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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”  

telpu vienkāršota atjaunošana 

(2.grupas ēkas vienkāršota atjaunošana) 

 

 

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

invaliditāti 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 esošais lietošanas veids ir 12301001 – aptieku ēkas. Vienkāršotas atjaunošanas rezultātā tiek izveidota ēka ar 

lietošanas veidu – biroju ēkas. 

Ēkas 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 demontēt esošās  nenesošās sienas, grīdas, vecos inženiertīklus, atbilstoši demontāžas plānam.  

 

Paredzēts izbūvēt jaunas sienas no mūrētiem keramzītblokiem, dažas sienas – metāla karkasa, apšūtas ar 2 kārtām 

reģipša.  

Durvis – Koka karkasa finierētas un PVC rāmja durvis ar stiklojumu, ārdurvis – alumīnija profila ar stikla paketi.  

Telpu apdare – mitrās telpās sienas apšūtas ar keramikas flīzēm 2.7 m, dušās 2,7m augstumā, pārējās telpās – sienu 

krāsojums ar silikātu krāsām (piemēram Caparol Amfibolin). Toņi saskaņojami autoruzraudzības kārtībā.  
Griesti – piekārtie – ģipškartona un minerālšķiedru plākšņu. 

Grīdu segums – kvalitatīvs neslīdošs linolejs Forbo Marmoleum vai analogs, sanitārajos mezglos – akmens masas 

flīzes.  

Paredzēts nomainīt iekšējos ūdensvada un kanalizācijas tīklus, nomainīt elektroinstalāciju  un apgaismojuma ķermeņus,  

Paredzēta nosūces ventilācija sanitārajās telpās un apkopējas telpā un mehāniskā ventilācijas sistēma konferenču telpā. 
Paredzēta sildķermeņu un apkures sistēmas nomaiņa, nemainot cauruļu diametrus un pieslēguma vietu.  

Paredzēta UAS sistēma un trauksmes pogas sanitārajos mezglos un pie ārdurvīm, personāla izsaukšanai. 

Ēkas pagalmā paredzēts panduss iekļūšanai ēkā – dienas aprūpes centrā. Ēkas galvenajā fasādē paredzēts invalīdu 

pacēlājs. 

 

 

 

Tehniski ekonomiskie rādītāji 
 

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 

  


