
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 

VISPĀRĪGIE DATI 
 Būvprojekts minimālajā sastāvā, sabiedrībā balstītu pakalpojumu infrastruktūras izveides Mālpils 
novadā (dienas aprūpes centrs) būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas Dienesta viesnīcas 1.stāvā, 
Pils ielā 7, Mālpilī, izstrādāta saskaņā ar  noslēgto vienošanos un saskaņoto projektēšanas uzdevumu, ēkas 
apsekošanas un uzmērīšanas datiem, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecības normatīviem un 
standartiem.  
 Izstrādātie risinājumi paredz esošajā pašvaldības ēkā “Dienesta viesnīca” pārbūvēt 1. stāva telpas, 
veidojot jaunu telpu grupu dienas aprūpes centra vajadzībām. Šajā telpu grupā jāparedz daudzfunkcionālu 
telpu izveidi, nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar multifunkcionāliem traucējumiem.  
 Pašreiz ēka atbilst būvju klasifikācijas kodam 1263 (Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai 
paredzētās ēkas), pārbūves rezultātā tiks izdalīta jauna telpu grupa, kuras paredzētais lietošanas veids 
atbildīs būvju klasifikācijas kodam 1130 (Dienas aprūpes centrs). 
 
ĒKAS NOVIETNE UN ESOŠĀ SITUĀCIJA 

 Dienesta viesnīcas ēka atrodas uz zemes vienības Pils ielā 7, Mālpilī, kadastra apzīmējums 8074 
003 0685. Zemesgabala kopējā plātība – 5800m2, reljefs – līdzens. Piebraukšana pie ēkas ir no Pils ielas, 
ieeja pārbūvētās telpas ir no gala fasādes.  
 Ēkai ir piecu stāvu būvapjoms ar pagrabstāvu, ēkā izvietotas dienesta viesnīcas pakalpojuma 
nodrošināšanai paredzētās telpas – istabas, sanmezgli, virtuves, u.t.t.  
 Ēkas ārsienas 510 mm biezas - ķieģeļu mūra ar siltinājuma slāni, apdare – krāsots apmetums. Ēkai 
ir divslīpju savietotais jumts ar iekšējo lietus savākšanas un novadīšanas sistēmu, jumta seguma materiāls - 
bituma lokšņu segums. Pārsegumi un pamati - dzelzsbetona, betona. 
 Ēkas ekspluatācija ir uzsākta 1960. gadā. 
  
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI 
 Saskaņā ar Pasūtītāja sniegto projektēšanas uzdevumu, pārbūves projektā paredz šādas telpas: 

1. Priekštelpa (6.5m2), caur kuru paredzēta iekļūšana ēkā. Ņemot vērā ierobežotos telpas parametrus 
un nepieciešamību nodrošināt ērtu kustību ratiņkrēsla lietotājiem, vējtveris netiek izbūvēts. Lai 
ziemas periodā pasargātu telpas no aukstā gaisa plūsmām, virs ārdurvju bloka paredz uzstādīt siltā 
gaisa aizskaru.  

2. Darba kabinets (12.4 m2) vienai personai, kurš tiks aprīkots ar ergonomiski ierīkotu darba vietu un 
biroja skapi. 

3. Virtuve (12.4 m2), kurā tiks nodrošināta vides pieejamība. Pirmkārt, darba virsmai jābūt no 700 – 850 
mm augstumā, otrkārt – zem darba virsmas jābūt brīvai vietai, lai cilvēks ratiņkrēslā varētu novietot 
zem tās savas kājas (pabraukt apakšā), kas nodrošina ērtu darbošanos uz virsmas. Skapīši nedrīkst 
būt pārāk augstu,  vēlamais augstums no darba virsmas līdz skapīša apakšējai daļai ir 300 mm. 
Aprīkota ar izlietni, virtuves skapīšiem, darba virsmu, kurā iebūvēta elektriskā plīts, ledusskapi un 
transformējamu ēdamgaldu. 

4. Tualete (2.0 m2), aprīkota ar klozetpodu un izlietni. 
5. Daudzfunkcionāla nodarbību telpa (28.0 m2), kura tiks aprīkota ar divām ergonomiski ierīkotām 

darba vietām, diviem transformējamiem galdiem un biroja skapi. 
6. Atpūtas telpa (11.6 m2), kurai tiek paredzēti papildus skaņizolācijas pasākumi. Skaņizolāciju veidot 

saskaņa ar Knauf W626 sausās būves sistēmu, šādā veidā nodrošinot R’w=57dB sienas 
konstrukcijai, un ierīkot durvju bloku, kurš nodrošina skaņas izolācijas rādītāju R’w=32dB. Telpā 
uzstādīt izlietni. Aprīkot ar gultu un kumodi. 

7. Tualete ar dušu (6.6 m2), kas paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Telpa ir aprīkota ar 
klozetpodu un ērti pieejamo higiēnas dušas klausuli, regulējama augstuma dušas uzgali, izlietni un 
veļas mašīnu. Gar sienām ir uzstādīti stacionāri rokturi, starp ierīcēm – atvāžami rokturi (skat. AR-4 
lapu), grīdā iebūvēts traps ūdens novadīšanai. Ārkārtas situācijām, paredzēts uzstādīt palīdzības 
pogas gan pie klozetpoda, gan pie dušas krēsla, kas darbināmas raujot aiz striķa. 



8. Nodarbību zāle (50.9 m2). 
9. Noliktava inventāram (12.5 m2). 

 
Projektējamo starpsienu 150mm biezumā konstrukciju veidot saskaņā ar Knauf W112 sausās būves 

sistēmu – pa metāla karkasu no abām pusēm stiprināt Knauf GKB un Knauf Blue ģipškartona plāksnes 
virsējā kārtā, skaņizolācija – akmens vate starp metāla profiliem 80mm biezumā, skat. AR – 6 lapu. Savukārt, 
skaņizolācijas parametru paaugstināšanai atpūtas telpā, tiek pielietota Knauf W626 sausās būves sistēma – 
pa metāla karkasu tiek stiprinātas Knauf GKB un Knauf Silentboard ģipškartona plāksnes virsējā kārtā, 
skaņizolācijai – akmens vate starp metāla profiliem 70mm biezumā, skat. AR – 6 lapu. Iekšējai telpu apdarei 
tiks pielietots krāsojums. Krāsai jāatbilst 1. klases izturībai pret mitro tīrīšanu, kā arī minimālai emisijai, kura 
atbilst M1 klasei. Tualetes ar dušu telpas apdarei tiks pielietotas flīzes. 

Ņemot vērā esošās grīdas stāvokli un atšķirīgus konstrukciju biezumus, tiek paredzēta esošas grīdas 
konstrukcijas pilnīgā demontāža līdz nesošajam dzelzsbetona pārseguma panelim. Pirmā stāvu grīdas 
konstrukcijai ir jāizveido siltumizolācijas slānis 30mm biezumā virs pagraba un jāveido izlīdzinošais virsējais 
slānis pirms grīdas seguma ieklāšanas, to veidot saskaņā ar Estrich grīdu iestrādes tehnoloģiju, skat. AR – 
5 lapu. Paredzēts homogēnais grīdas segums Forbo Sphera visās telpās. 

Paredzēts izmantot dažādu materiālu iekšdurvju veidus, atbilstoši telpu funkcionālai izmantošanai 
un ugunsdrošības prasībām, skat. AR – 7 lapu. Iekštelpās – finierētās durvis, telpu grupas nodalīšanai no 
pārējās ēkas apjoma – ugunsdrošās durvis, bet ārdurvis veidot no alumīnija rāmja ar iebūvētu virsgaismu. 
Furnitūras klase atbilstoši sabiedriskajām ēkām ar lielu noslodzi.  
 
BŪVKONSTRUKCIJU RISINĀJUMI 
 Saskaņā ar Pasūtītāja sniegto projektēšanas uzdevumu, šis būvniecības ieceres realizācijas laikā, 
nesošās ēkas konstrukcijas netiek skartas. 
 Pārplānošanas būvdarbu laikā, tiks demontētas nenesošās starpsienas, veidojot dienas aprūpes 
centram funkcionāli nepieciešamās telpas. 
 
INŽENIERRISINĀJUMI 

Esošie ārējo tīklu ievadi un izvadi no ēkas netiek skarti.  
 

VENTILĀCIJA (AVK-V) - projektējamos sanmezglos un virtuves paredz pieslēgumu esošai vedināšanas 
sistēmai un lokālas dabīgās vēdināšanas sistēmas izbūvi. 

 

ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA (UK) - tiks veidoti aukstā un karstā ūdens, kā arī kanalizācijas pieslēgumi, 
visām sanitārām ierīcēm, kas tiks uzstādītas pārplānotajās telpās. Karstā ūdens padeve tiek 
nodrošināta izmantojot ūdens sildītāju siltajā periodā, bet ziemas laikā – karstā ūdens uzsildīšana 
no centralizētas apkures sistēmas. 

 

ELEKTROAPGĀDE (EL) - tiek paredzēti jauni spēka un apgaismojuma tīkli, kā arī evakuācijas apgaismojuma 
ierīkošana. Risinājumi ietvers sevī pārējo projekta sadaļu ierīču pieslēgumus pie elektroapgādes 
tīkliem. 

 
ELEKTRONISKO SAKARU SISTĒMAS (ESS) 

Elektronisko sakaru inženiertīklu sistēmu (ESS-TK), kas nodrošinās  
1. Lokālo datortīklu projektēšanu, 
2. WI – FI sistēmas projektēšanu.  

 
UGUNSGRĒKA SISTĒMAS 

Ņemot vērā objekta specifiku un normatīvo aktu prasības, tiks projektēta ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēma (UATS). 
 
 
 
 



VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI 

Pārplānotās un atjaunotās telpas tiks pielāgotas personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem, 

paredzot iespēju saņemt nepieciešamo skaņas vai vizuālo informāciju: 

1. telpas aprīko ar labi uztveramām (kontrastējošām un labi izgaismotām) zīmēm un norādēm atbilstoši 

vadlīnijām par vides pieejamību; 

2. evakuācijas ceļos durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt savstarpēji kontrastējošām; 

3. iekārtas un telpu aprīkojumu izvieto ārpus galvenajiem pārvietošanās ceļiem; 
Telpu grupas galvenā ieeja un citas apmeklētājiem pieejamās telpas ir projektētas bez sliekšņiem. 

Priekštelpa, kuru paredzēts izmantot ratiņkrēslu lietotājiem, ir projektēta 1.46m plata (esošs izmērs) un 4.43m 
gara.  

Durvju vērtņu brīvais platums visās apmeklētājiem paredzētās telpās vismaz 0.90m.  
Telpā Nr. 7 tiks veidots ratiņkrēslu lietotājiem paredzēts sanmezgls, kura izmēri ir 2.89 x 2.35m, skat. 

AR-4 lapu. Visu sanitāro ierīču priekšā paredz brīvu manevrēšanas laukumu 1,50 m diametrā. Telpā ir 
iebūvēts traps ūdens novadīšanai, telpa aprīkota ar palīdzības pogām. 

Kāpņu pirmo un pēdējo pakāpienu marķē ar spilgtu kontrastējošu (dzeltenu) ne mazāk kā 5 cm platu 
svītru visā kāpņu platumā.  

Vides pieejamības prasību izpildei, objektā tiek uzstādīts vertikālais pacēlājs. Tehniskie parametri 
saskaņā ar http://www.zanits.lv/vertikalais-pacelajs datiem, var tiks aizstāts ar ekvivalentu izstrādājumu. 
Vertikālā pacēlāja platformas izmēri ir 900x1400mm, tā celšanas augstums ir 1.44m. Pacēlājs ir aprīkots ar 
pacēlāja vadības pogām abos celšanas līmeņos. 
 
UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI 

Būvobjekts atbilst Latvijas būvnormatīvos, kā arī citos normatīvos aktos noteiktajām ugunsdrošības 
prasībām atbilstošo V būvju lietošanas veidam un U2a būves ugunsnoturības pakāpei. 

Būves austākā stāva grīdas līmeņa atzīme ir līdz 28m, bet tās ugunsdrošības nodalījuma maksimālā 
platība – 5000m2, ugunsslodze iepriekšminētajās telpās ir mazāka par 600mJ/m2. 

Paredzamais cilvēku daudzums, kuri vienlaicīgi atradīsies pārbūvējamās telpās ir līdz 25 cilvēkiem 
(saskaņā ar Pasūtītāja sniegto informāciju). No projektētas telpu grupas ir paredzētas 1 evakuācijas izejas – 
caur priekštelpu Nr. 1 pa tiešo uz āru, durvīm paredzēts drošības aizslēgs ar rokturi. Maksimālais attālums 
no jebkuras telpas ēkā līdz izejai nepārsniedz 45.0m, gaiteņu platums ir ne mazāks par 1.46m. 

Būves būvkonstrukciju ugunsdrošības parametri 

Nr.p.k. Būvkonstrukcija Ugunsizturība Ugunsreakcija 

1. Nesošās sienas un kāpņu telpu sienas REI 60 A2-s1,d0 / A1 

2. Citas ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošā konstrukcija EI 60 B-s1,d0 

3. Kolonnas R 60 A2-s1,d0 

4. Kāpņu laukumi, sijas, laidi un pakāpieni evakuācijas ceļā R 60 A2-s1,d0 

5. Kāpņu telpas horizontāla norobežojošā konstrukcija R 60 A2-s1,d0 

6. Pārsegumi, tai skaitā erkeros REI 60 B-s1,d0 

7. Savietotais jumts R 60 B-s1,d0 

8. Jumta nesošās būvkonstrukcijas R 15 netiek normēta 

9. Ugunsdroša siena REI 60-M A1 

10. Ugunsdrošības nodalījuma norobežojošā konstrukcija REI 60 A1 

11. 
Durvis, logi, vārti, lūkas un vārsti ugunsdrošās sienās un 
ugunsdrošības nodalījuma norobežojošās konstrukcijās 

EI 30 - 

12. 
Ailu aizpildījums ugunsdroši atdalītas telpas norobežojošās 
konstrukcijās 

EI 30 - 

13. Kāpņu telpu durvis EI 30 - 

14. Balkona, terases, galerijas nesošās konstrukcijas R 30 B-s1,d0 

http://www.zanits.lv/vertikalais-pacelajs


 
VIDES AIZSARDZĪBAS RISINĀJUMI 
 Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 
blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, 
kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā 
arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem. 
 Visi būvniecības darbu gaitā pielietojamie būvmateriāli nedrīkst izdalīt toksiskas vielas. Pielietotie 
materiāli un konstrukcijas nedrīkst būt bīstamas apkārtējai videi un cilvēku veselībai – būvdarbu veikšanas 
laikā un ēkas turpmākas ekspluatācijas laikā. Izvēloties starp vairākiem materiāliem ar ekvivalentām 
īpašībām, priekšroku dot materiāliem, kuri apzīmēti ar ekomarķējuma zīmi. 
 Būvuzņēmējam ir jānodrošina savlaicīga būvgružu izvešana no būvlaukuma teritorijas uz attiecīgo 
atkritumu savākšanas vietu, ar kuru ir noslēgts līgums. 
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