
   Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

           “Jēkabpils PMK” 
 

 

reģistrācijas numurs 45403003160 
adrese juridiskā, faktiskā Madonas iela 27, Jēkabpils, LV-5202 

tālruņa, faksa numuri +371 652 37891, +371 652 37890 
elektroniskā pasta adrese maris.dimants@jpmk.lv, info@jpmk.lv 
norēķinu konts LV57 UNLA 0009 0014 6708 3, A/S “SEB banka” 

Jēkabpils filiāle, bankas SWIFT kods UNLALV2X 

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība 

Reģistrācijas Nr.: 90000078782 

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste 

Identifikācijas Nr.: 18/24/JPMK 
Būvprojekta 
nosaukums: 

“Ilūkstes sociālā aprūpes centra personām ar invaliditāti, 
fasādes atjaunošana” 

Adrese: Kastaņu iela 38a, Ilūkste 

Būvprojektēšanas 
stadija: Pielikums pie Apliecinājuma kartes  

Būvprojektēšanas 
daļa vai sadaļa: 

Vispārīgā daļa, Arhitektūras daļa, Būvkonstrukcijas, Darbu 
organizēšanas projekts 

Marka: VD, AR, BK, DOP 

Sējuma Nr.: I 

Valdes 
priekšsēdētājs:        ________________________Māris Dimants 

  

Būvprojekta 
vadītājs: 

 __________________________        Ineta Buka 
                                                                        Sertifikāta Nr. 1-00676 

  

Jēkabpils 2018  

 



Pielikums pie Apliecinājuma kartes   2 
“Ilūkstes sociālā aprūpes centra personām ar invaliditāti fasādes atjaunošana”. 

 

Satura rādītājs 
1. Satura rādītājs .............................................................................................................................................................. 2 

2. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA .................................................................................................................................... 3 

3. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti ....................................................................................................................... 4 

4. Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta............................................................................................................................... 7 

5. Skaidrojošs apraksts ................................................................................................................................................... 22 

6. Būvdarbu Ģenerālplāns.ĢP-1 .................................................................................................................................... 23 

7. Vispārīgie rādītāji.AR-0 ............................................................................................................................................. 24 

8. Fasādes asīs 3-5,5-3,D-B,A-D. AR-1......................................................................................................................... 25 

9. Jumta plāns.AR-2 ....................................................................................................................................................... 26 

10. Logu specifikācija. AR-3 ........................................................................................................................................... 27 

11. Griezums 1-1, 2-2. AR-4 ........................................................................................................................................... 28 

12. Vispārīgie rādītāji. BK-0 ............................................................................................................................................ 29 

13. Pārsedze P-1, Griezums 1-1. BK-1 ............................................................................................................................ 30 

14. Pandusa detalizācija. BK-2 ........................................................................................................................................ 31 

15. Darbu organizēšanas projekts. ................................................................................................................................... 32 

16. Skaidrojošs apraksts ................................................................................................................................................... 32 

17. Ģeogrāfiskais novietojums ......................................................................................................................................... 33 

18. Galvenā informācija ................................................................................................................................................... 34 

19. Darbu veikšanas vietas norobežošana ........................................................................................................................ 34 

20. Inženiertehniskais nodrošinājums .............................................................................................................................. 34 

21. Autotransporta kustība celtniecības darbu laikā ......................................................................................................... 34 

22. Virszemes daļas būvdarbu veikšanas secība .............................................................................................................. 35 

23. Tehniskais un montāžas aprīkojums objektā .............................................................................................................. 35 

24. Pagaidu ēkas un būves ............................................................................................................................................... 36 

25. Drošības tehnikas noteikumi, darba aizsardzība un ugunsdrosības pasākumi ........................................................... 36 

26. Darba aizsardzības pasākumi ..................................................................................................................................... 39 

27. Darba aizsardzības plāns ............................................................................................................................................ 40 

28. Vides aizsardzības prasības ........................................................................................................................................ 41 

29. Būvdarbu nodošana .................................................................................................................................................... 41 

30. Darba aizsardzībā lietotās zīmes ................................................................................................................................ 41 

31. Kravu pārvietošanas signāli ....................................................................................................................................... 45 

32. Kravas pacelšanas principiālas shēmas. ..................................................................................................................... 47 

33. Vispārīgā datu lapa. DOP-0 ....................................................................................................................................... 48 

34. Būvdarbu ģenerālplāns DOP-1 .................................................................................................................................. 49 

 

 

 

  



Pielikums pie Apliecinājuma kartes   3 
“Ilūkstes sociālā aprūpes centra personām ar invaliditāti fasādes atjaunošana”. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
 

 

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un saskaņošana projektam “Sociālo pakalpojumu 

centra personām ar invaliditāti izveide Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā”. 
 

1) Uzdevums: 

1.1.Veikt būvniecības dokumentācijas (2 apliecinājuma karšu ar grafiskajiem un tekstuālajiem pielikumiem izstrāde) 

izstrādāšanu un saskaņošanu Ilūkstes novada būvvaldē. Nepieciešamie darbi: 

 Telpu kosmētisks remonts, starpsienu pārplānošana, jaunu logu izbūve/nomaiņa, durvju pārbūve, pandusu 

izbūve. 

 Ēkas jumta siltināšana, jauna jumta seguma ieklāšana, zibensaizsardzība. 

 Iekšējo inženiertīklu (elektrība, ūdensvads, kanalizācija, dabīgās nosūces ventilācija, apkure u.c. tīklu pēc 

nepieciešamības) pārbūve 

1.2.Darbu izpildes termiņš 18.12.2018. 

Darba izpildes laikā ievērot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumus Nr.502 „Noteikumi par 

būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 

 

 

 

 

 

Pasūtītājs: Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs     S.Rāzna 

 

Projektētājs: SIA “Jēkabpils PMK” valdes priekšsēdētājs    M.Dimants 
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Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti 
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Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta 
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Skaidrojošs apraksts 
 

 

 

 

 

 

Objekta “Ilūkstes sociālo pakalpojumu centra personām ar invaliditāti izveide Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, 

Ilūkstes novadā”  

fasāžu vienkāršota atjaunošana 

(2.grupas ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana) 

 

Atbilstoši projektēšanas uzdevumam, tiek paredzēta Ilūkstes sociālo pakalpojumu centra personām ar 

invaliditāti  fasāžu vienkāršota atjaunošana.  

 

Objekts atrodas Kastaņu ielā 38A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, kadastra nr. 4407 001 0233.  

Ēka ir būvēta 1982.gadā kā tam laikam moderna aptieku ēka ar plašām, specifikai atbilstošām telpām. No ēkas 

būvniecības laika ir saglabājusies visa apdare.  

Ēka ar kadastra nr. 4407 001 0233 001 ir piederoša Ilūkstes novada pašvaldībai.  

Ēka ir bloķēta ar veikala un kafejnīcas ēku, kas savienojas ar šo ēku ieejas mezglā. Ēkai  ir atsevišķa ieeja un tā ir 

pilnīgi atdalīta no otras ēkas.  

Ēkas fasāžu vienkāršota atjaunošana paredzēta, izveidojot telpas atbilstoši LBN 208 – 15 “Publiskas būves” prasībām. 

Ēka ir būvēta ar ķieģeļu mūra sienām, 510mm biezumā. Ēkas konstruktīvais risinājums – dzelzbetona paneļi, balstīti uz 

nesošajām sienām.  

Ēkai ir 1 virszemes stāvs, un viens pagraba stāvs, kurā ir izvietots siltummezgls. 

Ēkā paredzēts izbūvēt logus, nomainīt vēl nenomainītos logus. 

Ēkai paredzēts nomainīt jumta segumu, paredzot jumta sitināšanu, kā arī jaunu gumijotā seguma izbūvi 2 kārtās. Ēkai 

paredzēts nomainīt lietus ūdens novadīšanas sistēmu, paredzot ārējo noteku un notekreņu izbūvi. Esošā sistēma ir – 

iekšējā lietus ūdens novadīšana. 

Tiek paredzēta jauna zibensaizsardzības sistēma. 

 

Tehniski ekonomiskie rādītāji 
 

Ēkas kopīgā telpu platība – 847.6 kvm 

Ēkas apbūves laukums – 537 kvm 

Ēkas kubatūra – 3916 kub 

Ēkas grupa – 2.grupa 

Ēkas ugunsnoturības pakāpe – U3 

Ēkas izmantošanas veids – biroju ēkas – 1220. 

 

 

Sastādīja:         arhitekte Ineta Buka 

  


