Būvdarbu apjomi Nr.1.1
Būvlaukuma ierīkošana un uzturēšana
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes
vienkāršotā atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106
Nr.p.
Kods
k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.
līg.c.

Darba nosaukums

Mērvienība

Pagaidu žoga montāža, noma, demontāža
Gājēju tunelis, nojume
Būvtāfeles montaža
Brīdinājuma zīmes
Ugunsdzēsības stends
Strādājošo sadzīves telpa 1gab.
Inventāra noliktava - 1gab.
Būvmateriālu pagaidu novietnes ierīkošana
Biotualete - 1gab.
Būvgružu izvešana un utilizācija
Zālāja atjaunošana

Daudzums

mēn.
kpl
gab
kompl
kompl
mēn.
mēn.
kompl
mēn.
m3
m2

5.00
3.00
1.00
1.00
1.00
5.00
5.00
1.00
5.00
70.00
250.00

Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts.
Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un
kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums
noteikts vadoties no apkurināmo platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos
risinājumus un nepieciešamības gadījumā konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus
projekta autoriem un pasūtītājam par ekonomikas daļas papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Izstrādāja

Daiga Poriņa

Sadaļa nr. 2
Cokols
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes vienkāršotā
atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106
Nr.p.
k.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Mērvienī
ba

Darba nosaukums

Citi darbi
Esošās lietusūdens novadjoslas demontāža un utilizācija
Asfaltbetona seguma demontāža un utilizācija
Esošo lieveņu, pievadceļu demontāža un utilizācija
Grunts izņemšana, cokola atrakšana, aizvešana
Pamatu šuvju remonts, virsmas apstrāde ~30% no kopējās
sienas plaknes
Sienas virsmas attīrīšana no aļģēm ~30% no kopējās sienas
plaknes, apstrāde ar biocīdus saturošu līdzekli
Cokola siltinājums b=100mm, C1
Sienas virsmas attīrīšana, sagatavošana
Grunts

Sakret FR vai analogs

Daudzums

m2
m2
m2
m3

70.00
27.90
98.80
148.00

m2

51.30

m2

51.30

m2
m2

171.00
171.00

2.11 Hidroizolācijas mastika (zem siltumizolācijas slāņa uz sienas)

Sakret TCM vai analogs

m2

171.00

2.12 Līmjava

Sakret BK vai analogs

kg

171.00

2.13 Ekstrudētais polistirols, λ<=0,037 W/(mK), b=100mm

Technonicol XPS Carbon
35-300 vai analogs

m2

171.00

2.14 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²

Sakret BAK un Valmieras
glass vai analogi

m2

115.00

2.15 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²

Sakret BAK un Valmieras
glass vai analogi

m2

115.00

2.16 Zemapmetuma grunts

Sakret PG vai analogs

m2

115.00

2.17 Gatavais tonētais akrila apmetums. Faktūra - gluds

Sakret AP/BK (vai analogs)

m2

115.00

2.18 Hidroizolācijas mastika (virs siltumizolācijas slāņa)

Sakret TCM vai analogs

m2

28.60

2.19 Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

EJOT H3 vai analogs

gab.

684.00

Prizma 6 (SIA Brikers) vai
analogs

m2

63.00

m
m3
m3
m3
m3
m
m

91.00
7.50
7.74
1.90
0.80
24.00
10.00

m2

24.00

2.20 Cokola apdares darbi un lietusūdens novadjoslas izbūve
2.21 Lietus ūdens novadjoslas - bruģis, b=60 mm
2.22 Lietus ūdens novadjoslas - bortakmens
2.23 Blietēta vidēji rupja smilts
2.24 Blietētas šķembas. Frakcija 16-40mm, b=100 mm
2.25 Cementa java betona bruģakmens apmales nofiksēšanai
2.26 Oļi , frakcija 16 - 32
2.27 Esošās atbalstsienas atjaunošana (~40%)
2.28 Jaunas atbalstsienas posmu izbūve
2.29 Pieguļošās teritorijas sakātošana
2.30 Asfatbetona segums, sagatavojot pamatni
Piezīmes:

1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un
pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai
augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums noteikts
vadoties no apkurināmo platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos risinājumus un
nepieciešamības gadījumā konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus projekta autoriem un
pasūtītājam par ekonomikas daļas papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Sastādīja:

Daiga Poriņa

Sadaļa Nr.3
Fasāde
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes vienkāršotā atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106

Nr.p.
k.

Mērvie
nība

Darba nosaukums

3.1 Sagatavošanas darbi
3.2 Sastatņu montāža, noma, demontāža
Sienas virsmas attīrīšana no aļģēm ~30% no kopējās sienas
3.3
plaknes, apstrāde ar biocīdus saturošu līdzekli
3.4 Fasādes šuvju remonts
3.5
Sienas izlīdzināšana ( ~30% no kopējās sienas plaknes)
3.6
Durvju ailu aizmūrēšana, Keramzītbetona bloku mūris, b=300
3.7
mm
3.8 Keramzītbetona bloki 3 Mpa un mūrvaja 10 Mpa
3.9 Stiegras, Ø 4 mm
3.10 Kīmiskā divkomponentu masa
3.11 Fasādes siltināšana, b=150 mm , I kategorija, S1
3.12 Esošās virsmas sagatavošana
3.13 Virsmas saķeres grunts
3.14 Līmjava
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.037 W/(Kxm²), b=150 mm,
3.15
t.sk.zemapmetuma stūris
3.16 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²
3.17 Zemapmetuma grunts
3.18 Gatavais masā tonētais silikona apmetums
3.19 Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

m2

Daudzums

1,344.00

Sakret FR vai analogs

m2

403.2

Sakret PG (vai analogs)

m2
m2
m2

160.00
403.2
403.2

Sakret BK (vai analogs)

m2
kg
kompl

1.9
10.5
3

Sakret BK (vai analogs)

m2
m2

23.00
23.00

PAROC Linio 15 vai analogs

m2

23.00

Sakret BAK un Valmieras glass vai
analogi

m2

23.00

m2
m2
gab.

23.00
23.00
276

Sakret BK (vai analogs)

m2
m2
m2

1,458.30
1,458.30
1,458.30

PAROC Linio 15 vai analogs

m2

1,458.30

Sakret BAK un Valmieras glass vai
analogi

m2

1,458.30

m2
m2
gab.

1,458.30
1,458.30
17,500

FIBO 3 Mpa vai analogs
BI ARMATERAS vai analogs
HILTI HIT-HY 200vai analogs

Sakret PG (vai analogs)

Sakret PG (vai analogs)
Sakret SIP-P vai analogs
Ejot H4 Eco vai analogs

3.20 Fasādes siltināšana, b=150 mm , II un III kategorija,S1,II un S1,III
3.21 Esošās virsmas attīrīšana
3.22 Virsmas saķeres grunts
3.23 Līmjava
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.037 W/(Kxm²), b=150 mm,
3.24
t.sk.zemapmetuma stūris
3.25 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²
3.26
3.27
3.28
3.29

Zemapmetuma grunts
Gatavais masā tonētais akrila apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis
Fasādes detaļas un elementi
Cokola sistēmas komplekts - cokola profils un stūra profils ar stikla
3.30
šķiedras sietu

Sakret PG (vai analogs)

Sakret PG (vai analogs)
Sakret AP/B vai analogs
Ejot H4 Eco vai analogs

Sakret ALB-EB-PVC vai analogs

m

120.00

3.31 Zemapmetuma stūra leņķis ar lāseni. PVC profils ar armatūras sietu

Sakret ALB-ED-C(01)-25 un/vai ALBED-C(02)-25 vai analogs

m

153.00

3.32 Ekstrudētais polistirols λ<=0,037 W/(mK)

Technonicol XPS Carbon 35-300 vai
analogs

m2

23.00

gab
gab

45
45

gab
gab

1.00
1.00

kpl

3.00

3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40

Ventilācijas sistēmas elementi
Ventilācijas ievadu caurumu izbūve esošajās sienās
Dabīgās pieplūdes vārsts
Papildus elementi
Karogkāta turētājs
Ēkas Nr. zīme
Dažādi darbi
Veikt atkritumu vada caurules demontāžu, aizbetonēt caurumus
3.41
pārsegumā virs 5.stāva kāpņu telpā un jumta
Piezīmes:

Maico ALD 10 T vai analogs

1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un pasūtītājs
būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā
norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums noteikts vadoties no
apkurināmo platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos risinājumus un nepieciešamības
gadījumā konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus projekta autoriem un pasūtītājam par ekonomikas daļas
papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Sastādīja:

Daiga Poriņa

sadaļa nr.4
Logu ailu apdare
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes vienkāršotā
atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106

Nr.p
.k.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Fasādes logu ailu augšējās un sānu plākņu siltināšana,
b=30-50 mm, S2
Esošās virsmas attīrīšana
Sakret PG (vai analogs)
Virsmas saķeres grunts
Sakret BK (vai analogs)
Līmjava
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.037 W/(Kxm²), b=30
PAROC Linio 15 vai analogs
mm, t.sk.zemapmetuma stūris

4.6 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²
4.7 Zemapmetuma grunts
4.8 Gatavais masā tonētais akrila apmetums
4.9 Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis
Fasādes logu ailu apakšējās plāknes siltināšana, b=30-50
4.10
mm, S3
4.11 Esošās virsmas attīrīšana
4.12 Virsmas saķeres grunts
4.13 Līmjava
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.037 W/(Kxm²), b=50
4.14
mm, t.sk.zemapmetuma stūris
4.15 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²
4.16 Zemapmetuma grunts
4.17 Fasādes logu ailas izbūves elementi
4.18

Mērvienī
Daudzums
ba

Darba nosaukums

Zemapmetuma stūra leņķis ar lāseni. PVC profils ar
armatūras sietu

4.19 Loga pielaiduma profils

m2
m2
m2

100.00
100.00
100.00

m2

100.00

m2

238.20

m2
m2
gab.

238.20
238.20
400

Sakret BK (vai analogs)

m2
m2
m2

33.50
33.50
33.50

PAROC Linio 15 vai analogs

m2

33.50

Sakret BAK un Valmieras
glass vai analogi

m2

79.80

Sakret PG (vai analogs)

m2

79.80

Sakret ALB-ED-C(01)-25
un/vai ALB-ED-C(02)-25 vai
analogs

m

277.50

Sakret ALB-EW-06-25 un/vai
ALB-EW-09-24 vai analogs

m

1,034.90

m

218.60

Sakret BAK un Valmieras
glass vai analogi
Sakret PG (vai analogs)
Sakret AP/B vai analogs
Ejot H4 Eco vai analogs

Sakret PG (vai analogs)

4.20 Ārējās skārda palodzes - cinkotas tērauda loksne, b=0.5 mm
4.21 Palodzes profils

Sakret MAT D/08 vai analogs

m

218.60

4.22 Iekšējās palodzes - balta matēta PVC palodze

greenteQ vai analogs

m

59.60

4.23 Tvaika izolācija pa loga perimetru

SWS - Soudal Folienband
Inside vai analogs

m

283.80

4.24 Ārējā difūzijas lente pa loga perimetru

SWS - Soudal Folienband
Outside vai analogs

m

1,034.90

4.25 Palodzes sāna pieslēguma profils

Sakret ALB-EW-CS(01)-20 vai
analogs

m

95.00

Knauf GREEN vai analogs

m2

31.20

4.28 Rūpnieciski sagatavotas špaktele (sagatavojot virsmu)

Sakret FIN Plus vai analogs

m2

31.20

4.29 Krāsojums (iepriekš sagatavojot virsmu )

Flugger Flutex 10 vai analogs

m2

31.20

4.26 Logu un durvju ailas no iekšpuses
Iekšējā apdare - ģipškartona plāksne, b=12.5 mm, t.sk.cietā
4.27
akmens vate

Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un
pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai
augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums noteikts
vadoties no apkurināmo platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos risinājumus un
nepieciešamības gadījumā konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus projekta autoriem un
pasūtītājam par ekonomikas daļas papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Sastādīja:

Daiga Poriņa

Sadaļa Nr.5
Ieejas jumta seguma izbūve, atjaunošana
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes vienkāršotā
atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106

Nr.p.
k.

Mērvien
Daudzums
ība

Darba nosaukums

5.1 Sagatavošanās darbi
5.2 Esošo ieejas mezglu jumtiņu demontāža un utilizācija

gab

6

5.3 Ieejas jumta konstrukciju apdare
Metāla lokšņu savienojuma profils ar stikla šķiedras tīklu,
Sakret ALB-EO-MC-20 vai
5.4 metāla lokšņu savienošanai ar siltumizolācijas sistēmām analogs
(ETICS)

m

7.50

5.5 Nosegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm.

m

7.50

Profilēta tērauda loksne t=0.5mm (virs jumtiņa un sānu
5.6
malās)

RUUKKI T20-24W-1100 vai
analogs

m2

9.00

5.7 Nosegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm.

m

10.80

5.8 Nosegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm.

m

2.80

5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

m
m

7.50
11.70

Sakret BK (vai analogs)

m2
m2
m2

50.00
50.00
50.00

PAROC Linio 15 vai analogs

m2

50.00

Sakret BAK un Valmieras
glass vai analogi

m2

50.00

m2
m2
gab.

50.00
50.00
200.00

Sakret BK (vai analogs)

m2
m2
m2

10.00
10.00
10.00

PAROC Linio 15 vai analogs

m2

10.00

Sakret BAK un Valmieras
glass vai analogi

m2

10.00

m2
m2
gab

10.00
10.00
40.00

m2

49.00

m
m3
m3
m3

50.10
1.47
5.88
9.80

m3

1.10

Cinkota skārda notekrenes
Cinkota skārda notekcaurules
Vējtvera sienu siltinājums, S4
Esošās virsmas sagatavošana
Virsmas saķeres grunts
Līmjava
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.037 W/(Kxm²),
5.15
b=50 mm, t.sk.zemapmetuma stūris
5.16 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²
5.17
5.18
5.19
5.20
5.21
5.22
5.23

Zemapmetuma grunts
Gatavais masā tonētais silikona apmetums
Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis
Vējtvera griestu siltinājums, P4
Esošās virsmas attīrīšana
Virsmas saķeres grunts
Līmjava
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.037 W/(Kxm²),
5.24
b=100 mm
5.25 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²
5.26
5.27
5.28
5.29

Zemapmetuma grunts
Gatavais masā tonētais akrila apmetums
Siltumizolācijas stiprināšanas universāla dībeļnagla
Ieejas lievenis un ietve

5.30 Betona bruģakmens, b=60 mm
5.31
5.32
5.33
5.34

Sakret PG (vai analogs)

Sakret PG (vai analogs)
Sakret SIP-P vai analogs
Ejot H4 Eco vai analogs

Sakret PG (vai analogs)

Sakret PG (vai analogs)
Sakret AP/B vai analogs
Ejot H4 eco vai analogs
Prizma 6 (SIA Brikers) vai
analogs

Bortakmens
Smilts saistīta ar cementu
Blietētas šķembas 0/45, b=120 mm
Grants - smilts maisījums 0/15, b=200 mm

5.35 Cementa java betona bruģakmens apmales nofiksēšanai
Piezīmes:

1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts.
Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un
kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums
noteikts vadoties no apkurināmo platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos risinājumus
un nepieciešamības gadījumā konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus projekta
autoriem un pasūtītājam par ekonomikas daļas papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Sastādīja:

Daiga Poriņa

Sadaļa Nr.6
Jumta seguma izbūve, atjaunošana
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes vienkāršotā
atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106
Nr.p.
k.

Mērvien
ība

Darba nosaukums

6.1
6.2
6.3
6.4

Sagatavošanās darbi
Esošās jumta virsmas attīrīšana
Esošo ventilācijas cuku un dūmeņu tīrīšana
Esošā seguma demontāža
Antenu u.c detaļu demontāža un montāža atpakaļ pēc jumta
6.5
remontdarbu pabeigšanas
6.6 Dz./bet. virsmas remonts (~40% novirsmas)

m2
gab
m2
kompl

Daudzums

578.00
54.00
578.00
1.00

6.7 Kontaktslānis un pretkorozijas apstrāde

SAKRET Mineralischer
Korrosionsschutz und
Haftbrücke K&H vai analogs

m2

231.20

6.8 Virsmas izlīdzināšana

SAKRET Grobmörtel PCC 2
vai analogs

m2

231.20

m
gab
gab
m2
m3
gab

121.30
405.00
405.00
60.00
1.10
810.00

6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Parapata izbūve
Nosegskārds jumtam -cinkotas tērauda loknses, b=0.5 mm
Cinkots metāla leņķis 150x175x100x1.5, s=300mm
Cinkots metāla leņķis 150x45x100x1.5, s=300mm
Mitrumizturīgs saplāksnis b=12mm
Impregnēta koka lata 75-115(h)x50 mm, s= 300 mm
Tērauda leņķis 70x70x55x2.5 mm

7.6 Dībeļa un skrūves komplekts

Wurth W-UR F 10 vai analogs

gab

810.00

7.7 Hidroizolācijas slānis

Icopap Ultra Top un Ultra
Base vai analogi

m2

73.00

KOLLE vai analogs

m3

6.80

Tenpor EPS vai analogs

m2

200.00

Paroc ROB 80 vai analogs

m2

200.00

gab

800.00

7.8 Keramzīta bloki, b=300mm
7.9 Slīpumu veidojošo slāņu izbūve (pēc vajadzības)
Slīpumu veidojošais slānis - putu polistirola plāksnes. Slāņa
8
biezums atkarīgs no nepieciešamā jumta krituma.
Nedegoša akmens vates siltumizolācija, kas tiek lietota kā
8.1
virsējais slānis, b=20 mm

Ejot EcoTek Ø50 mm ar skrūvi

8.2 Jumta siltumizolācijas lokšņu stiprinājuma teleskopiskais dībelis FBS -R-6.3 vai analogs
8.3 Jumta segums
8.4 Pārejas bortiņš pie vertikālām virsmām

Paroc ROB 80 vai analogs

m

56.00

8.5 Bitumena ruļļu materiāls ar poliestera armejumu

Icopal Ultra Base vai analogs

m2

634.00

Icopal Ultra Top vai analogs

m2

634.00

m2

70.00

m2

70.00

8.6

Bitumena ruļļu materiāls ar poliestera armejumu, virspuse
pārklāta ar akmens smalci

8.7 Jumta izejas un ventilācijas skursteņu sienu apdare S5
8.8 Esošās virsmas attīrīšana
8.9 Virsmas saķeres grunts

Sakret PG (vai analogs)

9

Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²

Sakret BAK un Valmieras glass
vai analogi

m2

70.00

9.1 Zemapmetuma grunts

Sakret PG (vai analogs)

m2

70.00

9.2 Gatavais masā tonētais akrila apmetums

Sakret AP/B vai analogs

m2

70.00

Kolle beton vai analogs

m3

3.20

Sakret ALB-ED-C(01)-25 un/vai
ALB-ED-C(02)-25 vai analogs

m

43.80

gab

7.00

kompl.

7.00

m

43.80

kompl

18.00

10.2 Cinkota skārda noseglāsenis

kompl

18.00

10.3 Pretinsektu siets

kompl

18.00

m

45.00

9.3 Ventilācijas skursteņu atjaunošana
9.4 Keramzītbetona bloki, b=200mm.Bloki 3 MPa un mūrjava M10.
9.5

Zemapmetuma stūra leņķis ar lāseni. PVC profils ar armatūras
sietu, kas paredzēts stūriem virs logu ailām

9.6 Pretinsektu siets
Ventilācijas skursteņa jumtiņš un nosegskārds ventilācijas
skurstenim, karsti cinkots skārds b=0.9 mm. Ventilācijas
9.7
skursteņa nosegjumtiņa stiprinājums- karsti cinkota skārda
detaļa 20x2mm.
9.8 Lāsenis - karsti cinkots skārds b=0.5 mm.
10
10.1

Citas jumta izbūves detaļas
Ventilācijas izvadi - cinota skārda (b=0.9 mm) ventilācijas
izvads 200x200 mm ar nosegjumtiņu.

10.4 Jumta vējtveris - cinkota skārda lāsenis pa perimetru.

Skatīt lapu AR-8.

Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un
pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai
augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums noteikts
vadoties no apkurināmo platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos risinājumus un
nepieciešamības gadījumā konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus projekta autoriem un
pasūtītājam par ekonomikas daļas papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Sastādīja:

Daiga Poriņa

Sadaļa Nr.7
Kāpņu telpas jumta siltināšana un seguma izbūve, atjaunošana
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes vienkāršotā
atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106
Nr.p.
k.

Mērvien
ība

Darba nosaukums

7.1 Sagatavošanās darbi
7.2 Esošās balkona virskārtas nokalšana un utilizācija
7.3 Esošo balkona margu demontāža un utilizācija

Daudzums

kompl
kompl

48.00
48.00

7.4 Balkona plātnes remonts (~30% no kopējās plaknes)

7.5 Kontaktslānis un pretkorozijas apstrāde

SAKRET Mineralischer
Korrosionsschutz und
Haftbrücke K&H vai analogs

m2

28.00

7.6 Virsmas izlīdzināšana

SAKRET Grobmörtel PCC
2 vai analogs

m2

28.00

7.8 Virsmas saķeres grunts

Sakret PG (vai analogs)

m2

93.00

7.9 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²

Sakret BAK un Valmieras
glass vai analogi

m2

93.00

7.10 Zemapmetuma grunts

Sakret PG (vai analogs)

m2

93.00

7.11 Gatavais masā tonētais akrila apmetums

Sakret AP/B vai analogs

m2

93.00

7.13 Grunts

Sakret UG vai analogs

m2

93.00

7.14 Hidroizolācijas slānis

Sakret TCM vai
analogs

m2

115.00

7.15 Izlīdzinošā masa grīdām

Sakret BAM vai analogs

m2

93.00

Masā tonētas šķiedrcementa fasādes loksnes, b=8 mm,
Cembrit Patina vai analogs

m2

435.00

7.18 Nosegskārds - karsti cinkota tērauda loksne, b=0.5 mm

m

206.00

7.7 Baloku griestu virsmas apdare S5

7.12 Balokonu grīdas apdare

7.16 Balkonu margu detaļas
7.17

7.19 Nosegskārds - nerūsējošā tērauda loksne, b=0.5 mm.
m
206.00
Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija
un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir
analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums
noteikts vadoties no apkurināmo platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos risinājumus un
nepieciešamības gadījumā konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus projekta autoriem
un pasūtītājam par ekonomikas daļas papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Sastādīja:

Daiga Poriņa

Sadaļa Nr.8
Bēniņi
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes vienkāršotā
atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106
Nr.p.
k.

Mērvien
ība

Darba nosaukums

8.1 Sagatavošanās darbi
Esošās bēniņu grīdas attīrīšana, remonts pēc
8.2
nepieciešamības
8.3 Bēniņu grīdas siltināšana, P2
Beramā akmens vate, īpatnējā siltumvadītspēja λ≤0,042
8.4
W/mK 300mm
8.5
8.6 Bēniņu atjaunošanas detaļas
Minibēniņu ventilācijas pārplūdes - alumīnija vai PVC
8.7
gaisa vadi DN150
Koka konstrukciju margas ap bēniņu lūku, aprīkotas ar
8.8
tērauda konstrukciju kāpšļiem

PAROC BLT 9 vai analogs

Daudzums

m2

494.00

m2

494.00

gab

30.00

kompl

2.00

Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts.
Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un
kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums
noteikts vadoties no apkurināmo platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos risinājumus
un nepieciešamības gadījumā konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus projekta
autoriem un pasūtītājam par ekonomikas daļas papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Sastādīja:

Daiga Poriņa

Sadaļa nr.9
Pagrabs
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes vienkāršotā
atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106
Nr.p.
k.

Mērvien
Daudzums
ība

Darba nosaukums

9.1 Sagatavošanas darbi
Pie griestiem piestiprināto inženierkomukāciju
nostiprināšana, gaismekļu demontāža, jaunas
9.2
elektroinstalācijas ievilkšana un jaunu gaismekļu montāža
pēc siltināšanas darbu pabeigšanas
Pagraba pārseguma paneļu un to šuvju remonts (20% no
9.3
visas virsmas)
9.4 Pagraba griestu siltinājums b=100mm, P-1
9.5 Griestu virsmas attīrīšana

kompl.

1.00

m2

104.60

m2

523.00

9.6 Virsmas saķeres grunts

Sakret PG vai analogs vai
analogs

m2

523.00

9.7 Līmjava
Siltumizolācijas slānis - lamellas vai analogs 100 mm,
9.8
(λ<=0,038 W/(mK))
9.9 Kāpņu telpas sienu siltinājums pagrabā S4
9.10 Sienas virsmas sagatavošana
9.11 Virsmas saķeres grunts
9.12 Līmjava
Akmens vates plāksnes apmešanai, λ≤0.037 W/(Kxm²),
9.13
b=50 mm, t.sk.zemapmetuma stūris

Sakret BK (vai analogs)

m2

523.00

PAROC CGL 20cy lamellas
vai analogs

m2

523.00

Sakret PG (vai analogs)
Sakret BK (vai analogs)

m2
m2
m2

34.10
34.10
34.10

PAROC Linio 15 vai analogs

m2

34.10

9.14 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²

Sakret BAK un Valmieras
glass vai analogi

m2

34.10

9.15 Zemapmetuma grunts

Sakret PG (vai analogs)

m2

34.10

9.16 Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

EJOT H4 ECO vai analogs

gab.

136

9.17 Kāpņu telpas starpsienas apdare, S5
9.18 Virsmas sagatavošana
9.19 Virsmas saķeres grunts

Sakret PG (vai analogs)

m2
m2

7.50
7.50

m2

7.50

m2
m2

7.50
7.50

9.20 Armējošā javas kārta ar stiklušķiedras sietu 160 g/m²
9.21 Zemapmetuma grunts
9.22 Gatavais masā tonētais akrila apmetums

Sakret BAK un Valmieras
glass vai analogi
Sakret PG (vai analogs)
Sakret AP/B vai analogs

Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija
un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir
analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums
noteikts vadoties no apkurināmo platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos risinājumus un
nepieciešamības gadījumā konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus projekta autoriem
un pasūtītājam par ekonomikas daļas papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Sastādīja:

Daiga Poriņa

Sadaļa Nr.10
Logi, durvis, lūkas, ventilācijas restes
Pasūtītājs: SIA "Liepājas namu apsaimniekotājs" Reģ.Nr.42103004583
Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi - fasādes vienkāršotā atjaunošana
Adrese: Mežmalas iela 5, Liepāja, LV-3402
Pasūtījuma Nr.: 2017/3-62/106

Nr.p.k.
10.1
10.2
10.3

Mērvien
Daudzums
ība

Darba nosaukums
Sagatavošanās darbi
Esošo logu, balkona durvju demontāža
Esošo durvju, lūku demontāža

gab.
gab.

56.00
16.00

10.4

Fasādes logi dzīvokļos

10.5
10.6
10.7
10.8

Fasādes logs dzīvokļos
Fasādes (balkona) logs dzīvokļos
Fasādes (balkona) durvis dzīvokļos
Durvis

1480(h)x1750 mm

PVC profils KBE 70 vai analogs

1480(h)x940 mm

PVC profils KBE 70 vai analogs

2100(h)x820 m

PVC profils KBE 70 vai analogs

gab.
gab.
gab.
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10.9

Atkritumu telpas durvis

2200(h)x800 mm

Blīvētas un hermētiskas koka durvis. Aprīkot ar
slēdzeni.

gab

3

gab

3

11

Vējtvera durvis

2500(h)x1550 mm

Blīvētas un hermētiskas koka durvis.
Siltināta karkasa aizpildījums virs durvīm. Aprīkot ar
aizvērējmehānismu

11.1

Pagraba durvis

1940(h)x900 mm

Siltinātas, blīvētas un hermētiskas koka durvis.
Siltināta karkasa aizpildījums virs durvīm. Aprīkot ar
slēdzeni.

gab

3

11.2

Ārdurvis

2610(h)x1550 mm

Siltinātas metāla ārdurvis. Krāsa RAL 7024 (graphite
grey). U-vērtība (U durvis < 1.8 W/(m2K)) .
Aprīkot ar aizvērējmehānismu, elektronisko koda
atslēgu un atdurēm.
Stiklojumu pārklāt ar triecienizturīgu polimēra
aizsargplēvi.

gab

3

11.3

Lūkas

11.4

Bēniņu lūka

Siltināta un hermetizēta bēniņu lūka 650x650 mm. Uvērtība (U durvis < 1.8 W/(m2K)). EI 30. Aprīkot ar
hidraulisko atvēršanas mehānismu.

gab

2

11.5

Jumta lūka

Hermetizēta jumta lūka.
Aprīkot ar hidraulisko atvēršanas mehānismu.

gab

2

11.6

Ventilācijas restes

11.7

Pagraba nosegrestes

Tērauda noregrestes(670x350 mm)

gab.
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11.8

Pagraba ventilācijas restes

Esošajā PVC rāmim uzstādīt ventilācijas restes pa
visu loga apjomu.
Aprīkot ar pretinsektu sietu

gab.

11

11.9

Bēniņu ventilācijas restes

PVC ventilācijas restes.
Krāsa analoga pamatnei, kur tiek fiksēta. Restēm
paredzēt pretinsektu sietu.

gab.

16

12

Ventilācijas restes fasādē

PVC ventilācijas restes.
Krāsa analoga pamatnei, kur tiek fiksēta. Restēm
paredzēt pretinsektu sietu.

gab.
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Piezīmes:
1. Projektā dotās atsauces uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes standarts. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības
laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
2. Projektā dotie sienu apjomi var atšķirties no energoauditā norādītajām, jo energoaudita fasādes koplaukums noteikts vadoties no apkurināmo
platību norobežojošām konstrukcijām pa ēkas ārējo perimetru.
3. Visus materiālu apjomus būvorganizācijai precizēt un saskaņot ar pasūtītāju pirms līguma slēgšanas.
4. Būvdarbu apjomi uzrādīti bez atlikumiem, atgriezumiem.
5. Darbu apjomus skatīt tikai kopā ar projekta grafisko daļu un citiem dokumentiem.
6. Tāmes sastādītājiem, būvniekam (darbuzņēmējam) kā profesionālim izvērtēt grafiskajā daļā dotos risinājumus un nepieciešamības gadījumā
konkursa stadijā uzdot retoriskus jautājumus un sniegt precizējumus projekta autoriem un pasūtītājam par ekonomikas daļas papildināšanu.

Atbildīgais projektētājs:

Guntis Kārkliņš
Sert.nr.: 10-0790

Sastādīja:

Daiga Poriņa

