Projekta ietvaros veikto darbu saraksts :


















Fasāžu, cokola remonts + siltināšana;
Bojāto sienu paneļu vietu remonts, sienu paneļu šuvju remonts un hermetizācija;
Lodžiju margu un grīdu remonts, kā arī papildus nostiprināšana;
Koka logu nomaiņa pret jauniem paketstiklojuma logiem PVC rāmjos;
Vējtveru pārbūve un ārdurvju nomaiņa pret jaunām metāla ārdurvīm;
Jumta siltumizolācijas izbūve;
Jumta ieseguma nomaiņa, jumta parapetu siltināšana un skārda apdares izbūve;
Devītā stāva lodžiju jumtiņu remonts un seguma nomaiņa;
Ventilācijas kanālu izvadu un to nosegjumtiņu remonts;
Liftu mašīntelpu sienu un jumta remonts un siltināšana, jumta seguma nomaiņa;
Ieejas mezglu pārbūve, jumtiņu un lieveņu remonts;
Pagrabstāva pārseguma siltināšana;
Pamatu betona apmales jeb lietus ūdens novadjoslas izbūve;
Apkures sistēmas, karstā un aukstā ūdens sistēmas nomaiņa, saimnieciskās un
lietusūdens kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomaiņa;
Zibensaizsardzības sistēmas ierīkošana;
Elektrosadales skapja pārvietošana siltināšanas izbūvei;
Gāzes ievadu pārbūve pie ēkas ieejām.

Inženiertīklu renovācija.
Projekta ietvaros izstrādāts apkures sistēmas vienkāršotās renovācijas projekts. Projekta
ietvaros nomainīta esošo viencauruļu apkures sistēma pret jaunu divcauruļu apkures sistēmu, ar
spiedvadiem un individuālajiem skaitītājiem kāpņu telpās, tos iemontējot skapjos. Jaunā apkures
sistēma pieslēgta pie esošā siltummezgla.
Nomainītas iekšējās lietusūdens kanalizācijas novadīšanas sistēmas cauruļvadus, gan
vertikālos stāvvados, gan horizontālos posmos ēkas pagrabā. Uz ēkas jumta uzstādīt jaunas
lietusūdens savākšanas gūlijas ar restēm un elektrisko apsildi.
Veicot katras konkrētās inženierkomunikācijas sistēmas renovāciju, ņemta vērā
iepriekšminētās inženierkomunikāciju sistēmu nepilnības.
Ventilācijas kanāliem veikta to tīrīšana un pārbaude. Pastāvīga svaigā gaisa pieplūde
nodrošināta caur logu rāmjos vai sienās iestrādātām ventilācijas sistēmām svaiga gaisa pieplūdei.
Labiekārtojumi.
Veikts kāpņu telpu kosmētiskais remonts. Veikta kāpņu telpu apgaismojuma, slēdžu
atjaunošanu, elektroinstalācijas nomaiņa un vājstrāvu instalācijas sakārtošana kāpņu telpās. Reizē
ar cokola siltināšanas darbiem un pamatu aizsargapmales izbūvēšanu, veikta ieejas mezglu
lieveņu pārbūve. Nodrošinot to virsmu atzīmi virs pagalma planētās zemes virsmas. Lieveņi
izbūvēti no betona bruģakmens.
Līgums ar projektētājiem SIA „Balts un melns“ noslēgts 2011.gada 13.jūnijā.
Projekts iesniegts izskatīšanai v/a „Latvijas Investīciju Attīstības Aģentūra“ 2012.gada
30.martā, saskaņots 2012.gada 29.jūnijā., līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2012.gada
28.septembrī.
Konkursa rezultātā izvēlētais būvnieks SIA „UPTK“, līgums noslēgts 2013.gada
23.decembrī. Saskaņā ar noslēgto līgumu projekta izmaksas ir 336 587,33 lati.
Projekts realizēts 2014.gada 9.jūlijā.
Līdzfinansējums no Eiropas attīstības fonda ir atgūts.

