Bitumena ruļļu materiāli ieklājami saskaņā ar ražotājfirmu 
rekomendācijām. 

Parapetiem paredz jaunu skārda nosegelementu uzstādīšanu.  
Papildus nosiltināt esošo lūku ar 100 mm putupolistirolu U≤0.04 (w/(m2k).  
Materiālu izvēli un darbus veic pēc ražotāju sistēmas tehnoloģijas ievērojot ETAG 

004. 
 

CITI DARBI: 
Nepieciešams veikta ieejas mezglu atjaunošanu, remontējot pakāpienus un lieveņus. 

Veidot jaunu  polikarbonāta jumtiņu pie ieejas.  
Uz fasādes esošo komunikācijas kabeļu un cauruļu pārvietošanas gadījumā, saskaņo ar 

to īpašniekiem. 
 

Pandusa – invalīdu uzbrauktuves, pakāpienu  un daļa lieveņa seguma pārklāts ar 
pretslīdes akmentiņiem 
HTTP://WWW.AGMENS.COM/INDEX.PHP/LAT/UZLEJAMAS-GRIDAS-UZ-EPOKSIDA-

UN-POLIURETANA-BAZES, akmentiņa lielums 2-3 mm, seguma iestrāde uz 
epoksīda bāzes. Krāsu tonis pelēks, bet precizējams būvniecības gaitā. 

 
 

   
  PIELIETOTIE MATERIĀLI: 

 
FASĀDES SILTINĀŠANA –siltumizolācijas plātnes 150 mm un 50 mm (koef. λ ≤ 0.041 W/(m·K) , 
uzstādāms atbilstoši ražotāja tehnoloģijai 
COKOLA SILTINĀŠANA                                      – ekstrudētais putupolistirols un 50 mm (koef. λ ≤ 
0.04 W/(m·K) 
PAGRABA SILTINĀŠANA                                          – ekstrudētais putupolistorols 100 mm (koef. λ ≤ 
0.04 W/(m·K) 
LOGI                                           – pvc rāmis ar trīskāršo stiklojumu, stikla selektīvo pārklājumu  u ≤ 
1.1 (w/(m2 k) 
DURVIS    – siltinātas metāla ar dubulto stiklojumu, atbilstoši logu un durvju specifikācijai, u ≤ 
1.1 (w/(m2 k) 
PALODZES UN LĀSEŅI                - skārda ar PE pārklājumu                                
JUMTA SILTINĀŠANA               siltumizolācijas  200 mm (koef. λ ≤ 0.04 W/(m·K) ar jaunu dubulto 
bitumena segumu 
 

 
 
 
 

                                                                                                                         Būvprojekta autore 
Aiva Dreimane 


