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Daugavas stadiona ledus halle
Augšiela 1, Rīga, LV-1009

BŪVPROJEKTA MINIMĀLAJĀ SASTĀVĀ SASTĀVS
1. sējums

Vispārīgā daļa
GP / Ģenerālplāns, teritorijas sadaļa
AR / Arhitektūras sadaļa

Daugavas stadiona ledus halle
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SĒJUMA SATURS
Vispārīgā daļa
Titullapa
Būvprojekta sastāvs
Sējuma saturs
Būvprojekta autori
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Zemes robežu plāns
Nojaucamās ēkas ( k.nr.01000370172008) kadastrālās uzmērīšanas lieta
Topogrāfiskais plāns
Tehniskā specifikācija projektēšanas darbiem
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes uzziņa
Rīgas vēsturiskās centra saglabāšanas un attīstības padomes protokols nr.1105.1/1047 uz 2019.03.01.
Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes Atzinums nr.RI19AZ0109
uz 2019.03.01.
Veselības inspekcijas nosacījumi higiēnas prasību ievērošanai nr. 4.5.-3./567/
uz 2019.01.17.
AS” Sadales tīkls” tehniskie noteikumi ēkas jaunbūvei nr.30AT10-07/139 uz
2019.01.25.
SIA”Rīgas ūdens” tehniskie noteikumi
SIA”RETN Baltic” tehniskie noteikumi nr. 579/2018 uz 2018.12.17.
Rīgas Satiksmes departamenta tehniskie noteikumi nr. DS-19-205-nd uz
2019.01.25.
Rīgas Satiksmes departamenta tehniskie noteikumi nr. DS-19-567-nd uz
2019.02.28.
VAS”Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” tehniskie noteikumi nr.30.04.01/15/00/2835 uz 2018.12.17.
SIA”Latvijas mobilais telefons” tehniskie noteikumi nr. C.304/18 uz 2018.12.17.
AS”Gaso” tehniskie noteikumi nr. 15.2-4/144 uz 2019.01.24.
VAS”Latvijas Dzelzsceļš” tehniskie noteikumi nr. 296-6.4.1/1-2019 uz
2019.01.28.
SIA”Lattelecom” tehniskie noteikumi nr. LTN-23025 uz 2018.12.27.
SIA”Baltcom” tehniskie noteikumi nr. TN8121805 uz 2018.12.18.
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LIELRĪGAS REĢIONĀLĀ VIDES PĀRVALDE
Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67084278, fakss 67084244, e-pasts: lielriga@lielriga.vvd.gov.lv, www.vvd.gov.lv

Rīgā, datums skatāms laika zīmogā

Atzinums Nr.RI19AZ0109
Par tehniskajiem noteikumiem
Adresāts (iesniedzējs): Nauris Striks personas kods: 130587-11829, Ģertrūdes iela 64 – 5A,
Rīga, LV-1011, tālrunis: 26030893, e-pasts: nauris.striks@cmb.lv.
Iesniedzēja pieprasījums:
Iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai ledus halles būvniecībai.
Paredzētā darbība un tās raksturojums:
Saskaņā ar iesniegumu plānota ledus halles būvniecība, kas paredzēta galvenokārt, kā treniņu
halle. Plānotās izmantošanas: 1) Hokejam, treniņiem, sacensībām; 2) Daiļslidošanas
treniņiem, sacensībām; 3) Short Track treniņiem, sacensībām; 4) Publiskai slidotavai; 5)
Iespēja vienu no laukumiem piemērot kērlinga vajadzībām. Vienam no laukumiem
paredzamas skatītāju sēdvietas līdz 600 cilvēkiem, sacensību norisei, Otrs laukums paredzēts
bez skatītāju vietām – treniņprocesam. Izmantojamā tehnoloģija galvenokārt saistīta ar ledus
sagatavošanu. Ūdensapgādi un sadzīves kanalizāciju paredzēts pieslēgts pie Rīgas pilsētas
centralizētajiem tīkliem. Ēkas apkure tiks nodrošināta ar pieslēgumu pie SIA „Rīgas siltums"
siltumtrases.
Paredzētās darbības vieta:
Augšiela 1 (kadastra Nr. 0100 037 2003), Rīga.
Izvērtētā dokumentācija:
1. Iesniedzēja 04.02.2019. iesniegums tehnisko noteikumu saņemšanai ledus halles
būvniecībai Augšielā 1, Rīgā. 14.02.2019. sniegta papildus informācija.
2. Dienesta 09.05.2016. ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI16SI0043.
3. Dienesta 09.06.2016. tehniskie noteikumi Nr.RI16TN0247.
4. Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma „OZOLS”.
5. Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls.
6. Google Earth karšu slāņi.
7. Rīgas pilsētas teritorijas plānojums.
Faktu konstatējums, izvērtējums, apsvērumi:
1. Atbilstoši Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānotās (atļautās)
izmantošanas karti paredzētās darbības vieta atrodas Publiskās apbūves teritorijā.
2. Paredzētās darbības vieta neatrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta
kāpu aizsargjoslas teritorijā, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā un ķīmiskajā
aizsargjoslā ap ūdens ņemšanas vietām. Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas

datu pārvaldības sistēmā „OZOLS” pieejamo informāciju paredzētās darbības vieta
neatrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā un tās tuvumā nav reģistrēti mikroliegumi,
mikroliegumu buferzonas, dabas pieminekļi, īpaši aizsargājami biotopi un sugu dzīvotnes.
3. Dienests 09.05.2016. Daugavas stadiona teritorijas pārbūvei, tai skaitā ledus halles
būvniecībai veica ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RI16SI0043.
4. Dienests 09.06.2016. Daugavas stadiona teritorijas pārbūvei, tai skaitā ledus halles
būvniecībai izsniedza tehniskos noteikumus Nr.RI16TN0247.
Lēmuma pieņemšanas pamatojums un argumenti:
Izvērtējot iepriekšējās būvniecības ieceres dokumentāciju un 04.02.2019. iesniegto
iesniegumu un materiālus tehnisko noteikumu saņemšanai, Dienests konstatēja, ka ledus
halles būvniecības ietvaros ietekmes samazināsies, jo halli nav plānots apkurināt ar gāzes
apkures katlu, bet siltums tiks nodrošināts no SIA „Rīgas siltums" siltumtrases, kā arī ir
plānots samazināt ledus halles platību no 7500 m2 līdz 7300 m2.
Plānotās izmaiņas ledus halles būvniecības iecerē no vides aizsardzības viedokļa ir
nebūtiskas, tādēļ nav nepieciešams veikt jaunu ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.
Ņemot vērā, to ka ēku būvniecību reglamentē 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumi
Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, kuros ir noteiktas vides aizsardzības prasības, Dienesta ieskatā
papildus vides aizsardzības prasības nav nepieciešams izvirzīt un izsniegt tehniskos
noteikumus nav nepieciešams.
Lēmums:
Izvērtējot lietas faktiskos un tiesiskos apstākļus, Dienests nenosaka papildus vides
aizsardzības prasības ledus halles būvniecībai Augšielā 1, Rīgā.
Dienesta 01.03.2019. atzinums Nr. RI19AZ0109 aizstāj ledus halles būvniecībai izsniegtos
Dienesta 09.06.2016. tehniskos noteikumus Nr.RI16TN0247.
Piemērotās tiesību normas:
1. Administratīvā procesa likums.
2. 27.01.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr.30 „Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai”.
Apstrīdēšanas kārtība:
Dienesta sagatavoto atzinumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Vides
pārraudzības valsts birojā. Iesniegumu par apstrīdēšanu var iesniegt Dienestā, Rūpniecības
iela 23, Rīga, LV – 1045.

Direktore

D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Luksta 67084252
ilze.luksta@lielriga.vvd.gov.lv

Datums: 17.01.2019 15:58
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NOSACĪJUMI HIGIĒNAS PRASĪBU IEVĒROŠANAI
Rīga
Nr. 4.5.-3./567/
VSIA „Kultūras un sporta centrs
„Daugavas stadions””
nauris.striks@cmb.lv
1. Objekta nosaukums: Ledus halle
2. Objekta adrese: Rīga, Augšiela 1 (kadastra Nr. 0100 037 0175)
3. Objekta īpašnieks: VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””, reģistrācijas
Nr. 50003140671
4. Iesniegtie dokumenti: 1. VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””
08.01.2019. pieteikums. 2. Zemes robežu plāns. 3. Apgrūtinājumu plāns. 4. Situācijas plāns.
5. Zemesgrāmatu apliecība. 6. Tehniskā specifikācija projektēšanas darbiem. 7. Pilnvara.
5. Apsekojums veikts: Nav
6. Apsekojumā piedalījās: Nav
7. Konstatēts: Risinājums paredz Daugavas stadiona teritorijā ar kopējo platību 10,32 ha
izbūvēt ledus halli. Ledus halles novietojums paredzēts zonā starp Daugavas stadiona tribīnēm
un A.Deglava ielu. Objekts Daugavas stadions atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs (valsts aizsardzības Nr. 7442) un UNESCO
Pasaules kultūras un dabas mantojuma vietas Nr. 852 Rīgas vēsturiskais centrs aizsardzības
zonā, tam noteikts nacionālo interešu objekta statuss. Ledus halle paredzēta hokeja,
daiļslidošanas, Short Track sacensībām un treniņiem, publiskai slidotavai, kā arī paredzēta
iespēja vienu no laukumiem piemērot kērlinga vajadzībām. Ledus halle paredzēts izvietot
divus ledus laukumus, vienam no tiem paredzot skatītāju sēdvietas 600 cilvēkiem; sportistu un
treneru sadzīves telpas; palīgtelpas; tehniskās telpas. Objektu paredzēts pievienot pilsētas
centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.
8.NOSACĪJUMI

Objekta projektēšanas gaitā paredzēt:
1) ledus halles ēkas izvietošanu zemes gabalā ievērojot spēkā esošos būvniecības
normatīvus, Aizsargjoslu likumu un 20.12.2005. Rīgas domes saistošo noteikumu
Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” prasības;
2) teritorijas un ēkas telpu pieejamību personām ar īpašām vajadzībām saskaņā ar LBN
208-15 “Publiskās būves” 4. sadaļas prasībām;
3) pasākumus, lai nodrošinātu trokšņa līmeni apkārtējo dzīvojamo māju teritorijā saskaņā
ar 07.01.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.16 „Trokšņa novērtēšanas un
pārvaldības kārtība” prasībām;
4) objekta pievienošanu pilsētas centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem;
5) ārējo ūdensvada tīklu iekārtošanu saskaņā ar LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”
prasībām;
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6) ārējo kanalizācijas tīklu iekārtošanu saskaņā ar LBN 223-15 “Kanalizācijas būves”
prasībām;
7) ēkas iekšējo ūdensvada un kanalizācijas tīklu iekārtošanu saskaņā ar LBN 221-15 "Ēku
iekšējais ūdensvads un kanalizācija";
8) objekta telpu sastāvu, augstumu, platību, plānojumu, sanitāro iekārtu skaitu un
attālumus līdz sanmezgliem, dabisko un mākslīgo apgaismojumu, apkuri un
vēdināšanu saskaņā ar LBN 208-15 "Publiskas būves" un LBN 231-15 “Dzīvojamo un
publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām;
9) darba apstākļu organizēšanu saskaņā ar Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumu Nr.
359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās” prasībām, kā arī mākslīgo
apgaismojumu telpās saskaņā ar minēto noteikumu 2. pielikuma prasībām;
10) telpu iekšējai apdarei kvalitatīvus un telpu funkcijai atbilstošus materiālus;
11) teritorijas labiekārtošanu, lietus notekūdeņu savākšanu;
12) autostāvvietas ierīkošanu, ievērojot spēkā esošos normatīvus un 20.12.2005. Rīgas
domes saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi” prasības.
Veselības inspekcija iesaka būvprojekta risinājumu izvērtēt Higiēnas novērtēšanas nodaļā.

Sabiedrības veselības departamenta
Higiēnas novērtēšanas nodaļas vadītāja

Olga Saganoviča

Tatjana Morozova, tālr.67321064
tatjana.morozova@vi.gov.lv
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elektroniskās parakstīšanas datums.

Nr.
skatīt pievienotajā datnē.

Uz 16.01.2019. iesniegumu
VSIA „Kultūras un sporta centrs
„Daugavas stadions””
Augšielā 1,
Rīgā, LV-1009
Tehniskie noteikumi
Paziņojam, ka esošās būves objektā „Daugavas stadions” zemes gabalā Augšielā 1
(kadastra apzīmējums 0100 037 0175) pievienotas DN 100 mm ielas ūdensvada DN 100 mm
pievadam Jāņa Asara ielā, DN 100/150 mm ielas ūdensvada DN 150 mm pievadam Stadiona un
Augšielas krustojumā un DN 150 mm ielas ūdensvada DN 150 mm pievadam Augšielā. Būves ir
pievienotas pilsētas sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas DN 300 mm cauruļvada DN
225 mm pivadam Augusta Deglava ielā, DN 225 mm cauruļvada DN 200 mm un DN 225 mm
pievadiem Augšielā un DN 225 mm cauruļvadam Jāņa Asara ielā.
Projektējamo ledus halli, saskaņā ar 16.01.2019. iesniegto tehnisko noteikumu
pieprasījumam klāt pievienoto būvniecības ieceres skici, iespējams pievienot zemes gabalā
Augšielā 1 (kadastra apzīmējumu 0100 037 0175) iebūvētam ūdensvada un kanalizācijas tīklam
un, tehnisko noteikumu iesniegumā norādītā objekta ārējā ugunsdzēsības ūdens patēriņa
nodrošināšanai, iespējams pievienoties zemes gabalā iebūvētam DN 800 mm maģistrālam
ūdensvadam.
Lai zemes gabalā izbūvētu projektējamos objektus (tai skaitā ceļu), saskaņā ar iesniegto
būvniecības ieceres skici, jāveic ārējā (maģistrālā) DN 800 mm ūdensvada tīkla pārbūve, kas
izbūvēts caur minēto zemes gabalu.
Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas tīklus un iespējamās pieslēguma
vietas skatīt 1. pielikumā „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēma”.
Pārbūvējamo centralizētā ūdensvada tīkla apjomus un pārbūves metodes projektēšanas
gaitā precizēt un saskaņot ar SIA „Rīgas ūdens”.
Tehnisko noteikumu pieprasījumā norādītais plānotais dzeramā ūdens patēriņš 45 m3/dn,
novadāmo notekūdeņu daudzums 45 m3/dn un ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņš 30 l/s.
1. Vispārīgi
1.1. Ārējā maģistrālā ūdensvada tīkla būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt
atsevišķa būvprojekta, cita objekta būvprojekta kārtas vai cita objekta būvprojekta
daļas (ŪKT sējums) veidā (turpmāk – ŪKT Būvprojekts). Neatkarīgi no izvēlētā
būvniecības ieceres dokumentācijas veida, Būvprojektam jāsatur visus tehniskos
risinājumus un darbu apjomus, kas veicami ārējo ūdensvada tīklu būvdarbu robežās.
1.2. Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem,
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumu, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem
Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta 22.03.2016.
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

noteikumiem Nr.174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu
un lietošanu”, Latvijas būvnormatīviem (LBN), Latvijas nacionālajiem standartiem (LVS),
Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem un noteiktā kārtībā reģistrētiem starptautisko
un reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem, Aizsargjoslu likumu, Rīgas domes
15.12.2017. saistošajiem noteikumiem Nr.17 „Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un
kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” un citu
spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.
ŪKT Būvprojektā jāiekļauj:
1.3.1. ārējos (ielas un maģistrālā) ūdensvada tīklus;
1.3.2. nepieciešamos demontāžas darbus;
1.3.3. grunts, kurā paredzēti būvdarbi, ģeotehniskā izpēte. Būvprojekta risinājumiem jābūt
ģeotehniskās izpētes rezultātiem atbilstošiem;
1.3.4. nepieciešamos grunts sablīvējuma parametrus;
1.3.5. ja būvdarbu izpildes laikā nepieciešams veikt gruntsūdens pazemināšanu,
Būvprojektā paredzēt gruntsūdens pazemināšanas iekārtu izmantošanu;
1.3.6. visus konstruktīvos stiegrojumus;
1.3.7. to Būvprojekta daļu rasējumus, kuros ietverti ārējo (maģistrālā) ūdensvada tīklu
izbūves apjomi, t.sk. zemes darbi.
1.3.8. prasība: Pirms būvdarbu uzsākšanas, esošo ūdensvadu cauruļvadu izvietojumu, t.sk.
augstuma atzīmes, precizēt uz vietas.
1.3.9. izbūves tāmes būvdarbu apjoma daļu, kuru izstrādāt saskaņā ar LBN 501-17
„Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Šajā daļā ietvert arī šādus darbu apjomus
(izmaksu pozīcijas):
1.3.9.1. demontāžas darbu apjomus;
1.3.9.2. nepieciešamo gruntsūdens pazemināšanas iekārtu izmantošanu;
Saskaņošanai uzrādīt darbu organizācijas projektu. Darbu organizācijas projektā jāparedz,
ka visus būvdarbus jāveic neietekmējot iebūvēto ūdensvada tīklu ekspluatācijas režīmu.
Gadījumā, ja būvdarbu veikšana nav iespējama bez ūdensvada tīklu ekspluatācijas režīma
ietekmēšanas, būvdarbu veikšanas grafiku saskaņot ar SIA „Rīgas ūdens” Ūdensvada un
kanalizācijas tīklu dienestu un, ja nepieciešams, ar attiecīgajām valsts institūcijām.
Izstrādājot
būvizstrādājumu
un
materiālu
specifikācijas,
jāpiemēro
SIA „Rīgas ūdens” tīmekļa vietnē sadaļā Pakalpojumi - Projektētājiem:
https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/projektetajiem/ norādītās prasības centralizēto
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvizstrādājumiem un materiāliem. Būvniecības
ieceres dokumentos iespējams paredzēt saistošiem normatīviem aktiem, standartiem
atbilstošus un minētajām SIA „Rīgas ūdens” prasībām ekvivalentus būvizstrādājumus un
materiālus.
Būvniecības ierosinātājs veic sev piederošo ūdensapgādes un sadzīves un ražošanas
notekūdeņu kanalizācijas tīklu izbūvi līdz piederības robežai. Būvprojekta daļu objekta
pievienošanai pilsētas ūdensvada un sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas
tīkliem izstrādāt saskaņā ar LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas
noformēšana”. Pēc būvprojekta akceptēšanas Rīgas pilsētas būvvaldē, projekta ŪKT daļas
cietos vākos iesietu eksemplāru un tā elektronisko formātu (kompaktdiskā, kurā jābūt pilnai
projekta ŪKT daļai ar ieskenētu ģenerālplānu ar visiem saskaņojumiem un piezīmēm no
skaņotājiem .pdf formātā un rasējumiem .dwg formātā) iesniegt glabāšanai SIA „Rīgas
ūdens”.
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2.

Tehniskās prasības centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanai un
izbūvei

2.1. Ūdensvads (maģistrālais vads)
2.1.1. Paredzēt pārbūvēt DN 800 mm ūdensvadu zemes gabalā Augšielā 1 (kadastra
apzīmējums 0100 037 0175).
2.1.2. Pārbūvēt maģistrālo ūdensvadu, paredzot PE materiālu, DN/OD 630 mm ar
spiediena klasi PN 10.
2.1.3. Ņemot vērā tehnisko noteikumu pieprasījumam klāt pievienoto shēmu, informējam,
ka nav pieļaujama projektējamās autostāvvietas izbūve uz esošā DN 800 mm
maģistrālā ūdensvada.
2.1.4. Veikt skatrakumu (atšurfēt), lai precizētu esošā DN 800 mm ūdensvada aizsargjoslu
un ūdensvada iebūves dziļumu (vietā, kur blakus projektējama ledus halle ūdensvada pagrieziena vietā pirms tilta).
2.1.5. Uz maģistrālā ūdensvada, pirms dzelzceļa šķērsojuma pārbūvējamajam posmam
zemes gabalā Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175) paredzēt
noslēgarmatūru.
2.2. Ūdensvads (ielas vads)
2.2.1. Informējam, ka esošais pilsētas ūdensvada tīklu un ugunsdzēsības hidrantu
izvietojums pie zemes gabala robežām nenodrošina projektējamā objekta ārējās
ugunsdzēsības prasības.
2.2.2. Ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai iespējams pievienoties pārbūvējamajam
DN 800 mm ūdensvadam, kas iebūvēts zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100
037 0175.
2.2.3. Ūdensvada akas paredzēt no dzelzsbetona saliekamajiem grodiem atbilstoši
LVS EN 1917 ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb grodus ar gropi blīvējuma
iestrādei. Blīvējums atbilstoši LVS EN 681-1. Aku iekšējais diametrs ne mazāks kā
1500 mm, aku vākiem jābūt slēdzamiem, un no kaļamā ķeta ar gumijas blīvējumu,
kam jāatbilst LVS EN 124 prasībām. Aku kāpšļiem jāatbilst LVS EN 13101.
2.2.4. Informējam, ka ūdens spiediens centralizētajā ūdensapgādes sistēmā atbilstoši Rīgas
domes 15.12.2017. saistošo noteikumu Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
saistošie noteikumi” 50. punkta prasībām tiek nodrošināts ne mazāks par 0,26 MPa.
2.3.Ūdensvads (pievadi)
2.3.1. Iespējama esošo ūdensvada pievadu un komercuzskaites mēraparāta mezglu
pārbūve.
2.3.2. Projektējamos ūdensvada pievadus SIA „Rīgas ūdens” piederības (apkalpes) robežās
izbūvēt no polietilēna (PE) caurulēm.
2.3.3. Uz projektējamā ūdensvada, ne tālāk kā 1,5 m aiz pievienojuma vietas maģistrālam
ūdensvadam izbūvēt šahtu ar elektroaizbīdņa mezglu.
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2.4. Sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācija
2.4.1. Kanalizācijas ārējo inženiertīklu vēdināšanu paredzēt saskaņā ar LBN 223-15
„Kanalizācijas būves” 4.10. daļas prasībām.
2.4.2. Notekūdeņos pieļaujamās piesārņojošās vielas un to maksimāli pieļaujamā
koncentrācija pirms novadīšanas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā –
saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. noteikumu Nr.17 „Rīgas pilsētas centralizētās
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības
saistošie noteikumi” pielikumu.
2.4.3. Novadāmo lietus ūdeņu daudzums no zemes gabala nedrīkst pārsniegt
11982,24 m³/gadā.
2.4.4. Būvniecības ieceres dokumentācijai pievienot sadzīves un ražošanas notekūdeņu
kanalizācijas sistēmā novadāmo atmosfēras nokrišņu daudzuma aprēķinu m3/gadā.
2.4.5. Gadījumā, ja lietus ūdens daudzums pārsniedz 2.4.3. punktā norādīto, tad to akumulēt
krājtvertnēs un ievadīt kopējā kanalizācijas sistēmā notekūdeņu minimālā
pieplūduma laikā.
2.4.6. Saskaņā ar 2017. gadā izstrādāto būvprojektu “Ārējo inženiertīklu pārbūve Augšielā
1, Rīgā” pēc lietus kanalizācijas tīkla izbūves Augšielā lietus kanalizācijas pagaidu
pieslēgumi likvidējami, aizbetonējot pievienojumu akās.
2.4.7. Notekūdeņos pieļaujamās piesārņojošās vielas un to maksimāli pieļaujamā
koncentrācija pirms novadīšanas pilsētas centralizētajā kanalizācijas sistēmā –
saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. saistošo noteikumu Nr.17 „Rīgas pilsētas
centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un
aizsardzības saistošie noteikumi” pielikumu.
2.5. Sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācija (pievadi)
2.5.1. Iespējama kanalizācijas pievadu pārbūve. Pārbūvējot kanalizācijas pievadus SIA
„Rīgas ūdens” piederības (apkalpes) robežās izbūvēt no PP monolītsienu caurulēm
vai PP daudzslāņu caurulēm.
2.5.2. Pārbūvējot kanalizācijas pievadus pieslēguma vietā, kur nav esoša skataka, paredzēt
izbūvēt jaunu kanalizācijas skataku.
3. Vispārīgi
3.1. SIA „Rīgas ūdens” ūdensvada un sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas vadu
piederības (apkalpes) robežas – saskaņā ar Rīgas domes 15.12.2017. saistošo noteikumu
Nr.17 „Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas,
lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi” 3.2;.3.4. un 3.6.punktiem.
3.2. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.
Pasūtītājam, saskaņā ar 16.01.2019. iesniegto tehnisko noteikumu pieprasījumam klāt
pievienoto būvniecības ieceres skici, vēloties izvietot autostāvvietas uz DN 800 mm maģistrālā
ūdensvada, nepieciešams pārvietot SIA „Rīgas ūdens” maģistrālo ūdensvadu, kam pieprasīt
papildus tehniskos noteikumus.
Papildus informējam, ka SIA „Rīgas ūdens” ir ieinteresēts kompleksai maģistrālā DN 800 mm
ūdensvada pārbūvei posmā no zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 070 0014, ieskaitot
dzelzceļa šķērsošanu līdz Vagonu ielai (pie hidranta Nr. 3448). Norādām, ka minētais maģistrālais
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ūdensvada posms, kas ir ārpus zemes gabala Augšielā 1 (kadastra apzīmējums 0100 037 0175)
robežām, varētu būt par pamatu SIA „Rīgas ūdens” līdzdalībai būvprojekta maģistrālā
DN 800 mm ūdensvada pārbūvei izstrādē un tā izbūvē. Jautājumu gadījumā par sadarbību un
līdzdalības iespējām lūdzam kontaktēties ar SIA „Rīgas ūdens” Infrastruktūras attīstības
departamentu zvanot pa tālruni 67032872.

Pielikumā: “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēma” uz 1 lapas.

Valdes loceklis

Baumane

N. Zvaunis

67088352
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1.pielikums.
Ūdensvada un kanalizācijas tīklu shēma

Apzīmējumi:
SIA “Rīgas ūdens” īpašumā, valdījumā vai turējumā esošie:
- Ūdensapgādes cauruļvads
- Kanalizācijas cauruļvads

- Iespējamās pieslēguma vietas

Piezīmes:
- Shēmas sagatavošanai ir izmantoti NĪ valsts kadastra informācijas sistēmas dati ©2011-2012, Rīgas pilsētas pašvaldības
Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas dati ©2002-2012, Valsts adrešu reģistra dati (Autors: ©Valsts zemes dienests,
pirmpublicējuma gads 2012), Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas centrālas datubāzes dati (Autors: © Valsts
zemes dienests, pirmpublicējuma gads 2011-2012).
- Shēmai ir informatīvs raksturs (attēlotie dati var būt neprecīzi). Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu atbild sertificēts mērnieks,
izstrādājot topogrāfisko plānu saskaņā ar MK 24.04.2012. noteikumiem Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās
informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi".
- Shēmā nav attēloti ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadi, kas nav SIA “Rīgas ūdens” īpašumā, valdījumā vai turējumā.
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VSIA „Kultūras un sporta centrs „Daugavas stadions””
Augšiela 1
Rīga, LV–1009
Latvija

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Rīgā
17.12.2018.
Uz 05.12.2018.

Nr. 579/2018
bez Nr.

SIA „RETN Baltic” neizvirza tehniskos noteikumus ēkas jaunbūvei “Ledus halle”,
Augšielā 1, Rīgā, kad. Nr. 01000370175.
Būvprojekts nav jāsaskaņo ar SIA „RETN Baltic”.

Ar cieņu
Jolanta Stepanova
SIA „RETN Baltic” izpilddirektore
Šneiders, 67150000
secretary_lv@retn.net

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.

RETN Baltic SIA
Registered office: A. Deglava str. 73,
Riga, LV-1082, Latvia
T: +371 67150000
W: www.retn.net

Registration No: 40103066693
VAT No: LV40103066693

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, fakss 67012702 e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā
25.01.2019

Uz 14.12.2018

Nr. DS-19-205-nd

Nr.
Kultūras un sporta centrs
"Daugavas stadions" VSIA
Augšiela 1, Rīga, LV-1009
nauris.striks@cmb.lv

Par tehniskajiem noteikumiem objektam
„Ledus halle Augšielā 1, Rīgā”

Rīgas domes Satiksmes departaments (turpmāk – Departaments) ir saņēmis VSIA
“Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions”” 2018.gada 14.decembra iesniegumu par
tehnisko noteikumu izsniegšanu objektam „Ledus halle Augšielā 1, Rīgā”.
Informējam, ka iesniegumā norādītie risinājumi objektā neskar Rīgas pilsētas
publisko ielu tīklu, līdz ar to Departaments neizsniedz tehniskos noteikumus objektam
„Ledus halle Augšielā 1, Rīgā”.
Papildus norādām, ka piebraukšanai objektam izmantot esošos pievedceļus.

Pārvaldes priekšnieks

E. Valpēters

Ervarts 67012734

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU 25.01.2019. UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

RĪGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, tālrunis 67012701, fakss 67012702 e-pasts: sd@riga.lv

Rīgā
28.02.2019
Uz 25.01.2019

Nr. DS-19-567-nd
Nr. 19/07
CMB SIA
Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002
nauris.striks@cmb.lv

Tehniskie noteikumi objekta „Ledus halle
Augšielā 1, Rīgā” projektēšanai

Objekta projektēšanā ievērot Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 34 “Rīgas
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”, Nr. 106 “Rīgas transporta būvju
aizsardzības noteikumi”, Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un
uzturēšanas noteikumi”, MK noteikumu Nr.633, LVS ceļu projektēšanā un LBN 223-15
prasības.
Piebraukšanu objektam organizēt no publiskā ielu tīkla. Projekta sastāvā uzrādīt
satiksmes organizācijas shēmu iekšējā teritorijā.
Objekta būves un labiekārtojuma elementus, tai skaitā autostāvvietas, izvietot
gruntsgabala robežās.
Būvprojekta ietvaros iespējams paredzēt papildus autostāvvietas Augusta Deglava
ielas sarkano līniju robežās.
Lietus un drenāžas ūdeņu novadīšanai izmantot gruntsgabalā esošo lietusūdens
kanalizācijas sistēmu. Pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēma nevar nodrošināt papildus
lietusūdens uzņemšanu no teritorijas.
Nepieļaut virszemes ūdeņu no objekta nokļūšanu uz ielas, tie jāpārtver un jānovada
teritorijā ārpus ielas sarkanajām līnijām.
Projektā uzrādīt lietus ūdens atvades risinājumus.
Informējam, ka 2018. gadā Augšielā tika veikta seguma atjaunošana. Ņemot vērā
Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi”
prasības, 3 gadus nav pieļaujama asfalta seguma uzlaušana, savukārt 8 gadus jāievēro Rīgas
domes saistošo noteikumu Nr. 106 “Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” 8.
nodaļas prasības.
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Tehniskie noteikumi derīgi 2 (divus) gadus.
Būvprojekta risinājumus saskaņot ar Rīgas domes Satiksmes departamenta:
x Plānošanas un projektēšanas organizēšanas nodaļu (206.kab.).
x Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļu (510.kab.).
x Transporta būvju uzturēšanas nodaļu (509.kab.).

Pārvaldes priekšnieks

E. Valpēters

Ervarts 67012734
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VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003011203, Ērgļu iela 14, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67108704, fakss: 67108740, e-pasts: lvrtc@lvrtc.lv

17.12.2018. Nr. 30.04-01/15/00/2835
Uz 14.12.2018.
VSIA “Kultūras un sporta centrs
“Daugavas stadions””
Augšiela 1, Rīga, LV-1009
e-pasts: info@daugavasstadions.lv
SIA "CMB"
Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002
e-pasts: nauris.striks@cmb.lv
Par tehniskajiem noteikumiem
VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk - LVRTC) izskatīja Jūsu
iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegšanu plānotajai ēkas jaunbūvei - “Ledus halle”,
adrese: Augšiela 1, Rīga (zemesgabala kad. apz. 0100 037 0175).
Saskaņā ar Jūsu iesniegumam pievienoto topogrāfisko plānu, Augusta Deglava ielā,
Rīgā, atrodas LVRTC elektronisko sakaru komunikācijas, t.i. kabeļu kanalizācijas caurules un
tajās ieguldītie sakaru kabeļi, t.sk. ir izbūvēta LVRTC maģistrālā optikas elektronisko sakaru
tīkla (turpmāk - EST) infrastruktūra.
Tādēļ objekta “Ledus halle”, Augšielā 1, Rīgā, būvprojektam un būvdarbu veikšanai
šajā objektā LVRTC izvirza sekojošus tehniskos noteikumus:
1. Jāsaglabā un jāaizsargā no bojājumiem esošā sakaru kabeļu kanalizācija un tajā
ieguldītie kabeļi Augusta Deglava ielā, Rīgā;
2. Ja objektā nepieciešams ierīkot elektronisko sakaru infrastruktūru, kas nodrošinātu
jebkura elektronisko sakaru operatora pakalpojumu sniegšanas iespējas ēkā Augšielā 1,
Rīgā, būvprojektā jāparedz LVRTC kabeļu kanalizācijas tīkla izbūve no LVRTC sakaru kabeļu
kanalizācijas Augusta Deglava ielā līdz objektam Augšielā 1, Rīgā, optisko kabeļu
ieguldīšanai;
3. Konkrētā kabeļu kanalizācijas pievada trase un tā pieslēgums esošai kabeļu
kanalizācijai Augusta Deglava ielā jāsaskaņo ar LVRTC būvprojekta izstrādes laikā;
4. Kabeļu kanalizācijas pievada izbūvei uz ēku Augšielā 1 jāizstrādā projekts, kurā
nepieciešams veikt projektējamo objektu piesaisti uz apakšzemes komunikāciju topogrāfiskā
plāna;
5. Objekta “Ledus halle” būvprojekts jāsaskaņo ar LVRTC. Plašāka informācija par
projektu
saskaņošanas
kārtību
atrodama
LVRTC
interneta
mājas
lapā:
http://www.lvrtc.lv/b363vprojektu-saska326oscaronana.html?lang=lv .
6. Pirms būvdarbu sākšanas objektā jāsaņem LVRTC rakšanas darbu atļauja.
Pieteikums darbu atļaujas saņemšanai jāsagatavo, aizpildot LVRTC interneta mājas lapā
lejupielādējamo pieteikuma formu:
http://www.lvrtc.lv/darbu-at316aujas-sa326emscaronana.html?lang=lv .
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāsaņem LVRTC atzinums par objekta gatavību
nodošanai
ekspluatācijā.
Atzinuma
saņemšanai
jāiesniedz
LVRTC
objekta
izpilddokumentācijas eksemplārs (vājstrāvu daļa) digitālā veidā, dwg vai dgn formātā.

8. Informējam, ka LVRTC EST trases bojājumu gadījumā jāsedz radītie zaudējumi,
optisko šķiedru kabeļu posma maiņa starp diviem tuvākajiem savienojumiem kopgarumā līdz 4
km, kā arī jāatlīdzina LVRTC zaudējumi, kas ietver klientiem samaksātās soda naudas.

Šis dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Fizisko dzīslu daļas vadītājs
Saskaņā ar 06.02.2018. pilnvaru Nr. 35

Sudmale 28355625
iveta.sudmale@lvrtc.lv

Edgars Zeps

lrnf '-''

"Latvijas l',1obilais Telefons" SIA
Ropaiu iela 6, Riga, LV '1039. Latvija
Regislracijas Nr. 50001050931 Talrunis: +371 29340000, e-pasls: info@lmi.lv, www lmt.lv

"Latvijas Mobilais Telefons" SIA (LMT)
TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. C.304/18
Datums.

RIgd,2018.gada17.decembrT Pamatojums: 14-12.2018-iesniegums
Nr.09/'18

PieprasTtdjs:

Kontakttdlrun is.

SIA,,CMB"

Ventspils iela 48
Adrese:

RTga, LV-1002

Kddam nolgkam izsniegti tehniskie

noteikumi:

,,Ledus halle" Aug5iela 1, RTga (zemesgabala
kad. apz. 0 1 000370 1 75), biivprojekta izstrddei.

Tehnisko noteikumu apraksts
1. Paskaidrojums:

LMT piedero5i pazemes inZeniertikli plinotajd ledus halles izb[ves vietd
nav izvietoti.

2, Nodro5indt:

LMT neizvirza papildus noteikumus un nosacTjumus.
Projekta saskaqo5ana ar LMT nav nepiecieSama.
Atzinuma sa;rem5ana no LMT p6c bUvdarbu pabeig5anas nav
nepiecie5ama.

Piezlmes
Kontaktpersona: E.Rubins, tdlr.67773939

LMT

'^*...G[fniecr bas dalas

Tehniskos noteikumus aPstiPrinu:

vadTtdjs

J.StaSulis

LMT Celtniecrbas dalas

vecakais inZenieris

Tehniskos noteikumus sagatavoja:
Datums:

1712.24i8.

Tehnisko noteikumu derlguma termiq5: 2 gadi no sagatavoSanas briza.

E.Rubins

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.
Jelgava
Datums:

27.12.2018.

Pieprasītājs:
Zemes kadastra Nr.
Objekta adrese:

Pamatojums:

LTN-23025

Pieteikums:

SIA “CMB”
01000370175.
Augšiela 1, Rīga.

Kontakttālrunis:

26030893

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:
Ledus halles projekta izstrādei un izbūvei.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS
Paskaidrojums:

Plānotajā darbības zonā NAV SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:
1. Izbūvēt iekšējo tīklu pēc nepieciešamības, atbilstoši NE 50137 tehniskajām prasībām, saskaņā ar LR
spēkā esošajiem normatīviem, no rezervētās vietas;
Izbūvēt kabeļu kanalizācijas ievadu no esošās akas (KA-1686/10 vai KA-1632) līdz rezervētai vietai ēkā.
2.

Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR „Aizsargjoslu likumu” un „ Elektronisko sakaru
likuma” 18.panta 3.punkta prasības.

3.
4.
5.
6.
7.
Piezīmes:

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi
veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem.

Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:
1.
SIA „Lattelecom” PPUD RN Kleistu ielā 5, Rīgā, tālr. 67051442, nododot projekta eksemplāru.
2.
3.
Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama
SIA „Lattelecom” PPUD RN Kleistu ielā 5, Rīgā, tālr. 67051442
Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom

V. Burenkovs
Līniju uzraudzības inženieris, T. 63026661
15.01.2019.

Ierobežotas pieejamības iekšēja informācija

Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas
POLISE NR. 642144529
Līguma darbības periods
No 28.05.2018 plkst. 00:00 līdz 27.05.2019 plkst. 23:59
Noslēgšanas datums: 23.05.2018
Retroaktīvais datums: 28.05.2015
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši
Apdrošinājuma ņēmējs
Nosaukums:
Reģ. Nr.:
Adrese:

DR ARHITEKTI, SIA
40003828029
Pērses Iela 14 - 5, Rīga, LV-1011

Apmaksas nosacījumi
Kopējā prēmija:
Prēmija apmaksai:
Apmaksas termiņš:
Bankas rekvizīti:

309.78 EUR (Trīs simti deviņi euro un 78 centi)
309.78 EUR (Trīs simti deviņi euro un 78 centi)
28.05.2018
AS Luminor Bank (DNB)
LV93RIKO0002013051362
AS Luminor Bank (Nordea) LV90NDEA0000084846772
AS SEB Banka
LV60UNLA0050002300708
AS Swedbank
LV13HABA0551008461190
AS Citadele banka
LV03PARX0000231821015
VAS Latvijas Pasts
LV38LPNS0001001855899

Veicot apmaksu, maksājuma uzdevumā jānorāda
polises vai rēķina numurs!
Polise stājas spēkā, ja samaksa ir veikta polisē norādītajā
termiņā.

Atbildības limits
Kopējais atbildības limits:
Atbildības limits vienam apdrošināšanas gadījumam:
Pašrisks:

150 000 EUR
150 000 EUR
500 EUR

Apdrošinātā profesionālā darbība
Ēku konstrukciju projektēšana
Apdrošināšanas teritorija
Latvija.
Apdrošināšanas noteikumi
Apdrošināšanas līguma neatņemama sastāvdaļa ir:
Apdrošināšanas līguma vispārējie noteikumi Nr. 04
Profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi Nr. 58.03
Klauzula Nr.BP1 "Būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildība"
Klauzula Nr.FZ1 "Atbildība par finansiāliem zaudējumiem, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas"
Klauzula Nr.MK1 "Atbildība par nodarīto morālo kaitējumu"
Klauzula Nr.UD1 "Atbildība par uzticēto dokumentu bojājumu, bojāeju vai nozaudēšanu"

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti



Paplašinātais
segums /
Apakšlimits

tiek apdrošināts

Tiešie finansiālie zaudējumi
Zaudējumi sakarā ar trešās personas dzīvībai, veselībai nodarīto kaitējumu
No trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarīta kaitējuma izrietošie finansiālie zaudējumi
Zaudējumi sakarā ar trešās personas īpašuma bojājumu vai bojāeju
Finansiālie zaudējumi, kas izriet no trešās personas īpašuma bojājuma vai bojāejas, tajā skaitā atrautā
peļņa
Tiesāšanas izdevumi
Glābšanas izdevumi
Ekspertīzes izdevumi
Juridisko pakalpojumu izdevumi









10% no viena
gadījuma limita

Izdevumi par tiesas sēdes apmeklējumu Civilprocesā 50 EUR dienā



Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv
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Paplašinātais
segums /
Apakšlimits

Saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem un nosacījumiem tiek atlīdzināti



tiek apdrošināts

Morālais kaitējums
Uzticēto dokumentu bojājums, bojāeja vai nozaudēšana
Apakšuzņēmēju atbildība ar regresa tiesībām no AAS BALTA puses

30 000
30 000



Atbildība par pēkšņu un neparedzētu vides piesārņojumu

25% no viena
gadījuma limita



Tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi
Polises īpašie nosacījumi
1. Uzcelta objekta pārbūve
Tiek atlīdiznāti tiešie finansiālie zaudējumi, kas ir saistīti ar jau uzcelta objekta pārbūvi.
Vispārējā informācija par apdrošināto risku
Apdrošinātie
Vārds, uzvārds /
Nosaukums

Nr.
1.

Personas kods /
Reģistrācijas numurs

Dāvids Rubins

040675-12798

Izglītība
Augstākā

Licences numurs
10-0980

Papildu informācija par apdrošināto profesionālo darbību
Atbildība netiek apdrošināta šādos objektos, šo objektu teritorijā vai šādiem objektiem: gaisa transportlīdzekļi, lidostas, lidlauki, sliežu objekti,
funikulieri, sliežu transporta līdzekļi, ūdens transportlīdzekļi, ostas, krastmalas, doki, sausie doki, kuģu būvētavas.
Ienākumi no apdrošinātas profesionālās darbības par tekošā gada 12 mēnešiem EUR: 70 000
Darbi tiek veikti šādos būvju grupu objektos: I, II.
Apdrošinājuma ņēmējs/Apdrošinātais apstiprina








Jā



Nē

Apdrošinātais sniedz pakalpojumus tikai apdrošinājuma ņēmēja vārdā
Apdrošinātais sniedz pakalpojumus saistītām personām
Apdrošinātajam ir klienti, kuri reģistrēti vai veic darbību ārpus Latvijas.
Apdrošinātajam ir klienti, kuri ienes vairāk par 50% no apdrošināto gada ienākuma
Apdrošinātā darba devējām ir saistītie uzņēmumi, pārstāvniecības ārpus Latvijas vai starptautiskā kompānija, kuru pārstāv Apdrošinātā
darba devējs

Informācija par zaudējumiem, pretenzijām
Iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pret apdrošinājuma ņēmēju/apdrošināto nav izvirzīta neviena prasība/pretenzija par zaudējumiem, kas saistīti ar
apdrošināto profesionālo darbību.
Apdrošinājuma ņēmējs apstiprina:
• veicot apdrošināšanas prēmijas samaksu, es apliecinu, ka apdrošināšanas līgumā norādītā informācija ir patiesa un pilnīga un pirms apdrošināšanas prēmijas
samaksas esmu iepazinies un apspriedis apdrošināšanas polisē norādīto informāciju un noteikumus, un tie pilnībā ir saskaņoti ar mani un atspoguļo manu brīvu gribu,
• esmu saņēmis šajā polisē minētos noteikumus un/vai esmu informēts, ka noteikumi ir pieejami www.balta.lv vai jebkurā AAS "BALTA" filiālē visā Latvijā,
• man ir izskaidroti Riska/-u īpašie nosacījumi un pašriska būtība.

Polise ir sagatavota elektroniski un ir derīga bez paraksta
Apdrošinājuma ņēmējs
Nosaukums:
Reģ. Nr.:
E-pasts:
Korespondences adrese:

Apdrošinātāja pārstāvis
DR ARHITEKTI, SIA
40003828029
Pērses Iela 14 - 5, Rīga, LV-1011

Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
E-pasts:
Struktūrvienība:

Igors Pļavāns
29168788
igors.plavans@baltaagents.lv
BALTGARANTS, SIA

Tālrunis atlīdzības pieteikšanai +371 675 333 75

Apdrošināšanas akciju sabiedrība BALTA, vienotais reģ. nr. 40003049409
Raunas iela 10, Rīga, LV-1039, Latvija, tālrunis 67082333, fakss 67082345, e-pasts balta@balta.lv, www.balta.lv
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Fotogrāfiju saraksts
F1. Esošais laukums un gāzes katlu māja
F2. Esošais laukums, gāzes katlu māja un Deglava tilts
F3. Deglava tilta fasāde
F4. Deglava tilta fasāde
F5. Deglava tilts ar teritoriju norobežojošo betona žogu no dzelzceļa sliedēm
F6. Jaunizbūvētās stadiona tribīnes
F7. Esošie koki gar laukumu
F8. Skats uz izbūvēto pārvadu no Vagona ielas zem Deglava tilta
F9. Esošā gāzes katlu māja
F10. Esošais laukums
F11. Skats uz izbūvēto pārvadu no Vagona ielas zem Deglava tilta
F12. Skats no gāzes katlu mājas uz Deglava tiltu
F13. Skats uz Deglava ielas un Augšielas krustojumu
F14. Skats uz teritoriju no Deglava tilta

1

FOTOFIKSĀCIJA
(Fotofiksācijas veiktas 2018. gada novembrī un decembrī)

Fotofiksāciju skatu punkti

2

F1. Esošais laukums un gāzes katlu māja

F2. Esošais laukums, gāzes katlu māja un Deglava tilts

3

F3. Deglava tilta fasāde

F4. Deglava tilta fasāde

4

F5. Deglava tilts ar teritoriju norobežojošo betona žogu no dzelzceļa sliedēm

F6. Jaunizbūvētās stadiona tribīnes

5

F7. Esošie koki gar laukumu

F8. Skats uz izbūvēto pārvadu no Vagona ielas zem Deglava tilta

6

F9. Esošā gāzes katlu māja

F10. Esošais laukums

7

F11. Skats uz izbūvēto pārvadu no Vagona ielas zem Deglava tilta

F12. Skats no gāzes katlu mājas uz Deglava tiltu

8

F13. Skats uz Deglava ielas un Augšielas krustojumu

F14. Skats uz teritoriju no Deglava tilta

9

Daugavas stadiona ledus halle
Augšiela 1, Rīga, LV-1009

Skaidrojošais apraksts
Arhitektūras daļa
Vispārīgā informācija
Projekta pasūtītājs: VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas stadions””
Būvprojekta minimālajā sastāvā izstrādātājs: PA “ZALKTIS” (SIA "JR ELEMENTS" ARHITEKTŪRAS
RISINĀJUMI, SIA”MALUS architects”, SIA “DR arhitekti”)
Objekta adrese - Rīgā ,Augšiela 1. Objekts paredzēts esošajā Daugavas stadiona teritorijās
gruntsgabalā, kadastra nr. 01000372003. Objekts atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļa ”Rīgas pilsētas vēsturiskais centrs” aizsardzības zonā .
Projekts izstrādāts uz 2019.gada janvārī veiktā topogrāfiskā uzmērījuma.Topogrāfiskais
uzmērījums veikts Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5).
Par relatīvo objekta ±0.00 atzīmi pieņemta atzīme, kas atbilst absolūtajai atzīmei +13.10 (LAS200,5).
Būvprojekts minimālajā sastāvā objektam "Daugavas stadiona ledus halle" izstrādāts pēc
Pasūtītāja - VSIA "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions'' pasūtījuma, pamatojoties uz
Pasūtītāja sagatavotajām prasībām projektēšanas darbu veikšanai.Apbūves iecerē rastie risinājumi
ir atbilstoši LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un attiecināmajiem Latvijas valsts standartiem,
kā arī IIHF (International Ice Hockey Federation) un LHF ( Latvijas hokeja federācija), WCF( World
Curling Federation) , LKA ( Latvijas kērlinga asociācija) , ISU ( International Skating Union), LSA (
Latvijas slidošanas asociācija), LPK( Latvijas paraolimpiskā komiteja) , VAS Latvijas valsts radio un
televīzijas centra, Latvijas Nacionālā kultūras centra izvirzītajām prasībām un nepieciešamībām.
Daugavas stadiona ledus halles būvprojekta minimālajā sastāvā izstrāde tiek veikta
programmas „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas apkaimē Rīgā” realizācijas ietvaros, kas
saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu tiks īstenota 2014.–2020.gada plānošanas perioda ES fondu
darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pilsētas
revitalizāciju, vides kvalitātes uzlabošanos un investīciju piesaistīšanu, veicot ilgtspējīgus
ieguldījumus nacionālas nozīmes sabiedriskos objektos un multifunkcionāla sabiedriskā
infrastruktūrā” (SAM 5.6.1.) ietvaros. Programma „Kultūras un sporta kvartāla izveide Augšielas
apkaimē Rīgā” ir SAM 5.6.1. ietvaros plānots projektu kopums, kura mērķis ir Daugavas stadiona
degradētās teritorijas (10,3 ha platībā) revitalizācija Grīziņkalnā, Rīgas pilsētas administratīvajā
teritorijā. Atbilstoši MK rīkojumam Nr.714 (11.11.2015) Programmas ieviešana tiks īstenota pēc A1
alternatīvas.
Programmas darbības laikā, saskaroties ar objektīvu apstākļu radītām korekcijām ( būvniecības
izmaksas, no Pasūtītāja neatkarīgas novirzes no laika grafika, kā rezultātā nebija iespējams
pieturēties pie sākotnēji noteiktā scenārija un uzdevuma programmas) Daugavas stadiona teritorijai
tika izstrādāta koriģēta attīstības koncepcija, kura tika apstiprināta Rīgas Vēsturiskā Centra
saglabāšanas un attīstības padomes sēdē 2019.02.06., kā arī Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldē.

1.

ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

Vispārīga informācija par jaunbūvējamo Daugavas stadiona ledus halli.
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Daugavas stadiona ledus halle
Augšiela 1, Rīga, LV-1009

“Daugavas stadiona” teritoriju veido viena zemes vienība ar 9 būvēm:
Nekustamā īpašuma (kadastra Nr.0100 037 2003) – zemes vienības 103195 m2platībā (zemes
vienības kadastra apzīmējums 0100 037 2003) un 9 būvēm – Augšielā 1, Rīgā (ierakstīts Rīgas
pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000435262 uz VSIA “Kultūras un sporta centrs “Daugavas
stadions”” vārda).
Stadiona komplekss būvēts: 1927.gadā. Atjaunots (renovēts): 1958., 1993-1995.gadā, daļēji
2008.gadā. Zemesgabala galvenās tribīnes pārbūvētas , pievienojot tām piebūves, 2017-2018.gadā.
Daugavas stadionam ir piešķirts īpašs statuss: 1992.gada 3.novembrī piešķirts nacionālās
sporta bāzes statuss (atkārtoti piešķirts ar Ministru kabineta 2010.gada 30.decembra rīkojumu
Nr.777), atrodas Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonā. Saskaņā ar Ministru kabineta Rīkojum
Nr.455 no 2016.gada 16. augustā Daugavas stadiona teritorijai piešķirts nacionālo interešu objekta
status. Rīgas vēsturiskais centrs ir iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā.
Daugavas stadiona esošā teritorija atrodas starp Augusta Deglava ielu , Augšielu, Grīziņkalna
parku un dzelzceļu .
Objekta teritorijas plānotā atļautā izmantošana saskaņā ar RD saistošajiem noteikumiem
Nr.38 ,,Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi”( RD 18.06.2013. saistošajiem noteikumiem Nr.220 redakcijā )- daļēji Publiskās apbūves
teritorija un daļēji Jauktās apbūves teritorija. Konkrētais objekts projektēšanas robežās atrodas
Publiskās apbūves teritorijā. Pēc apbūves veidošanas pamatnosacījumiem – brīvstāvošas apbūves
teritorija ar atļauto ēku stāvu skaitu - 4.
Atbilstoši noteikumiem (p.471.2, p.472.2) konkrētajai teritorijai zemesgabala maksimālā
apbūves intensitāte 3–5 stāvu apbūvē -120 % , zemesgabala minimālā brīvā teritorija - 40%.
Teritorijas centrā atrodas centrālais objekts- pārbūvētās tribīnes ar piebūvētajiem gala
spārniem pie esošā centrālā futbola un vieglatlētikas stadiona.
Vēl teritorijā atrodas esošo ieejas vārtu ēku bloks (t.sk.ar bobsleja starta estakādi
,administratīvām telpām, veikala telpām), vairākas vienstāva palīgēkas un angāri. Galvenā stadiona
galos – gar žogu ar dzelzceļu izvietojas futbola un vieglatlētikas treniņu laukumi. Laukuma ,kas
atrodas starp A.Deglava pārvadu, dzelzsceļu un jaunuzceltajām D tribīnēm, vietā paredzam vietu
jaunajai ledus hallei.
Ap esošajām ēkām un laukumiem ir apstādījumu zonas ar kokiem. Piebraucamie ceļi un
priekšlaukumi veidoti galvenokārt ar asfaltbetona segumu. Teritorija ir norobežota ar žogu.
Pie esošajām ieejām stadiona teritorijā gar Augšielu ir izvietotas esošās autostāvvietas.
Autostāvvietas personāla vajadzībām izvietotas priekšlaukumos pie esošajām ēkām.
Uz 2018. gada Dziemu un Deju svētkiem zem A.Deglavu ielas pārvada ir izveidots savienojums ar
Vagonu ielu, tādejādi radot stadiona teritorijai jaunu pievienojumu pilsētai, šis satiksmes mezgls ir
aprīkots ar noejām ( kāpnēm) no pārvada, katrā tā pusē.
Šajā būvprojektā tiek skarta tikai daļa no “Daugavas stadiona” teritorijas , atbilstoši noslēgtajam
līgumam starp Pasūtītāju un Izpildītāju ( 1. attīstības kārta )
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KĀRTU SKAIDROJUMA TABULA
KĀRTA

DARBI

Tiek izbūvēts A.Deglava ielai paralēlais posms,
no Vagonu ielas pievienojuma līdz dzelzceļam,
izbūvēta Ledus halle, un apkārt esošais
labiekārtojums ( tiek uzsākta jaunā skvēra
1.realizācijas kārta "LEDUS HALLE"
izbūve), tiek nojaukta esošā pagaidu katlu māja,
visas funkcijas , kuras tā pildīja tiek pārceltas un
ledus halles tehniskajām telpām ( projekta
attiecināmie izdevumi)
Tiek izbūvēts A.Deglava ielai paralēlais posms,
no Vagonu ielas pievienojuma līdz esošajam
pieslēgumam
pie
Augšielas,
izbūvēta
multifunkcionālā vieglatlētikas arēna, tās
2. realizācijas kārta "MULTIFUNKCIONĀLĀ pagrabā izviedotas autostāvvietas, kuras var
VIEGLATLĒTIKAS ARĒNA"
izmantot park-ride funkcijai, kā arī stadiona
apkalpes infrastruktūra, tiek pilnībā pabeigts
labiekārtojums pret A.Delglavu pārvadu,
ieskaitot jauno skvēru. ( projekta attiecināmie
izdevumi)
Tiek labiekārtots centrālais laukums, pārnesot
3. realizācijas kārta "CENTRĀLĀ
autoplūsmu tuvāk Augšielai, izbūvēts skriešanas
LAUKUMA LABIEKĀRTOJUMS"
celiņš apkārt stadionam, kas pievienots pilsētas
gājēju infrastruktūrai ( Grīziņkalnam un apkārt
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4. realizācijas kārta "VIEGLATLĒTIKAS
TRENIŅU LAUKUMA PĀRBŪVE"

5.-7. realizācijas kārta "Privātās partnerības
objekti "

esošajām ielām). Tiek izveidots simetriski otrs
autotransporta pievienojums Augšielai Stadiona
ielas pusē, tiek izbūvēti spēļu laukumi un
nepieciešamā
rekreācijas
un
sporta
infrastruktūra. ( projekta attiecināmie izdevumi)
Tiek pārbūvēts un labiekārtots vieglatlētikas
treniņu laukums, kā arī izveidots nepieciešamais
transporta pievienojums J.Asara ielai, nojaucot
telpiski traucējošo palīgēku. ( projekta
attiecināmie izdevumi)
Tiek izbūvēts futbola treniņu laukums , kas
nākotnē var kļūt par segto treniņu arēnu (5.), tiek
paredzēta vieta sporta viesnīcai ar atbilstošo
infrastruktūru (6.), kā arī apjoms sporta
federāciju nepieciešamībām ( 7.)
( privātās
partnerības izdevumi)

Pamatojoties uz iepirkumu: “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde Daugavas stadiona ledus hallei”
ident. Nr. DS 2018/3/ERAF, kas saistīts ar ERAF projekts “Kultūras un sporta kvartāla izveide
Grīziņkalna apkaimē”, projektēšanas darbus paredzēts sadalīt divās daļās :
 Kultūras sporta kvartāla ""Daugavas" stadions" apbūves attīstības koncepcija un ledus halles
vīzija ( daļa attiecas uz visu stadiona teritoriju ( un tās kārtām), un tās integrēšanu pilsētvidē)
 Būvprojekts minimālajā sastāvā , kas attiecas uz 1. realizācijas kārtu.
Daugavas stadiona teritorijai tika izstrādāta koriģēta attīstības koncepcija un ledus halles vīzija, tika
izstrādāta atsevišķi ( skatīt MBP pielikumu) un tika apstiprināta Rīgas Vēsturiskā Centra
saglabāšanas un attīstības padomes sēdē 2019.02.06., kā arī Nacionālās kultūras mantojuma
pārvaldē. Turpmāk skaidrojošais apraksts attiecas tikai uz būvprojektu minimālajā sastāvā Daugavas
stadiona ledus hallei.
2.

ĢENERĀLPLĀNA RISINĀJUMI

Atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam būvprojektā minimālajā sastāvā risināta Daugavas stadiona
ledus halles jaunbūve, ko paredzēts izvietot teritorijā starp stadiona D tribīni, Dzelzceļu un A.Deglava
pārvadu, esošā treniņu laukuma vietā. Veidojot amfilādes veidā telpisko apjomu stadiona garenass
turpinājumā.
Lai efektīvi izveidotu telpiski uztveramu ieejas fasādi un publiskās ieejas ledus hallē,
paredzam ledus halles priekšā ( pret Augšielu) izveidot labiekārtotu skvēru, kas būtu pieejams gan
no A.Deglava pārvada, Vagonu ielas, gan no teritorjas iekšpuses un sabiedriskā transporta pieturām,
Pērnavas ielas pusē. Savukārt gar A.Deglava pārvadu projektējam apbūves attīstības vīzijā iecerēto
apbraukšanas ceļu, kas pieslēdzas Vagonu ielas pievienojumam līdz ar papildus autostāvvietām. Gar
dzelzsceļu, aizmugurējā apjoma daļā, paredzam saimniecisko zonu, ko iespējams izmantot, kā
ārkārtas un piegādes transporta ceļu uz pārējo stadiona teritoriju. Apjomu iekšējo uzbūvi paredzam
kārtot stadiona asu sistēmā. Apjoma frontālo ieejas fasādi paredzam noēnot ar lielu pārkari, kas
sargātu arī no nokrišņiem, apjoma sānu malas reaģē uz stadiona gala tribīņu formveidi.
Projektējamais zonējums saglabā esošo stadiona telpisko hierarhiju, ļaujot pilnībā izmantot
izbūvēto infrastruktūru. Pret D tribīni vērstā apjoma daļa tiek veidota, lai nodrošinātu ātru liela cilvēku
skaita - masveida uzeju un noeju no stadiona laukuma – konkrēti domājot par dziesmu un deju svētku
pasākumu nodrošinājumu. Ievērojot šos nosacījumus Daugavas ledus halles apjoms izvietots
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aptuveni 10 m attālumā no D tribīņu nesošajām konstrukcijām. Visa jau izbūvēt infrastruktūra ,
izbūvējot jauno apjomu paliek neskarta un turpina funkcionēt, kā tas ir iecerēts sākotnēji.
Laukums, kur paredzēts izbūvēt jauno būvapjomu, nav pietiekams šai funkcijai, tāpēc
nepieciešams izcirst, iestādot vietā, liepu rindu teritorijas A malā. Tas ir arī ~ 80 cm zemāks, kā
stadiona pamatlīmenis, projektā paredzam pacelt zemes līmeni, lai tas atbilstu esošajam stadiona
līmenim.
Būvprojektā minimālajā sastāvā paredzēts labiekārtot teritoriju tikai projektēšanas robežās,
pilnībā sakārtojot zonas no apjoma līdz dzelzceļa robežai, kā arī līdz A. Deglava iela pārvadam ,kā
arī dalēji izbūvējot skvēru ēkas priekšā. Brauktuves, ietves, laukumi ap jauno ledus halli ir paredzētas
vienā līmenī, atvieglojot lielu masu pārvietošanos un nodrošinot vides pieejamību, transporta un
gājēju zonas nodala tikai seguma veids. Brauktuvēs, ietvēs, un laukumos paredzēti dažādu toņu,
izmēru betona bruģakmens segums. Priekšlaukumā paredzētas organiskas formas dažāda izmēra
saliņas – zālāja pauguri, daži no kuriem izveidojušies ap saglabājamajiem kokiem. Laukumus
paredzam aprīkot ar labiekārtojuma elementiem, teritorijas apgaismojumu, riteņu turētājiem,
atkritumu urnām, soliņiem, kā arī aprīkojuma skeitborda nepieciešamībām.
Ar šo jaunbūvi satiksmes organizācijas risinājumi ārpus teritorijas netiek mainīti . Satiksmes
organizācijai teritorijā tiek ievērtēts jaunbūvējamās ledus halles apjoms , nodrošinot nepieciešamos
piekļūšanas ceļus ugunsdzēsības tehnikai un ēkas apkalpojošajai tehnikai.
Pie Augšielas saglabājamas esošās stāvvietas nemainot marķējumu un esošo ceļa zīmju izvietojumu.
Jaunās autostāvvietas horizontāli marķētas ar dažāda ieseguma laukumiem, kā arī jaunu ceļa zīmju
uzstādīšana saistībā ar autostāvvietu izvietojumu.
Ceļa zīmes uzstādīt saskaņā ar ar MK noteikumiem Nr.297. Autostāvvietu izbūvē ievērot spēkā
esošās normas un noteikumus , LVS standartus (LVS 190-5:2011, LVS 190-7:2002, LVS 77-1;2016,
LVS 77-2;2016, LVS 77-3:2016, LVS 85-2016, LVS 190-2;2007, LVS 190-3:2012, u.c.)
Operatīvā transporta piekļuves ceļus un pagaidu stāvvietas uz noteiktu pasākumu norises laiku skatīt
Kultūras sporta kvartāla ""Daugavas" stadions" apbūves attīstības koncepcija un hokeja halles vīzijas
materiālos.
Zemes gabala robežās izvietojamo autostāvvietu skaits (atbilstoši MBP, spēkā esošiem normatīviem
un atbilstoši RVC AZ TIAN 73.p.).
Autostāvvietu, velonovietņu , autobusu aprēķins atbilstoši pielikumam nr.1
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Bruģakmens segumam,
nodrošinājumam:

ievērot

šādas

minimalās

prasības

seguma

materiāla

kvalitātes

A
Ūdens absorbcijas rādītājs bruģakmenim (vidēji) nedrīkst būt lielāks kā 6% no masas. Ja
ūdens absorbcijas vidējā robežvērtība pārsniedz 6% pēc masas, tad jānodrošina seguma maiņa.
B
Bruģakmens sķeļamības stiprībai katram paraugam jābūt ne mazākam kā 3,0 MPa, bet
vidējam rādītājam ne mazākam kā 3,7 Mpa. Astoņu paraugu šķeļamības stiprības pārbaudē stiprība
ir jāiztur visiem paraugiem. Ja pārbaudē tiek konstatēta tikai viena parauga neatbilstība, tad
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu divu gadu garantiju, ja uzrāda divu vai vairāk paraugu
neatbilstību, tad jānodrošina seguma maiņa.
C
Darbi veicami saskaņā ar "Ceļu specifikācijas 2017" prasībām.
Izveidojot paralēlo brauktuvi A.Deglava tiltam, tiek nodrošinātas autostāvvietas lielo pasākumu
laikā, tiek atslogots centrālais laukums. Transporta intensitāte. Tā kā teritorija ( paralēlā daļa
A.Deglava pārvadam) nav objektīvi izmantojamam tranzīta nepieciešamībām( uz Augšielu var
nogriezties no A.Deglava pārvada tāpat, kā arī braucot no Vagonu ielas puses , var bez
apgrūtinājumiem izmantot Pērnavas ielu , satiksme teritorijā iespējama tikai ikdienas Daugavas
stadiona infrastruktūras vajadzībām, intensitātes pieaugums pa gadiem nav paredzams. Aprēķinot
prognozēto satiksmes intensitāti, tiek pieņemts, ka vidēji gada laikā notiks lieli 10 pasākumi ar pilnu
stāvvietu aizpildījumu. Teritorijā paredzētas 150 autostāvvietas vieglajām automašīnām un 20
stāvvietas autobusiem. Tiek pieņemts, ka katra pasākuma laikā, katra automašīna divas reizes lieto
piebraucamos ceļus, kā arī papildus ierēķināti 40 apkalpojošā transporta pārbraucieni. Pieņemts, ka
3 dienas pirms un pēc pasākumiem ceļi un laukumi ir noslogoti pa 30%, salīdzinot ar pilnu
noslogojumu.
Transporta plūsmas sastāvS. Ņemot vērā būves specifiku, paredzams, ka 79% no satiksmes
intensitātes sastādīs vieglās automašīnas, 10,5%-autobusi un 10,5% - smagais transports (virs 3.5t).
Aprēķina transporta līdzeklis- aprēķina standartautobuss (L=11m).
Pamata nesošo kārtu un segumu izbūvei izmantojamo minerālmateriālu stiprības klases noteikt
vadoties pēc dotajām satiksmes intensitātēm:
AADTj, pievestā ≤ 500
AADT j, smagie ≤ 100
4.

ARHITEKTONISKIE RISINĀJUMI

Arhitektūra.
Būvprojektā minimālajā sastāvā paredzam izbūvēt jaunu Daugavas stadiona ledus halli ,
atjaunojot šo funkciju sporta kvartālā ( iepriekšēja fiziski un morāli novecojusī ledus halles ēka tika
nojaukta 2018. gadā). Projektējamais skatītāju vietu skaits ir 725. Jaunbūves telpu kopējā platība ir
9235,3 m2, būvtilpums – 86160 m3.
Apjoms.Jaunbūvējamai ēkai ir divi virszemes stāvi. Tajā ir izvietotas divas atbilstošu ( IIHF
standartiem) izmēru zāles, ar nepieciešamajām funkcijām, atbilstoši projektēšanas uzdevumam.
Apjomu telpiski veido ar prizma, kas pacelta par trim metriem, frontālajā daļā pret Augšielutā ir atvērta,
veidojot plašu, lielas pārkares pasargātu, stiklojumu, kas marķē ieejas fasādi, un ieejas. Jumta
ainavā, skatos no augstākiem skatu punktiem ( tilts un blakus esošās stadiona tribīnes) nedaudz
izceļas galvenās ledus halles jumts, kas veidots, kā lēzena arka, Apjoma apakšējā daļa ierauta uz
iekšu, šajā zonā izvietoti visi saimnieciskie un palīgsavienojumi ar ārtelpu. Apjoma mērogs iekļaujas
konkrētās vides kontekstā – D tribīnes, A.Deglava pārvads, dzelzceļa infrastruktūra. Lēzeni plānā
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izliektās fasādes reaģē uz stadiona un tā gala tribīņu formveidi, kā arī iekļaujas transporta būvju
lineārismā.
Funkcija. Ēkas frontālajā daļā (R malā) izvietojas visas publiskās funkcijas. Ieejas vestibils ar
palīgfunkcijām, veikala telpas,( ēkas pirmajā stāvā), iespējamās LHF biroju telpas, kafejnīca, un
trenažieru zāle ( otrajā stāvā), kā arī Latvijas izlases/viesu ģērbtuvju bloks, ārstu , terapeitu kabineti.
Dziļāk apjomā atrodas divas ledus halles, viena no tām ( A.Deglava pārvada pusē) vairāk aprīkota
Latvijas izlases vajadzībām ( tajā skaitā arī televīzijai ) ar griestu augstumu līdz konstrukcijām 9 metri,
otra ( D tribīņu pusē) daudzfunkcionālāka ar griestu augstumu 7 metri, ko nepieciešamības gadījumā
no āra Dziesmu un deju svētkos varēs izmantot arī šī pasākuma nepieciešamībām. Starp zāļu
apjomiem izvietoti četri dubulto ģērbtuvju bloki, ikdienas treniņu vajadzībām ar piekļuvi abām hallēm
( pirmajā stāvā), savukārt otrajā stāvā ir izvietotas tribīnes skatītājiem ( 725 vietām). Palīgtelpas un
tehniskās telpas ir paredzēts izvietot apjoma ārējās daļās , tā ZA malā, un DA malā ar piekļuvi no
ārpuses.
Ieejas vestibilā izvietotas galvenās kāpnes un lifts ( vides pieejamībai) , apjoma vidū uz
vidusass pie ārējām fasādēm ( A un R fasādēs) izvietotas evakuācijas kāpnes, kas nodrošina skatītāju
evakuāciju no tribīnēm nepieciešamības gadījumā, Apjoma DR stūrī ir vēl vienas evakuācijas kāpnes
kas nodrošina trenažieru zāles un kafejnīcas apmeklētāju evakuāciju. Caur apjoma frontē
izvietotajām kāpnēm (DR stūrī un vidū) arī notiek izlašu sportistu ierašanās uz un no spēlēm.
Kāpnes, koridori izvietoti tā , lai abi – izlases un viesu sportisti varētu viegli tikt kā uz galveno
ledus halli, tā arī uz kafejnīcu ( pasākumu laikā VIP zona), tā uz trenažieru zāli, kā arī lai izlases
ģērbtuves būtu viegli pieejamas arī no biroja (LHF) puses, kā arī lai ikdienā telpu izmantošana būtu
ergonomiska.
Labierīcīcu aprēķins.Kopējais apmeklētāju skaits ledus hallē sasniedz 880 apmeklētāju, ņemot vērā
spēkā esošo normatīvu viena aprēķina vienība ir 80 vīriešu un 80 sieviešu, nepieciešamais tualešu
skaits sievietēm ir 5 klozetpodi , kā arī 3 izlietnes, vīriešiem 3 klozetpodi un 3 pisuāri, kā arī 3 izlietnes.
Publiski pieejamas ir labierīcības būves pirmajā stāvā un otrajā stāvā..
Katrā stāvā un katrā atsevišķā telpu grupā ir san. mezgls personām ar īpašām vajadzībām.
Kopējais publiski vīriešiem pieejamais pisuāru skaits ir 3 gab., klozetpodu skaits ir 3 gab, izlietnes 4
gab., sievietēm pieejamie klozetpodi 6 gab., kā arī 4 izlietne, , savukārt sanmezgli ar klozetpodu un
izlietni personām ar īpašām vajadzībām ir pieejami 2 personām, kopsummā pieejamo sanmezglu
iekārtu skaits atbilst normatīvam.
Fasādes. Paceltais apjoms apšūts ar alumīnija kasetēm uz alumīnija profiliem (RAL 9006). Trīsstūra
formas kasešu izmēri ( ~1*2 metri), apjomos tiek lietoti divi to pamattipi, telpiskās kasetes un plakanās
kasetes ( telpiskās kasetes tiek lietotas sānu fasādēs, akcentējot apjoma formveidi, plakanās
aizmugures fasādē un zonā gar sānu fasāžu augšējo un apakšējo malu, nodrošinot plūstošu līniju),
šiem tipiem ir apakštips, ko lieto zonās , kur aiz kasetēm atrodas telpu logi ( perforētas alumīnija
kasetes). Galvenās halles izvirzītais jumts arī alumīnija loksnēm ( PREFA,PREFALZ vai analogiem,
RAL 9006). Jumtā lietojam PVC membrānu ar skalotu oļu aizsargkārtu. Cokola daļu ( 3 metrīgo sienas
daļu) veido sendviča tipa paneļi ar minerālvates pildījumu, slēptajiem stiprinājumiem ( virsma ar mikro
profilējumu, RUUKI SPB WE ENERGY, MICRO vai analogs, RAL 7016). Stikla fasāde SCHUECO
FWS 50SG.SI vai analoga, ar trīs stiklu paketi, uzlikas uz vertikālajiem dalījumiem, uz horizontālajiem
silikona šuve ( profilu krāsa RAL 7016). Frontālās fasādes pārkares iekšpuses apšuvums, koka
kompozītmateriāla paneļi, TRESPA METEON vai analogs uz alumīnija profilu konstrukcijas (
TRESPA WOOD DECOR, MONTREUX AMBER). Fasādēs (A un R) paredzēt izgaismotus reklāmas
uzrakstus, kas atbilst fasādes raksturam ( burti gatavoti no tā paša alumīnija ,ko kasetes) .
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Fasādes paredzēts izgaismot , sānu un aizmugures fasādēs ar LED lentām ( solis ~ 4metri)
paralēli slīpumam , kasešu šuvēs. Frontālajā daļā izgaismojums ar diviem gaismekļiem ( stiklotā
splaknes augšējā daļā) , viens izgaismo jumta iekšējo plakni, otrs stara veidā alumīnija fasādes statni.
Interjers.
Grīdas. Visās publiskajās zonās ( halle, veikals pirmajā stāvā, koridors , kafejnīca un skatītāju zona
otrajā stāvā) , kur apmeklētāji nepārvietojas ar slidām, slīpēts, cietināts betona klons ( kvarca smilšu
materiāls, un litija sāļu virsmas apstrāde, betons B30/36, oļu frakcija ~ 16 mm) , ar atbilstošām
deformācijas šuvēm. Zonās , kur sprotisti pārvietoja ar slidām, gumijas segums ( ap laukumiem viens
tips, otrs tips pirmā stāva ģērbtuvēs un koridoros uz tām), ģērbtuvju sanmezglos un dušās –
linolejs.Visās tehniskajās un palīgtelpās, epoksīda klājums uz betona klona. Publiskajos san. mezglos
akmens masas flīzes. Pie ieejām paredzēt kājslauķu blokus ar nepieciešamajām ūdens notecēm.
Otrajā stāvā birojos paredzēt paklāja flīžu segumu, savukārt trenažieru zālē specializēto gumijas
segumu. Grīdlīstes – metāla ( sausajās telpās ( izņemot tehniskās)) , slapjajās telpās – linoleja
uzlocītā mala,
Griesti. Abās hallēs griestus, konstrukcijas un inženierkomunikācijas ( tās tiek ekponētas) , kas uz
tiem novietoti, krāsot melnus, publiskajās telpās piekārtie griesti – melni krāsoti metāla EXPAMET
režģi moduļu sistēmā. Sanmezglos un dušās - krāsoti mitrumizturīgā riģipša piekārtie griesti.
Tehniskajās telpās – krāsots betons. Pārējās telpās moduļveida piekārtie griesti.
Sienas. Dzelzsbetona sienas publiskajās telpās ( koridoros, hallēs, kafejnīcā) tiek eksponētas,
pārējās apmestas, krāsotas , tajā starpā arī mūrētās sienas , neitrālā gaiši pelēkā tonī, ar krāsainiem
akcentkrāsojumiem (~ 15-20% no krāsoto redzamo sienu sienu plaknes). Sanmezglos, dušas telpās
sienām flīžu segums. Abās zālēs, tehniskajās, palīgtelpās ārsienu iekšējas virsmas ( kuras veido
akmensvates sendviča paneļi, tie līdz ar konstruktīvajiem elementiem eksponējas un netiek
apdarināti. No publisko telpu puses sendviču sienas tiek apšūtas ar riģipsi un tiek krāsotas augstāk
aprakstītā veidā.
Ailu aizpildījumi. Visas stiklotās veramās ailes ēkā, alumīnija rāmis un stikla paketes aizpildījums(
kur nepieciešams- uz citu termisko režīmu , trīskāršā pakete) . Nestiklotās veramās ailes publiskajā
daļā, laminētas koka durvis ( krāsojums atbilstošs sienu akcentkrāsojumam), uz visām attiecas
atbilstošas prasības par ugusndrošību, akustiku, energoefektivitāti. Neveramie stiklojumi uz hallēm (
logi skatītājiem), trīskāršas stikla paketes, ar silikonu ielīmētas ailēs, nodrošinot to konstruktīvo
noturību. Pārējās durvis gaiši krāsotas laminēta koka kā arī metāla durvis ( tehnisko telpu blokos)
Kāpnes un margas. Visas kāpnes veidotas no rūpnieciski atlietiem dzelzsbetona laidiem, hallē
esošajām kāpnēm un 2. stāva pārsegumam, margas - metāla plaknes ar iedziļinātu nišu rokturim.
Tribīnēm marga- pilnstikls ( ar atbilstošu notrību), pārējām kāpnēm metāla rāmis ( no 35*15mm
kastveida profiliem un tādiem pašiem aizpildījumiem, ar soli ~100 mm).
5.

VIDES PIEEJAMĪBAS RISINĀJUMI

Daugavas stadiona ledus halles būvprojekts minimālajā sastāvā
pieejamības prasības.

izstrādāts respektējot vides

Projektā paredzēts ietvju un brauktuvju savienojumus bez bortakmeņiem, kas izslēdz
cilvēkam ratiņkrēslā nepārvaramu pakāpienu veidošanos.
Personām ratiņkrēslos paredzētas skatītāju zonas – 2. stāva līmenī zonā starp izvelkamajām
tribīnēm un pamatribīnēm. Visur publiskās un ģērbtuvju projektēti skatītāju sanmezgli paredzot
atsevišķus atbilstoši aprīkotus 8 sanmezglus personām ar kustību traucējumiem , no tiem divi
publiskajās telpu grupās pārējās ģērbtuvju blokos.
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Ieejas sanmezglos projektētas tā, lai būtu iespēja pārvietoties ratiņkrēslā, bez slīpumiem un
sliekšņiem. Ārdurvīm paredzēts minimālais slieksnis (līdz 2 cm) nodrošina pārvietošanos cilvēkam
ratiņkrēslā ar kustību traucējumiem. Sanmezgli personām ar īpašām vajadzībām aprīkoti ar
rokturiem, roku balstiem, podu, izlietni, speciālu pagriežamu spoguli pie izlietnes. Riteņkrēslu
lietotājiem paredzētajā tualetes telpās paredzam palīdzības pogu (1,20 m augstumā no grīdas
līmeņa), lai persona ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā var izsaukt palīdzību, kā arī
palīgaprīkojumu atbilstoši vadlīnijām par vides pieejamību.
Redzes invalīdu ērtībai pie telpu durvīm, kompleksa apmeklētāju pārvietošanās ceļos
paredzēts izvietot redzamas spilgtas piktogrammas- uzlīmes, tādējādi akcentējot sienas plakni.
Visām kāpnēm paredzēts akcentēts kāpņu laida pirmais un pēdējais pakāpiens. Uz kāpņu
margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva numuru taktilo (sataustāmo numuru Braila
rakstā. Taktilā uzraksta burtiem un cipariem kontrastā ar pamatni, un burtu augstums 35 mm, burtu
biezums 6 mm, reljefa izvirzījums 1 mm. Izvietotās informācijas taktilās plāksnes pie telpām,
novietotas blakus durvīm 1,6 m augstumā no grīdas līmeņa, pie lifta – 1 m augstumā no grīdas līmeņa.
6.

AKUSTIKA UN SKAŅAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANA

Turpmākā projektēšanas procesā ēkā paredzēts risināt akustiskās nepieciešamības, ne tikai
pēc LR likumdošanā noteiktajām prasībām, bet arī ņemot vērā Pasūtītāja specifiskāko uzdevumu.
Telpu apdari paredzēts izbūvēt atbilstoši LBN ”Būvakustikas” un LTV tehnoloģisko priekšrakstu
prasībām.
Nr. Telpas tips
p. k
.

T (T30) (sek.)

C80 (dB)

0,2 lgV + 0,2

>1

> 0,10

> 60

> –3

–

> 40

1

konferenču zāles

2

Sporta zāles

< 1,5 lgV

3

kāpņu telpas, gaiteņus,halles

< 1,3 lgV

4

multifunkcionālās zāle

0.6 - 0.85 lgV

5

studijas

0.3 - 0.5 lgV

6

sporta komentētāju kabinetus

0.3 - 0.5 lgV

LF
RASTI
(koeficient
s)
(%)

T30 (s) – reverberācijas laiks skaņas dzišanas intervālā no –5 dB līdz –35 dB;
C80 (dB) – klausītāja uztvertās agrīnā (līdz 80 ms) un vēlīnā (pēc 80 ms) laikposma skaņas
enerģijas attiecība, kas raksturo skaņas skaidrību telpas punktos;
telpiskuma koeficients LF – klausītāja uztvertās neorientētās skaņas enerģijas un tiešās
skaņas enerģijas attiecība 80 ms laikposmā, kura raksturo skaņas telpiskumu
runas pārvades indekss RASTI (%) – skaņas saprotamības rādītājs, izmantojot šādu
vērtēšanas skalu
7.

ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTE

Būve tiek atbilstoši Pasūtītāja uzdevuma projektētā kā zemas enerģijas patēriņa ēka
( energoefektivitātes klase A). Apjoma arhitektūrā jau ir paredzēts stikloto sienu noēnojums
ar frontālās fasādes jumta pārkari. Ēkā tiek atsevišķi termoizolētas abas ledus halles no
pārējām telpu grupām ar atbilstoša raksturlieluma sendviča tipa akvensvates paneļiem, ar
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risinājumiem novēršot aukstuma tiltu veidošanos, logi, stiklojumi un citi aiļu aizpildījumi ar
atbilstošiem raksturlielumiem ( Uw<0,9 W/m2·K).
Mākslīgo apgaismojumu nodrošinām ar energoefektīviem LED spuldžu risinājumiem.
Paredzam lietot siltumatguves sistēmas ventilācijas iekārtās. Visas dušas un sanmezglus

paredzam aprīkot ar mūsdienīgiem ūdens taupīšanas risinājumiem.
8. INŽENIERTEHNISKIE RISINĀJUMI.
Būvkonstrukcijas.
Ēkā izmantotas sekojošas konstrukcijas: monolītā dzelzsbetona režģogi, urbtie vietas pāļi,
monolītā dzelzsbetona un keramzītbetona mūra sienas, saliekamā dzelzsbetona un tērauda
kolonnas, monolītā un saliekamā dzelzsbetona pārsegumi, jumtā - tērauda sijas un kopnes, nesošās
tērauda profilētās loksnes.
Ēkas telpiskā noturība tiek nodrošināta ar monolītajām dzelzsbetona un mūra sienām ēkas garenun šķērsvirzienā, stingiem pārseguma diskiem un krusteniskajām tērauda saitēm ēkas garen- un
šķērsvirzienā.
Izejot no ēkas gabarītiem ēka sadalīta 2 temperatūras blokos. Temperatūras deformācijas šuve
paredzēta starp asīm 8 un 9.
Projektētā eksplutācijas ilguma kategorija S4 (LVS EN 1990).
Ēkas nesošajās konstrukcijas projektētas atbilstoši U1b ugunsizturības pakāpei, nodrošinot
konstrukciju minimālās ugunsizturības robežas un ugunsreakcijas klasi atbilstoši LBN 201-10 “Būvju
ugunsdrošība”.
Būvlaukuma ģeoloģiskie apstākļi. Ģeotehniskās izpētes darbus no 2019. gada 10.-15. janvārim
veicis SIA “Vides un Ģeo projekti”. Izpētes teritorijā atsegtās tehnogēnās gruntis, kuras veido ļoti
irdenas līdz irdenas, pārraktas smilšu gruntis ar augsni, organiskajām vielām, oļiem, ķieģeļu
lauskām, retāk ar izdedžu piejaukumu ir uzskatāmas par vājas nestspējas un nav izmantojamas kā
būves grunts pamatne un zemes darbu laikā tās jānoņem vai jācaurrok. Izpētes punktos
tehnogēnās gruntis tika atsegtas līdz 1,90...2,50 m dziļumam no zemes virsmas.
Izpētes punktos tika atsegtas sekojošas dabīgi veidojušās gruntis ar vājām nestspējas īpašībām:
Smilts smalka, ļoti irdena (ĢTE Nr.2). Atsegta izpētes punktos Nr.1 un Nr.2 tieši zem 2,00 m
bieza tehnogēno grunšu slāņa un tā ieguļ attiecīgi līdz 3,20 m un 3,00 m dziļumam no
zemes virsmas.
 Smilts vidēji rupja, ļoti irdena (ĢTE Nr.5). Atsegta izpētes punktos Nr.3 un Nr.5. Slāņu virsmas
iegulums konstatēts 6,10...6,70 m dziļumā, slāņu pamatne ieguļ 6,80...7,70 m
dziļumā no zemes virsmas, bet atsegto slāņu biezums 0,70...1,00 m.
 Smilts vidēji rupja, irdena (ĢTE Nr.6). Atsegta izpētes punktos Nr.1-Nr.3 un Nr.5. Slāņu virsmas
iegulums konstatēts 4,60...6,70 m dziļumā, slāņu pamatne ieguļ 5,30...7,80 m dziļumā no zemes
virsmas, bet atsegto slāņu biezums 0,70...1,50 m.
Gruntsūdens līmenis tika sasniegts visos izpētes punktos un tas ir piemērīts 4,20...4,75 m dziļumā
no zemes virsmas jeb 7,05...7,45 m v.j.l. absolūtajās augstuma atzīmēs. Maksimāli prognozējamais
gruntsūdens līmenis izpētes punktu vietās ir aptuveni par 0,50...0,70 m augstāks kā konstatēts izpētes
darbu veikšanas brīdī.
Zemes darbu laikā jāņem vērā, ka vibrējošu un dinamisku slodžu iedarbībā vai atsedzot smilšu
gruntis zem gruntsūdens līmeņa (ja tāds zemes darbu laikā tiek sasniegts), tās var pāriet tiksotropā
(sašķidrinātā) stāvoklī un izraisīt būvbedres vai tranšejas aizplūšanu ar smilšu grunts materiālu.
Kopumā izpētes teritorijas ģeotehniskie apstākļi ir vērtējami kā sarežģīti, jo vājas nestspējas gruntis
tika atsegtas gan ģeoloģiskā griezuma augšējā daļā, kur tās veido tehnogēnas un dabīgas, ļoti
irdenas smilšu gruntis, gan griezuma vidusdaļā, kur atsegtas ļoti irdenas un irdenas smilšu gruntis.
Kā projektējamās būves pamatu veidu ieteicams izmantot pāļus, kurus balstīt vidēji blīvas, blīvās vai
ļoti blīvās (ĢTE Nr.7-Nr.10) smilšu gruntīs, kas atsegtas zem vājas nestspējas grunšu slāņiem.
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Būves pamatu projektēšanas stadijā ieteicams izvēlēties vispiemērotāko pamatu tipu attiecībā uz
plānotajām būves slodzēm un grunts nestspēju, ņemot vērā atsegto grunšu slāņu fizikāli mehāniskos
rādītājus.
Pāļi tiek balstīti uz dažāda blīvuma smilts slāņiem. Slāņu nr. – 7 (smilts vidēji rupja, vidēji blīva)
un 8 (smilts vidēji rupja, blīva).
Iedarbes uz būves konstrukcijām. Slodzes uz konstrukcijām aprēķinātas pamatojoties uz
pastāvošajiem būvnormatīviem. Aprēķinos vēja ātrums pieņemts pēc LVS EN 1991-1-4:2006
noteiktās Rīgas jūras līča piekrastes zonai raksturīgās vērtības – 24 m/s, apvidus kategorija III.
Aprēķinos ir pieņemta sniega slodze pēc LVS EN 1991-1-3:2003, kur sk=1,25 kN/m2.
Lietderīgo slodžu raksturlielumi pieņemti saskaņā ar LVS EN 1991-1-1:2003/ NA:2010:
 Kabinetos u.c. biroja telpās qn=2,5 kN/m2;
 Ēdināšanas, kafejnīcu zona qn=2,5 kN/m2;
 Trenažieru zālē qn=5,0 kN/m2;
 Tehniskās telpas qn=2,5 kN/m2 + iekārtu svars saskaņā ar uzdevumu;
 Uz kāpnēm qn=3,0 kN/m2;
 uz balkoniem qn=2,5 kN/m2;
 uz neekspluatējamiem jumta laukumiem qn=0,4kN/m2.
Pamati .Ņemot vērā būvlaukuma inženierģeoloģisko situāciju, ēku paredzēts balstīt uz urbtajiem
vietas pāļiem ar diametru 420mm. Virs pāļiem ierīkojami monolīti dzelzsbetona režģogi ar biezumu
600..1000mm (betons C30/37 XC2 , stiegrojums ar klasi B500B). Zem režģogu konstrukcijas
paredzēts veidot 200mm blietētu šķembu slāni (frakcijas izmērs 20..40mm) ar 50mm biezu betona
sagataves kārtu (C8/10). Hidroizolācijas kompleksie risinājumi jāpieņem no viena ražotāja
izstrādājumiem.
No režģogiem jāizvirza enkurstiegras to sajūgšanai ar monolītajām dzelzsbetona sienām un
kolonnām (enkurstiegru diametrs un izvietojums atkarīgs no režģoga, kolonnas, sienas tipa).
Enkurstiegru diametram un solim zem sienām ir jāsakrīt ar sienu stiegrojumu. Saliekamo kolonnu
balstījuma vietās režģogos nepieciešams iebūvēt “Peikko” enkurstieņus.
Būvlaukumā ir jāparedz vismaz trīs izmēģinājuma pāļi, to pārbaudes metodes jāsaskaņo ar
projekta autoru. Pāļu garums, skaits un režģoga izmērs var mainīties pēc izmēģinājuma pāļu
pārbaudes rezultātiem.
Ja, atrokot būvbedri, tiek konstatēts, ka inženierģeoloģiskie apstākļi neatbilst inženierģeoloģiskajā
atskaitē norādītajiem, nepieciešams par to paziņot BK sadaļas autoram. Būvdarbu turpināšana
iespējama pēc projekta BK sadaļas autora slēdziena saņemšanas par to iespējamību un papildus
veicamajiem darbiem.
Grīda. Grīdu iesegumus skatīt projekta "AR" daļā.
Hokeja laukumu grīdas izbūvēt saskaņā ar tehniskā aprīkojuma ražotāja un piegādātāja
tehnoloģiskajām prasībām, kā arī ņemot vērā grunts ģeotehniskās izpētes rezultātus.
Pirms grīdas betonēšanas izbūvēt zem grīdas paredzētās inženierkomunikācijas saskaņā ar
projekta “UK”, “EL” u.c. sadaļām.
Sienas, kolonnas. Projektā izmantotas monolītā dzelzsbetona, keramzītbetona bloku mūra sienas.
Koncentrētu slodžu pielikšanas vietās mūra sienās izbūvēti monolītā dzelzsbetona posmi.
Pieļaujamā sienas plaknes novirze no vertikāles, visā tās augstumā, nedrīkst pārsniegt 1/1000.
Sienas šķērsgriezuma izmēru maksimāli pieļaujamās nobīdes +6mm, -3mm. Sienas horizontālo
virsmu augstuma atzīmju maksimālā nobīde -5mm.
Pašnesošās sienas skatīt projekta “AR” daļā.
Projektā izmantotas saliekamā dzelzsbetona, kā arī tērauda profilu kolonnas.
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Saliekamā dzelzsbetona kolonnas paredzētas kopņu balstīšanai. Kolonnu šķērsgriezums
400x400 un 400x600mm. Betona tehniskās prasības: jāatbilst EN 206-1; spiedes stiprības klase
C45/55 , ārējās iedarbības klase kolonnām XC4 XF3 F100. Stiegrojuma aizsargslānis saliekamā
dzelzsbetona kolonnām - 40mm.
Tērauda kolonnas izgatavotas no auksti liektā tērauda profila kvadrāta un taisnstūra caurulēm.
Tērauda klase S355J2.
Kolonnu ugunsizturība visām kolonnām R60. Dzelzsbetona kolonnām ugunsizturība tiek
nodrošināta ar atbilstoša šķērsgriezuma un stiegrojuma aizsargslāņa izvēli. Tērauda kolonnu
ugunsizturība tiek nodrošināta ar atbilstoša ugunsdroša krāsojuma palīdzību. Krāsas tipu un
uzklājamā slāņa biezumu pieņem būvuzņēmējs, pirms izbūves risinājumu saskaņojot ar projekta
autoru.
Atvērumus un nišas sienās pirms to izbūves saskaņot ar projekta “UK”, “EL” un “AVK” sadaļām.
BK daļā (sienās un pārsegumos) nav parādīti atvērumi ar izmēru līdz 150mm (150x150mm). Šo
atvērumu piesaistes skatīt projekta “UK”; “EL” un “AVK” sadaļās.
Starpstāvu pārsegums, tribīnes. Starpstāvu pārsegumi izbūvēti no saliekamā dzelzsbetona
dobtajām plātnēm. Atsevišķas pārseguma zonas taisītas no monolītā dzelzsbetona.
Saliekamā dzelzsbetona plātņu profila augstums – 265 un 320mm. Saliekamā dzelzsbetona
plātņu materiāli: betons C45/55 XC3, stiegrojums – rūpnieciski saspriegtas troses Y1860S7 vai
ekvivalentas.
Starpstāvu pārsegums tiek balstīts uz mūra sienām, monolītā dzelzsbetona sienām un tērauda
sijām. Atsevišķu pārseguma daļu kopdarbība tiek nodrošināta daļas savienojot ar progresīvā
stiegrojuma palīdzību.
Starpstāva pārseguma konstrukciju ugunsizturība ir REI60.
Tribīnes ēkas centrālajā daļā izbūvētas no monolītā dzelzsbetona plātnes 200mm biezumā
(betons C30/37 XC2, XF3 F100, stiegrojuma klase – B500B). Plātnes pamatstiegrojums paredzēts 2
kārtās, atsevišķās vietās paredzētas papildstiegrojuma zonas – atsevišķas stiegras vai stiegrojuma
sieti. Tribīņu konstrukcijām minimālais aizsargslānis – 35mm.
Tribīņu dzelzsbetona konstrukciju ugunsizturība ir REI60.
Jumta konstrukcijas.Jumta nesošo konstrukciju elementi ir dubult-T tērauda sijas un tērauda
kopnes. Uz kopnēm un tērauda sijām balstās Ruukki tērauda nesošais klājums (Ruukki T153M-40L840) ar seguma konstrukciju virs tā (skatīt projekta “AR” daļā). Profilētā tērauda loksnēm jāpārklāj
vismaz divi laidumi, kā arī jāveido pārlaidumi un savstarpēji jāsavieno, veidojot daudzlaidumu
sistēmu.
Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana
Izejas dati. Telpu temperatūras apkures aprēķiniem sekojošas:
Slēgtā ledus hallē
Sportistu/treneru ģērbtuvēs
Drēbju žāvēšanas telpās temperatūru un ventilāciju nodrošināt
tādu, lai 20 hokeja komplektus ir iespējams izžāvēt 12h laikā
Pirmās palīdzības telpās
Personāla, režijas, biroju, u.tml. telpas
Ieejas halle
Slidu nomas telpa
Telpa ledus apstrādei
Kafejnīcas zona

8-10°C
20°C

24°C
24°C
18°C
18°C
15°C
19°C

12 ( 26)

Daugavas stadiona ledus halle
Augšiela 1, Rīga, LV-1009

Gaisa apmaiņas daudzums telpās aprēķināts atbilstoši standartiem un sekojošiem parametriem:
Birojos (B kategorija)
Sporta zālēs
Medicīniska
rakstura
telpās
Sanitārajos mezglos
Izlašu ģērbtuves

2,52m3/m2 vai 25m3/h/cilv.
80 m3/h/sportistam.
36 m3/h/cilv.

75m3/st. uz dušu un 50m3/st. klozetpodu.
Lai nodrošinātu paaugstinātu komforta līmeni
izlašu ģērbtuvēs, jāparedz gaisa atjaunošanu
telpā ne mazāka kā 4x stundā spēļu un treniņu
laikā.
Ledus halle
Gaisa ražība aprēķināta atbilstoši gaisa
sausināšanas un sildīšanas nepieciešamajai
jaudai. Atbilstoši tehnoloģiskajām prasībām.
Skatītājiem 25m3/h/cilv.
Kafejnīcas/
ēdnīcas/ Atbilstoši standartiem un tehnoloģiskajam
virtuves zona
uzdevumam.
Palīgtelpas un tehniskās Minimāli 1 gaisa apmaiņa stundā, ņemot vērā
telpas bez patstāvīgas piesārņojuma avotu.
cilvēku klātbūtnes
Ventilācija. Objektā paredzētas 5 pieplūdes/nosūces (PN) ventilācijas gaisa apstrādes iekārtas
(sistēmas) un atsevišķi nosūces ventilatori (sistēmas). Iekārtu sadalījums izveidots ar mērķi optimizēt
gaisa apmaiņas režīmus dažādiem ekspluatācijas režīmiem. Atsevišķi PN agregāti paredzēti:
- katram ledus laukumam (PN1, PN2);
- ģērbtuvēm, trenažieru zālēm, dušām un palīgtelpām (PN3);
- 1. un 2. stāva publiskajai zonai un kabinetiem (PN4);
- 2. virtuvei, ēdamzālei un virtuves palīgtelpām (PN5);
PN1 un PN2 iekārtas paredzētas speciālā izpildījumā un tās savienotas ar adsorbcijas gaisa
sausināšanas iekārtu. PN3, PN4 un PN5 iekārtu sastāvā – ventilatori, gaisa filtri, rekuperators, ūdens
kalorifers, gaisa dzesētājs ūdens, gaisa vārsti. Agregāti tiks izvietoti 2.stāva ventilācijas iekārtu telpās.
PN sistēmas būs savietojamas ar ēkas inženierkomunikāciju vadības un automatizācijas (VAS)
sistēmu, gaisa iekārtu ērtākai pārvaldībai, kā arī gaisa daudzumu regulēšanai atkarībā no telpu
noslodzes.
PN iekārtu kaloriferu siltumapgāde – no ēkas siltummezgla. Siltumnesējs – ūdens/etilēnglikola
maisījums ar aprēķina temperatūru 80-60ºC. Paredzēts izmantot tērauda caurules.
Atsevišķie nosūces ventilatori apkalpos tualetes un pirti un speciālas telpas. Ventilatorus
paredzēts izvietot gaisa vados apkalpojamās telpās, vadība – centralizēti no (VAS) sistēmas.
Gaisa vadus paredzēts izgatavot no cinkotā skārda ar biezumu saskaņā ar LBN 231-15.
Lai ventilācijas iekārtu radītais troksnis telpās un apkārtējā vidē nepārsniegtu MK noteikumos
norādītās vērtības, visās sistēmās tiks uzstādīti trokšņu slāpētāji.
Automātikas sistēmā paredzēt nakts ventilācijas režīmu telpu dzesēšanai ar āra gaisu.
Apkure. Ledus hallēs apkure paredzēta ar gaisa apstrādes iekārtu palīdzību. Dušās un garderobēs
paredzēts ierīkot grīdas apkuri, pārējās telpās – radiatoru un konvektoru apkure. Siltumnesējs –
ūdens ar aprēķina temperatūru 80-60ºC (siltajām grīdām 45-35ºC) no siltuma mezgla, kas tiks ierīkots
1.stāvā siltummezgla telpā. Paredzēta divcauruļu apkures sistēma. Izmantoti tērauda radiatori un
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konvektori, kas aprīkoti ar termoregulatoriem. Uz maģistrāļu atzariem paredzēti balansējošie vārsti.
Apkures cauruļvadi – maģistrāles no tērauda caurulēm, atzari un pievadi no daudzslāņu
kompozītmateriālu vai presējamām tērauda caurulēm. Apkures caurules izolē atbilstoši tehniski
ekonomiskajam pamatojumam.
Gaisa kondicionēšana. Paredzēta centralizēta gaisa dzesēšana – čilleris, telpu kondicionieru un gaisa
apstrādes iekārtu gaisa dzesēšanai. Kondicionēšanas sistēmas ārējās aukstuma iekārtas jaudas
aprēķiniem āra gaisa aprēķina temperatūra + 35°C un relatīvais mitrums 55%. Aukstumnesējs (35%
etilēnglikola šķīdums) gaisa kondicionēšanas sistēmām temperatūra 7/12°C. Āra gaisa aprēķina
temperatūra dzesēšanas aprēķiniem pieņemta 27,0°C. Pieplūdes gaisa temperatūra pieņemta ne
zemāka par 18ºC, atkarībā no siltuma slodzēm apkalpojamās telpās. Kondicionieru uzstādīšana
telpās kurās aprēķināts pārkaršanas risks.
Aukstumapgāde, ledus sagatavošana. Paredzēts viens čilleris, aukstumaģents - CO2. Ledus
laukumu apsildei un ledus saldēšanai izmanto ūdens/etilēnglikola maisījumu. Paredzēta siltuma
atgūšana no čilleriem, lieko siltumu izmantojot ēkas apkures, karstā ūdens, tehnoloģiskā ūdens
sildīšanas vajadzībām.
Liekā siltuma novadīšanai paredzēts uzstādīt dzesēšanas bloku uz ēkas jumta.
SM. Paredzēts ierīkot pēc atdalītas shēmas pieslēgtu individuālo siltummezglu apkurei, ventilācijai
un karstā ūdens sagatavošanai – divpakāpju, ar automātisku temperatūras regulēšanu, atkarībā no
āra gaisa temperatūras. Siltummezgls atrodas ēkas 1. stāvā. Siltuma avots AS “Rīgas siltums”.
Sistēmu aiz ventilācijas kaloriferu siltumapgādes siltummaiņa paredzēts uzpildīt ar 35%
etilēnglikola/ūdens šķīdumu. Pie ventilācijas iekārtām paredzēt uzstādīt automātiskos samaisīšanas
mezglus.
SAT. Ēkas apkuri paredzēts nodrošināt no ārējiem siltumtīkliem - pieslēgums pie AS “Rīgas siltums”.
Būvprojekta Ārējo siltumtīklu (SAT) sadaļa tiek izstrādāta atbilstoši AS „Rīgas siltums” izdotajiem
tehniskajiem noteikumiem. Siltumtrase izbūvējama no pieslēguma AS “Rīgas siltums” centrālajiem
siltumtīkliem DN700 līdz siltummezglam, paredzēta daļēja siltumtrases izbūve caur ēkas telpām.
Ūdensapgāde un kanalizācija , ārējie tīkli.
Ūdensapgāde. Lai nodrošinātu objekta ugunsdzēsības ūdensapgādi būvprojektā jānodrošina
sacilpoti ārējie ūdensapgādes tīkli ar diametru ne mazāku kā OD160. Būvprojekta minimālā sastāva
ietvaros paredzētais ūdensapgādes patēriņš ugunsdzēsības vajadzībām sastāda 30l/s. Atbilstoši SIA
“Rīgas ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem: p.2.2.1. esošais pilsētas ūdensvada tīklu un
ugunsdzēsības hidrantu izvietojums pie zemes gabala robežām nenodrošina objekta ārējās
ugunsdzēsības prasības. P.2.2.2. ārējās ugunsdzēsības nodrošināšanai iespējams pievienoties
pārbūvējamajam DN800 ūdensvadam. Projekta sastāvā paredzēts sacilpot objekta teritorijā esošo
ūdensapgādes tīklu OD160 ar esošo (pārbūvējamo) D800 cauruļvadu. Lai nodrošinātu objekta ārējo
ugunsdzēsību Būvprojektā paredzēt jaunus ugunsdzēsības hidrantus. Ēkas sadzīves un
ugunsdzēsības ūdensapgādes nodrošināšanai paredzēti divi PE, OD110, PN10 ūdensapgādes
ievadi, kas nodrošina ūdensapgādi sadzīvei un iekšējai ugunsdzēsībai. Būvprojekta ietvaros
nepieciešams pārliecināties par esošā komercuzskaites mēraparāta mezgla atbilstību, un
nepieciešamības gadījumā to pārbūvēt, lai nodrošinātu ūdens uzskaiti visa objekta teritorijā esošajām
ēkām vai nodrošināt objektam atsevišķu komercuzskaites mezglu. Būvprojektā paredzēt pārbūvēt
esošo DN800 cauruļvadu uz ūdensvada paredzot pārslēguma un pievienojuma kameras. Ūdensvada
pārbūvē iekļaut dzelzceļa šķērsošanu un A.Deglava ielas šķērsošanu ar pieslēguma vietu Vagonu
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ielā (pie hidranta Nr.3448). Ūdensvadu pārbūvēt no PE materiāla DN/OD630, PN 10 caurulēm.
Pārbūvējamos tīkla apjomus un metodes Būvprojekta izstrādes gaitā precizēt un saskaņot ar SIA
“Rīgas ūdens”. Ūdensvada DN800 pārvietošanai pieprasīt papildus tehniskos noteikumus no SIA
“Rīgas ūdens”.
Sadzīves kanalizācija. Būvprojekta minimālā sastāva ietvaros paredzēts izbūvēt pašteces teritorijas
sadzīves kanalizācijas tīklus un novadīt sadzīves kanalizācijas notekūdeņus ielas centralizētajā tīklā
D300 uz Augusta Deglava ielas. Sadzīves kanalizācijas kolektoru paredzēts izbūvēt no PP
monolītsienu vai PP daudzsāņu, SN8 caurulēm.Uz sadzīves kanalizācijas iekškvartāla cauruļvadiem,
pagriezienu un savienojumu vietās, paredzēts uzstādīt sadzīves kanalizācijas skatakas.Ja
notekūdeņus kādā posmā nav iespējams novadīt pa pašteces tīklu būvprojektā jāparedz sūkņu
stacija. Pārbūvējot kanalizācijas pieslēguma vietas cauruļvadus uz A.Deglava ielas, pievienojuma
vietā ar ielas tīklu paredzēt skataku.
Lietus kanalizācija. Plānotais kopējais novadāmais lietus ūdens daudzums ir 180 l/s, no tiem 154 l/s
sastāda lietus ūdens, kas jānovada no projektējamā objekta jumta.
Būvprojekta minimālā sastāva ietvaros paredzēts izbūvēt pašteces lietus kanalizācijas tīklus
(K2). Autostāvvietu zonās paredzēts izbūvēt līnijveida kanālus lietus ūdens uztveršani un
novadīšanai. Līnijveida kanālus paredzēt ar slodzes klasi ne zemāku kā D400 un čuguna resti. Lietus
ūdeņus no autostāvvietu zonām paredzēts attīrīt ar smilšu un naftas atdalītājiem. Naftas atdalītāju
paredzēt ar jaudu ne mazāku kā Q=10l/s. Lietus kanalizācijas tīklus paredzēts izbūvēt no PP
monolītsienu vai PP daudzsāņu, SN8 caurulēm.Uz lietus kanalizācijas pašteces cauruļvadiem
paredzēts uzstādīt skatakas pagriezienu un savienojumu vietās, nepieciešamības gadījumā paredzēt
arī gūlijas. Saskaņā ar Rīgas domes satiksmes departamenta izdotajiem noteikumiem Nr. DS-19567-nd pilsētas lietusūdens kanalizācijas sistēma nevar nodrošināt papildus lietusūdens uzņemšanu
no teritorijas, kā arī nav pieļaujama virszemes ūdeņu no objekta nokļūšana uz ielas, tie jāpārtver un
jānovada teritorijā ārpus ielas sarkanajām līnijām. Projektā jānorāda lietus ūdens atvades risinājumi.
Savāktos lietus ūdeņus no objekta jumta un teritorijas paredzēts novadīt infiltrācijas sistēmā
objekta teritorijā. Lietus ūdens infiltrācijai paredzētas divas zonas – zona, kurā tiks infiltrēti attīrītie
lietus ūdeņu no stāvvietām un objekta teritorijā esošās braucamās daļas un zona, kurā tiks infiltrēti
lietus ūdeņi no ēkas jumta. Lietus ūdeņu infiltrāciju paredzēt ar lietus ūdeņu infiltrācijas sistēmu
modulāriem elementiem. Sistēmai nodrošinot nogulsnēšanās tvertnes, piekļuves un ventilācijas
šahtas. Lietus ūdeņu infiltrācijai no objekta jumta paredzēt modulāro sistēmu ar bruto tilpumu
nemazāku kā Q=154l/s; W=185m³ un lietus ūdeņu infiltrācijai no objekta teritorijas paredzēt paredzēt
modulāro sistēmu ar bruto tilpumu nemazāku kā Q=26l/s, W=31m³.
Zonu konfigurāciju un atrašanās vietu precizēt Būvprojektā, atbilstoši objekta teritorijas
plānojumam un iesaistīto institūciju prasībām.
Būvprojekta minimālā sastāva ietvaros objektā paredzēta dalīta saimnieciskā un tehnoloģiskā
ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, kā arī ugunsdzēsības ūdensvadu sistēma. Būvprojekta
minimālā sastāva ietvaros paredzēta - ūdensapgādes sistēma (U1), ugunsdzēsības ūdensapgādes
sistēma (U2), karstā ūdens ūdensapgādes sistēma (S3), karstā ūdens cirkulācijas sistēma (S4) un
siltā ūdens ūdensapgādes sistēma (S5), tehnoloģiskā ūdensapgādes sistēma (U3), sadzīves
kanalizācijas sistēma (K1), lietus ūdens kanalizācijas sistēma (K2), ražošanas kanalizācijas sistēma
(K3) un tehnoloģiskās kanalizācijas sistēma (K4).
Ūdensapgāde un kanalizācija , iekšējie tīkli.
Projektējamais objekts atbilstoši Projektēšanas uzdevumam ir ledus halle.
Plānotie ūdens patēriņi atbilstoši LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija", 4.
Pielikuma, 1.tabulai atbilstoši būves patērētāju veidam
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Patērētājs

Sporta
zāles:
skatītāji
Sporta
zāle:
sportisti
Ēdināšanas
uzņēmumi:
kas
izmanto
pusfabrikāt
us
Kopā:
Patērētājs

Mērvienī
ba

Skait
s

Ūdens patēriņa
norma, litros

0,4
1

0,5
5

m3/
h

1,8

0,2
1

0,2
5

604

Viens
sportists

217

100

100

1,7
3

3,2
3

21,7

1,0
6

1,8
2

116,3

Viena
porcija

1529
dnn
230 h

2

2

0,9
5

1,8
6

3,1

0,5
5

1,0
5

67,0

3,0
9

5,6
4

26,6

1,8
2

3,1
2

198,8

Skait
s

3

l/s

Viena
vieta

Mērvienīb
a

Max.pa
t. l/dnn

Plānotais karstā
ūdens patēriņš

Vid.pa
t.
l/dnn
3

Ūdens patēriņa
norma, litros
Vid.pat
. l/dnn

Ledus
sagatavošan
a
Kopā:

Plānotais
kopējais ūdens
patēriņš
l/s m3/ m3/dn
h
n

Max.pa
t. l/dnn

Plānotais
kopējais ūdens
patēriņš
l/ m3/ m3/dn
s
h
n
1

1

Siltumslod
ze
kW
15,5

Plānotais karstā
ūdens patēriņš
l/
s

m3/
h
4,0
0

Siltumslodz
e
kW
324,8

324,8

Ūdensapgāde. Objekta aukstā ūdensapgāde paredzēta no projektētajiem diviem ūdens ievadiem PE,
OD110, PN10, kuri pievienoti projektētajiem teritorijas cilpveida tīkliem PE, OD160, PN10. Iekšējās
ūdensapgādes cauruļvadus līdz OD63 paredzēts izbūvēt no daudzslāņu PE-Xc/AL/PE caurulēm un
veidgabaliem, PN10, bet cauruļvadus liekākus par OD63 paredzēts izbūvēt no PPR un nerūsējoša
tēraudas vai ķeta (ievads) caurulēm un veidgabaliem. Aukstā ūdens cauruļvadiem paredzēt
kondensāta izolāciju, b=13mm. Cauruļvadu trasējumu paredzēt gan slēptu un iebūvētu, gan atklātu.
Atklātus cauruļvadus paredzēt tehniskajās telpās. Pārējās telpās atklātu vai slēgtu cauruļvadu
izvietošanu saskaņot ar Pasūtītāju un arhitektu. Tehnoloģiskās telpas (serveru telpas u.c. specifiskās
tehnoloģiskās telpas, kuras nodrošina objekta pamatfunkciju darbību), šķērsot ar cauruļvadiem
aizliegts.) Ūdensvada sistēmām jābūt aprīkotām ar pietiekamu daudzumu noslēgarmatūru, lai
nodrošinātu zonālu noslēgšanu (zonējumu saskaņot ar Pasūtītāju), stāvvadu atslēgšanai, stāvvadu
tukšošanai un pildīšanai. Pirms katras sanitārtehniskās ierīces uzstādīt noslēgarmatūru. Ēkas fasādē
pa perimetru paredzēt iestrādātus, siltinātus laistīšanas krānus ik pa 60 – 70 m, paredzot
noslēgarmatūru ēkas iekšpusē. Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas, paredzēt
metāla aizsargčaulas, šķērsojot ugunsdrošības nodalījumus, šķērsojuma vietā paredzēt ugunsdrošās
manžetes/blīvējumus atbilstoši UPP norādītajām prasībām. Cauruļvadu un noslēgarmatūras kontrolei
un servisa vajadzībām visām sanitārtehniskajām sistēmām paredzēt inspekcijas lūkas. Inspekcijas
lūkas, kuras paredzēts iebūvēt sienu vai šahtu konstrukcijās, aprīkoti ar atbilstošām atveramām
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lūciņām. Lūku materiāla izvēle atkarīga no to novietojuma (sienā, šahtās, griestos, grīdā u.c.) un tos
saskaņos ar AR daļu.
Ugunsdzēsības ūdensapgāde. Būvprojekta minimālā sastāva ietvaros paredzēta iekšējās
ugunsdzēsības ūdens apgādes sistēma. Ledus hallē ir paredzēta stacionārā iekšējā ugunsdzēsības
krānu un šļūteņu sistēma. Pamatojoties uz LBN 201-15 5.4.apakšpunkta prasībām, būvobjekts atbilst
IV lietošanas veidam. Saskaņā ar LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” 1.tabulas
2.p. noteikumiem, būvobjektu IV lietošanas veidiem nepieciešams ugunsdzēsības ūdensvads ar
minimālo ūdens patēriņu 1strūkla x 1,0L/sek. Saskaņā ar LBN 221-15 p.92.2. ēkā paredzēti divi
ūdensvada ievadi, kuri pievieno teritorijas projektējamiem sacilpotam ūdensvadam tīklam OD160mm.
Iekšējo ugunsdzēsības sistēma paredzēt no tērauda cauruļvadiem ar “press” tipa vai
“coupling” tipa savienojumiem un ugunsdzēsības krāniem. Ugunsdzēsības krānu aprīkojumu
paredzēts novietot skapjos un apzīmēt atbilstoši standarta LVS 446 prasībām. Ugunsdzēsības
krāniem, ugunsdzēsības šļūtenēm un stobriem jāatbilst piemērojamo standartu prasībām.
Ugunsdzēsības krānu komplektē ar attiecīgā diametra ugunsdzēsības šļūteni un stobru saskaņā ar
ražotāja datiem un aprēķiniem. Ugunsdzēsības krāna darbības rādiuss nedrīkst pārsniegt 30 m.
Brīvam spiedienaugstumam pirms ugunsdzēsības krāna jānodrošina blīva ūdensstrūkla, lai
varētu dzēst ugunsgrēku vistālākajā ēkas punktā. Blīvās ūdensstrūklas darbības rādiusam jābūt ne
mazākam kā 6,0m. Ugunsdzēsības krāna darbības ilgums ir vismaz 45 minūtes. Ugunsdzēsības
krānus ierīko 1,35 m augstumā virs grīdas. Paredzēt ugunsdzēsības sūkņu un elektroaizbīdņu
distances vadības pogas, kuras izvietot ugunsdzēsības šļūteņu stacionāro iekārtu skapjos vai pie
tiem. Sistēmu projektēt atbilstošu UPP un normatīvo aktu prasībām. Ja nepieciešams, paredzēt
spiediena paaugstināšanas ugunsdzēsības sūkņu staciju. Iekārtu elektroapgādi paredz no diviem
neatkarīgiem elektroapgādes avotiem (ievadiem). Uz ievada, ugunsdzēsības sistēmu atzarojumā
paredzēt elektroaizbīdņus.
Karstā ūdens apgāde, cirkulācija un siltā ūdens apgāde. Karstā ūdens sagatavošana tiek paredzēta
siltummezglā. Paredzēt karstā ūdens apgādi, cirkulāciju un siltā ūdens padevi dušu telpām. Iekšējās
karstā, cirkulācijas un siltā ūdensapgādes cauruļvadus līdz OD63 paredzēts izbūvēt no daudzslāņu
PE-Xc/AL/PE caurulēm un veidgabaliem, PN10, bet cauruļvadus lielākus par OD63 paredzēts izbūvēt
no PPR caurulēm un veidgabaliem.Karstā ūdens, cirkulācijas un siltā ūdens cauruļvadiem paredzēt
siltumizolāciju, ne mazāku kā , cauruļvadiem līdz OD25, b=20mm, OD32-OD40, b=30mm, OD50OD63, b=40mm. Cauruļvadu trasējumu paredzēt gan slēptu un iebūvētu, gan atklātu. Atklātus
cauruļvadus paredzēt tehniskajās telpās. Pārējās telpās atklātu vai slēgtu cauruļvadu izvietošanu
saskaņot ar Pasūtītāju un arhitektu. Tehnoloģiskās telpas (serveru telpas u.c. specifiskās
tehnoloģiskās telpas, kuras nodrošina objekta pamatfunkciju darbību), šķērsot ar cauruļvadiem
aizliegts.Sistēmām jābūt aprīkotām ar pietiekamu daudzumu armatūras, lai nodrošinātu zonālu
noslēgšanu (zonējumu saskaņot ar Pasūtītāju), stāvvadu atslēgšanai, stāvvadu tukšošanai un
pildīšanai, un uz cirkulācijas sistēmas paredzēt balansējošos vārstus. Pirms katras sanitārtehniskās
ierīces uzstādīt noslēgarmatūru.Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas, paredzēt
metāla aizsargčaulas. šķērsojot ugunsdrošības nodalījumus, šķērsojuma vietā paredzēt ugunsdrošās
manžetes/blīvējumus atbilstoši UPP norādītajām prasībām.Cauruļvadu un noslēgarmatūras kontrolei
un servisa vajadzībām visām sanitārtehniskajām sistēmām paredzēt inspekcijas lūkas. Inspekcijas
lūkas, kuras paredzēts iebūvēt sienu vai šahtu konstrukcijās, aprīkoti ar atbilstošām atveramām
lūciņām. Lūku materiāla izvēle atkarīga no to novietojuma (sienā, šahtās, griestos, grīdā u.c.) un tos
saskaņos ar AR daļu.
Tehnoloģiskā ūdensapgāde. Ledus sagatavošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai paredzēt
atsevišķu ūdens apgādes sistēmu. Paredzēt ūdens attīrīšanu ledus sagatavošanas tehnoloģiskajam
ūdenim. Ienākošā ūdens attīrīšanai paredzēt reversās osmozes iekārtas ar jaudu Q= 6m3/h un attīrītā
ūdens uzkrāšanas tvertnes V= 4x1,0m3. Izdales vietā nodrošināt karsto ūdeni ar temperatūru ne
mazāku kā 70° . Karstā ūdens uzkrāšanai paredzēt tvertnes V= 4x1,0m3.
Sadzīves kanalizācija. Būvprojekta minimālā sastāva ietvaros paredzēta iekšējās sadzīves
kanalizācijas sistēma. Ēkā paredzēts izvietot vēdināmus kanalizācijas stāvvadus, kuri izvietojami
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0.3m virs ēkas jumta, novietoti vismaz 8.0m attālumā no vēdināšanas svaiga gaisa ieņemšanas
vietām.Cauruļvadu trasējumu paredzēt gan slēptu un iebūvētu, gan atklātu. Atklātus cauruļvadus
paredzēt tehniskajās telpās. Pārējās telpās atklātu vai slēgtu cauruļvadu izvietošanu saskaņot ar
Pasūtītāju un arhitektu. Tehnoloģiskās telpas (serveru telpas u.c. specifiskās tehnoloģiskās telpas,
kuras nodrošina objekta pamatfunkciju darbību), šķērsot ar cauruļvadiem aizliegts. Paredzēts izbūvēt
sadzīves kanalizācijas sistēmu no PVC kanalizācijas caurulēm.Kanalizācijas caurules OD110,
OD160 mm, OD200 paredzēts ieguldīt ar slīpumu ≥ 2%; caurules OD50 paredzēts ieguldīt ar slīpumu
≥ 3%; caurules.Projektā paredzēta kondensāta novadīšana no dzesēšanas iekārtam ar pieslēgumu
pie sadzīves kanalizācijas sistēmas. Pieslēgumus paredzēt ar sifonu. Sadzīves kanalizācijas
notekūdeņi no ēkas tiek novadīti projektētajā sadzīves kanalizācijas tīklā.Cauruļvadiem, šķērsojot
sienu un pārsegumu konstrukcijas, paredzēt metāla aizsargčaulas, šķērsojot ugunsdrošības
nodalījumus, šķērsojuma vietā paredzēt ugunsdrošās manžetes/blīvējumus atbilstoši UPP
norādītajām prasībām.Cauruļvadu kontrolei un servisa vajadzībām paredzēt revīzijas lūkas. Pretī tām
paredzēt inspekcijas lūkas, kuras paredzēts iebūvēt sienu vai šahtu konstrukcijās, aprīkoti ar
atbilstošām atveramām lūciņām. Lūku materiāla izvēle atkarīga no to novietojuma (sienā, šahtās,
griestos, grīdā u.c.) un tos saskaņos ar AR daļu.
Lietus ūdens kanalizācija. Būvprojekta minimālā sastāva ietvaros paredzēta iekšējās lietus
kanalizācijas sistēma. Lietus ūdeņus no ēkas jumta paredzēts savākt ar jumta piltuves. Jumta
piltuvēm paredzēt elektroapsildi. Lietus ūdens cauruļvadus, kuri izvietoti ēkā, paredzēt no HDPE
cauruļvadiem ar EM veidgabaliem. Lietus kanalizācijas cauruļvadi izolējami ar pretkondensāta
izolāciju 13mm biezumā. Paredzētais ēkas jumta laukums sastāda – 7134 m2, atbilstoši LBN 221-15
“Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, lietus ūdens aprēķina caurplūdums sastāda 154/sek.
Cauruļvadu trasējumu paredzēt gan slēptu un iebūvētu, gan atklātu. Atklātus cauruļvadus paredzēt
tehniskajās telpās. Pārējās telpās atklātu vai slēgtu cauruļvadu izvietošanu saskaņot ar Pasūtītāju un
arhitektu. Tehnoloģiskās telpas (serveru telpas u.c. specifiskās tehnoloģiskās telpas, kuras nodrošina
objekta pamatfunkciju darbību), šķērsot ar cauruļvadiem aizliegts. Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un
pārsegumu konstrukcijas, paredzēt metāla aizsargčaulas, šķērsojot ugunsdrošības nodalījumus,
šķērsojuma vietā paredzēt ugunsdrošās manžetes/blīvējumus atbilstoši UPP norādītajām prasībām.
Cauruļvadu kontrolei un servisa vajadzībām paredzēt revīzijas lūkas. Pretī tām paredzēt inspekcijas
lūkas, kuras paredzēts iebūvēt sienu vai šahtu konstrukcijās, aprīkoti ar atbilstošām atveramām
lūciņām. Lūku materiāla izvēle atkarīga no to novietojuma (sienā, šahtās, griestos, grīdā u.c.) un tos
saskaņos ar AR daļu.
Ražošanas kanalizācija. Būvprojekta minimālā sastāva ietvaros paredzēta iekšējās ražošanas
kanalizācijas sistēma. Ēdienu paredzēts gatavot pārsvarā no pusfabrikātiem. Ražošanas
notekūdeņus no objekta ēdināšanas zonas paredzēts novadīt ražošanas kanalizācijas (K3) tīklā,
attīrīt tauku atdalītājā un tālāk novadīt sadzīves kanalizācijas tīklā (K1). Tauku atdalītāju paredzēt ar
jaudu vismaz Q=2-3 l/s.Tauku atdalītāja ekspluatāciju veikt atbilstoši ražotāja norādītajām
instrukcijām. Paredzēts izbūvēt sadzīves kanalizācijas sistēmu no PVC kanalizācijas
caurulēm.Kanalizācijas caurules OD75, OD110 paredzēts ieguldīt ar slīpumu ≥ 2%, caurules OD50
paredzēts ieguldīt ar slīpumu ≥ 3%. Ražošanai kanalizācijai paredzēt vēdināšanu. Cauruļvadiem,
šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas, paredzēt metāla aizsargčaulas, šķērsojot ugunsdrošības
nodalījumus, šķērsojuma vietā paredzēt ugunsdrošās manžetes/blīvējumus atbilstoši UPP
norādītajām prasībām.
Elektroapgāde – ārējie tīkli (ELT)
Ārējo tīklu pieslēgumam tiek izmantota esošā transformatoru apakšstacija ar diviem
transformatoriem (2x630kVA). Uz katru ēkas galveno sadalni no transformatora tiek guldīti trīs vara
kabeļi (NYY-1-4x240mm). Šķērsojot citas inženiertīklu komunikācijas kabeļus guldīt caurulēs.
Elektroapgāde – iekšējie tīkli (EL)
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Elektroapgāde. Montāžai pielietot materiālus, atbilstoši LR spēkā esošo normatīvu un noteikumu
prasībām. Elektrosadalnes telpā izbūvē galvenās sadalnes GS-1 un GS-2.No galvenajām sadalnēm
tiek nobarotas pārējās ēkā atrodošās sadalnes. EL sadalnes telpā pa telpas perimetru izbūvēt
zemējuma kontūru apmēram 20-30 cm virs grīdas līmeņa. Ārpus ēkas paredzēt sadalni ar spailēm
pārvietojama dīzeļģeneratora (630kVA) pieslēgšanai pie ēkas tīkla, lai nodrošinātu ledus uzturēšanu
ilgstošā elektrobarošanas traucējamību situācijā. Sadalnēs paredzēt rezerves vietas 30% apmērā.
Izgatavojot sadalnes ievērot LVS EN61439-1;2 un 60947-2 standartu prasības. Kombinētos
automātslēdžus paredzēt ar “Asi” noplūdes tipu. Elektrotīkla spriegums: 400/230 V. Sistēma: TN-CS. Iekštelpu elektroinstalāciju montēt atklāti pa konstrukcijām, plastikāta caurulēs, zem apmetuma,
kabeļu trepēs, kā arī aiz ģipškartona apšuvuma. Atsevišķi kabeļi montējami plastikāta caurulēs grīdā.
Slēdžu montāžas augstums- 1,1m, ja nav noteikts citādi.Kontaktu montāžas augstums- 0,3m, ja nav
noteikts citādi.Rozešu un slēdžu markas izvēlās pasūtītājs.Sienas kontaktus montēt ne tuvāk kā 0,5
m no apkures radiatoriem. Slēdžu un kontaktu montāžas vietas un augstumu papildus precizēt pēc
IN projekta.Konstrukciju šķērsojumos un šķērsojot inženiertehniskās komunikācijas, kabeļus ievērt
plastikāta aizsargcaurulēs. Kabeļu trepju taisnie posmi tiek paredzēti MEKA KS-20, bet pagriezienus
paredzēt KS-80. Visi kabeļu trepju konstrukciju stiprinājuma elementi jāparedz ar E60 ugunsizturības
klasi.Ēkas elektrobarošana nodrošināta divos drošuma līmeņos atkarībā no patērētāju nozīmes:
Pamatlīmenī (nerezervētā barošana) pieslēgti:
 Visas aukstumu ģenerējošās iekārtas, izņemot UPS un serveru telpas dzesēšanu;
 Jumtu, tekņu, noteku un cauruļu elektriskās apsildes;
 Ventilācijas iekārtas un ventilatori (izņemot ar ugunsdzēsību saistītās iekārtas);
 Apgaismojums;
 Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu sūkņi;
 Tehniskās rozetes.
 Automātiskās vadības sistēmas ar precīzu nostrādi – obligāto koplietošanas telpās,
ieteicami publiskās telpās un citās regulāri noslogotās telpās.
1.2.
Rezervētajā līmenī (rezervēta barošana, no transformatora un viena dīzeļa
ģeneratora vai lokālas akumulatoru baterijas) ietilpst:
1.1.
Avārijas un evakuācijas apgaismojums;
1.2.
Ugunsdzēsības sūkņi;
1.3.
UPS dzesēšanas iekārtas;
1.4.
Dūmu novadīšanas, virsspiediena, kompensācijas automātikas un spēka
iekārtas;
1.5.
Ugunsdzēsības iekārtas pēc uzdevuma;
Rezerves elektroapgāde. Paredzēt rezerves elektroapgādes sadalni, ko sprieguma neesamības
gadījumā nobarot ar UPS (40kVA ~7min) un patstāvīgo dīzeļģeneratoru (40kVA, ārtelpu). Sprieguma
neesamības gadījumā tiek iedarbināts dīzeļģenerators, bet nepārtrauktu elektroapgādi
dīzeļģenerātora startēšanās periodā nodrošina UPS sistēma.
1.1.

Apgaismojums- iekštelpas. Visās telpās izņemot palīgtelpas un atsevišķas tehniskās telpās paredzēts
izmantot gaismekļus ar DALI vadību.
Vispārējo apgaismojumu paredzēts vadīt ar DALI
tasterslēdžiem, sensoriem. Apgaismojuma līmenis telpās atbilst EN 12464-1:2011 standartam.
Apgaismojuma līmenis ir aprēķināts datorprogrammā “DIALUX”. Hokeja laukumā paredzēts
apgaismojums, lai iespējams 1000 lx apgaismojums un 2000 lx apgaismojums filmēšanas
vajadzībām. Apgaismojums jāparedz dimmējams, lai iespējams mainīt apgaismojuma līmeni. Visas
apgaismojuma armatūras paredzēt ar LED spuldzēm. Arēnu apgaismojuma vadību paredzēt
izmantojot WEB-bāzētu risinājumu, kas paredz platformas un interneta pārlūkprogrammas neatkarīgu
pieslēgšanās iespēju pie apgaismojuma vadības vizualizācijas servera. Sistēmas lietotnei ir jābūt
atbalstītai uz WINDOWS, LINUX, iOS operētājsistēmām bāzētiem datoriem, viedierīcēm bez papildus
programproduktu uzstādīšanas vai licencēm.Vadības sistēmas saskarnei ir jābūt intuitīvai, viegli
pārredzamai un vadāmai kā arī kļūdīšanās drošai, paredzot visas pamatfunkcijas vienā skatā ar

19 ( 26)

Daugavas stadiona ledus halle
Augšiela 1, Rīga, LV-1009

iespēju pārslēgties papildskatos individuālu gaismekļu vadībai un uzraudzībai (Dali gaismekļu
vadība), vai darbības režīmu izpildes apstiprināšanai.
Prasības arēnu apgaismojuma vadības programmai:
1. Pamatskatam jāparedz individuālu arēnu vizualizāciju ar vadības pogām vienā kopskatā ar
iespēju:
a. Redzēt esošo/aktivizēto apgaismojuma scenāriju (režīmu);
b. Apskatīt un vadīt individuālus prožektorus arēnas zonās;
c. Pārslēgt iepriekš definētus XX apgaismojuma režīmus;
d. Centralizēti izslēgt arēnu apgaismojumu.
2. Individuālu prožektoru zonu vadības atvērumā paredzēt:
a. Katra prožektora statusa attainojumu (ieslēgts/izslēgts);
b. Prožektoru individuālu vadību neatkarīgi no aktivizētā scenārija;
c. Prožektoru degšanas stundu atskaiti.
3. Saskarnei jāparedz:
a. Apgaismojuma režīmu aktivāciju ar datorpeles piespiedienu uz atbilstoša režīma
pogas (izvēlētā režīma statusam jāatainojās ar režīma nosaukuma krāsas izmaiņu);
b. Lai izvairīties no nejaušas apgaismojuma rēžīmu ieslēgšanas un izslēgšanas,
nospriežot pogu ir jāapstiprina darbība iznirstošajā logā;
c. Vizualizācijas sistēmai ir jābūt aizsargātai ar paroli.
Apgaismojums- fasāde Uz ēkas sienām tiek izvietoti gaismekļi fasādes izgaismošanai. Fasādes
apgaismojums tiek vadīts ar krēslas sensoru. Uz fasādes var tikt paredzēti izgaismoti ekrāni, kam
nepieciešami el. pieslēgumi.
Avārijapgaisme. Avārijas apgaismojums tiek realizēts ar avārijas gaismekļiem, kas ieslēdzās, ja uz
sadalnes kopnēm pazūd spriegums, kā arī ja ir saņemts trauksmes signāls no UAS. Gaismekļiem ir
paredzēta centrālā baterija, kas nodrošina to darbību vismaz 60 min. No centrālās baterijas uz
gaismekļiem jāparedz ugunsizturīgi kabeļi (60 min) un ugunsizturīgi kabeļu striprinājumi, caurules
(60min). Vispārīgās telpās tiek uzstādīti gaismekļi pretpanikas apgaismojumam, kas ir ne mazāks kā
0,5 lx uz grīdas, bet telpās, kas kalpo kā evakuācijas ceļi, apgaismojuma līmenis uz grīdas ir ne
mazāks kā 1,0 lx. Uz trauksmes pogām, ūdens hidrantiem, norādēm u.c. nepieciešams
apgaismojuma līmenis 5,0 lx. Evakuācijas ceļu virzienu norāda evakuācijas apgaismojuma
armatūras, kas ir izvietotas telpās. Evakuācijas apgaismojums darbojas nepārtraukti. Evakuācijas un
antipanikas gaismekļiem paredzēta viena centrālā baterija. No centrālās baterijas uz evakuācijas
gaismekļiem jāparedz ugunsizturīgi kabeļi (60min) un ugunsizturīgi kabeļu striprinājumi, caurules
(60min).
Zibensaizsardzība. Ēkai paredzēts uzstādīt pasīvo zibensaizsardzības sistēmu. Ēkai tiek noteikta 3.
zibensaizsardzības klase. Zibensaizsardzības sistēmu pa ēkas jumtu montēt ar alumīnija stiepli
d8mm to stiprinot uz montāžas distanceriem. Taisnos posmos virs 20 metriem izmantot stiepes
kompensatorus. Tos izvietot ne tālāk kā 20 metrus vienu no otra. Izbūvēt izolētas stieples nolaidumus
uz zemējuma kontūru. Stieples montāžas vietu pa ēkas sienu iepriekš saskaņot ar arhitektu un
pasūtītāju. Zibens novadītājiem, pēc iespējas, jābūt taisnākiem, izvairoties no tādām formām, kā cilpu
veidošanu. Nolaidumi jāierīko pa taisnāko un īsāko iespējamo ceļu. Pārejā starp nolaidumu vietām
un zemējuma kontūru paredzēt mērījumu kopni (spailes). Pie vēdināšanas skursteņiem un citām
iekārtām kas atrodas virs jumta līmeņa paredzēts uzstādīt alumīnija zibens uztveršanas stieņus
d16mm. Uztveršanas stieņus stiprināt ar izolējošu materiālu. Lai noteiktu aizsargājošo leņķi, skatīt
LVS EN 62305-3 2. tabulas III līkni. Elektrosadales telpās paredzēts izvietot PE zemējuma kopni,
kam pievienot visas zemējamās iekārtas, kabeļu trepes, ūdensvadus, ventilācijas kanālus, apkures
caurules un zemējuma kontūru. Savienojumiem izmantot lokano zemējuma vadu. Ēkas sadalnēs
jāparedz pārsprieguma aizsardzība, galvenajām sadalnēm jāparedz 1. un 2. līmeņa aizsardzība, bet
pārējām sadalnēm jāparedz 2. līmeņa pārsprieguma aizsardzību. Ēkas pamatos paredzēts izbūvēt
zemējuma kontūru ar 3,5x30mm cinkotu plakandzelzs stiepli. Plakandzelzs stiepli gulda pie pamatu
plātnes armatūras režģa, ik pēc 2 metriem to pievienojot pie armatūras. No plakandzelzs stieples
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paredzēt zemējuma elektrodus un/vai (ja iespējams) pieslēgumus ēkas pamatu pāļiem.
Nepieciešamie savienotājuzgaļi zibens novadītāju un zemējuma kontūra savienošanai ir jāaizsargā
no korozijas. Lai izvairītos no konstrukciju korodēšanas zemēšanas sistēmu veidot no vienādiem
materiāliem.
Elektronisko sakaru sistēmas.
Kabeļu montāžas veidi. Objektā vājstrāvas un drošības sistēmas kabeļu tīkli tiks guldīti uz kabeļiem
paredzētajām nesošajām konstrukcijām un kabeļu kanālos, vai griestu un sienu konstrukcijās
plastmasas caurulēs, saskaņojot ar pārējo inženierkomunikāciju instalācijām.
Uguns aizsargājošs putu aizpildījums.Visiem ugunsizturīgiem aizpildījumiem jānovērš dūmu, uguns
un toksiskās gāzes iekļūšanu caur atvērumiem pirms, pēc, vai ugunsgrēka laikā. Putu aizpildījuma
uguns izturībai jābūt vismaz kā sienai vai grīdai, kurā tas ir instalēts tā, lai oriģinālais grīdas un sienu
uguns izturības līmenis tiek uzturēts, kā tas prasīts valsts elektrības esošajās normās un būvniecības
normu prasībās, LBN 201-15.
Piekļuves kontroles (PK) sistēma un apsardzes signalizācijas (AS) sistēma. Objektā tiek paredzēts
uzstādīt piekļuves kontroles (PK) sistēmu saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu, lai kontrolētu
nepiederošu personu iekļūšanu ēkā, kā arī ierobežotu personāla piekļuvi atsevišķām telpām.
Piekļuves kontroles sistēma tiek paredzēta kā integrēta kontroles sistēma, kas sevī ietver apsardzes
signalizācijas (AS) un piekļuves kontroles sistēmas. Abu sistēmu elementi ir veidoti kā vienota
sistēma. Projektējamo piekļuves kontroles un apsardzes signalizācijas sistēmas slēgt TCP/IP tīklā,
izmantojot objekta esošo datu pārraides tīklu.
Telekomunikācijas (TK) sistēma. Projektējamā ēkā tiks izbūvēts vienots telekomunikāciju tīkls (balss
un datu pārraides) līdz gala lietotājam. Izveidojot iekšējo telekomunikāciju sistēmu, izmantotajai
aparatūrai, kabeļu tīklam un komponentiem jāatbilst standarta LVS EN50173 un LVS EN 61935:2006
prasībām.Telekomunikāciju sadales tīkla instalāciju tiek paredzēts veikt ar CAT.6 vītā pāra kabeļiem.
Telekomunikāciju tīkla instalācijai tiek izmantots halogēna gāzes nesaturošus kabeļus (saskaņā ar
Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"). Katrs pieslēguma vietas kanāla
garums nepārsniedz 90 m. Ēkas tehniskajā telpā tiek izvietots telekomunikācijas iekārtu un tīkla
sadales skapis. Sadales skapī paredzēts izvietot: telekomunikāciju un piekļuves/apsardzes sistēmu
aktīvo aprīkojumu, RJ45 CAT.6 neekranētus komutācijas paneļus (24 ligzdu pieslēgvietām), optisko
dzīslu komutācijas paneli, RJ45 CAT.6 neekranētus komutācijas paneļus (ar48 ligzdu pieslēgvietām),
elektroenerģijas barošanas paneli. Sadales skapi sazemēt saskaņā ar aprīkojuma un iekārtu ražotāju
rekomendācijām, pieslēdzot pie potenciālu izlīdzinošās kopnes. Lai nodrošinātu datu tīklu
pieejamību, visā ēkā tiek paredzēts ievietot papildus elektronisko sakaru komunikācijas skapjus. Šie
skapji tiek savstarpēji saslēgti ar maģistrālo komunikāciju skapi izmantojot optisko vienmodu kabeli.
Katrai darba vietai ir paredzēta dubultā (2xRJ45) kontaktrozeti. Darba telpās tiek paredzētas
vienvietīgās rozetes, kas tiek paredzētas iekārtu pieslēgšana( printeris, fakss utt.) Ēkā tiek paredzēts
izveidot bezvadu datu tīklu.
Videonovērošanas sistēma Tiek paredzēts izbūvēt videonovērošanas sistēmu, kura realizēta uz IP
video apstrādes un ieraksta risinājuma bāzes. Videoieraksta sistēma nodrošina video arhīva ietilpību
ne mazāk kā 30 dienām. Sistēmas video plūsmas nodrošina centralizētu video attēla datu
nepartrauktu ierakstu (meta dati), sistēmas iekārtām jānodrošina analītiskā funkcionalitāte, piemēram
atstāto mantu detekcija, nepareizu kustības virzienu, mīņāšanās un citu aizdomīgu kustību/ nekustību
definēšana un detektēšana, izmantojot iegūtu video attēlu. Video ierakstu saglabāšana tiek veikta
video ieraksta masīvos, izmantojot ISCSI tehnoloģiju. Sistēmas uzraudzību nodrošina serveris ar
videoierakstu menedžmenta programmatūru. Objekta tiek paredzēta ārējā un iekšējā perimetra
novērošana. Tiek paredzēts pielietot DOME, BOX un 3600 tipa kameras, kas nodrošina 3 vai 4 MP
izšķirtspēju, IR un barošana tiek nodrošināta caur PoE. Videonovērošanas kameras nodrošina
ieraksta arhīvu uz micrSD atmiņas kartēm, datu tīkla pārrāvuma vai bojājuma gadījumā video kamera
ierakstu veic lokāli uz SD kartes, pēc datu tīkla darbības atjaunošanas video sistēma automātiski
sinhronizē trūkstošos datus uz centrālajiem video masīviem. Datu pārraides pamata protokols ir
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Interneta Protokols (IP) Ipv4. TCP/IP tīkla hirarhijā jāizmanto B klases IP adresācijas apakštīklu ar
vismaz 510 vienību ietilpību. Visas videonovērošanas aktīvas tīkla iekārtas tiek izvietotas datu tīkla
komunikāciju skapjos.
Izsaukuma sistēmas invalīdu tualetēs.Riteņkrēslu lietotājiem paredzētajās tualetes telpās tiek
paredzēta izsaukuma sistēma, lai persona ar invaliditāti nepieciešamības gadījumā var izsaukt
palīdzību. Tualetes telpās tiek paredzēts izvietot divas palīdzības pogas vienu 1,2m augstumā no
grīdas līmeņa. Virs tualešu durvīm tiek izvietota gaismas signāla iekārta. Visu tualešu trauksmes
signāli tiek pāraidīti uz apsarga/dežuranta telpu, kur tiek paredzēts izvietot sistēmas vadības bloku.
Centrālā izziņošanas sistēma. Ēkas centrālā izziņošanas sistēma tiek projektēta un izbūvēta
atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un standartiem.Sistēma automātiski
iedarbināma, nostrādājot automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmai. Nepieciešamības gadījumā dežurējošais vai apsardzes personāls var iedarbināt sistēmu
manuāli. Projektējamā ēkā tiek izveidota kopējā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes izziņošanas
sistēma, kuras vadības bloki atradīsies tehniskajās telpās. Projektā ir paredzēta Eiropas
standartiem atbilstoša ugunsgrēka izziņošanas sistēmas . Šāda sistēma ļauj apziņošanu atsevišķi
pa zonām, kā arī apvienot visas zonas kopā. Tā dod iespēju veikt personāla brīdināšanu ar
mikrofona palīdzību vai iepriekš sagatavotu, ierakstītu tekstu. Tā nodrošina vismaz četru iepriekš
ierakstītu trauksmes ziņojumu vadību manuāli un automātiski.Automātiskā balss ugunsgrēka
izziņošanas sistēma tiek projektēta, lai nodrošinātu skaidru un saprotamu balss brīdinājumu visās
telpās, kurās varētu uzturēties cilvēki. Vietā, kurā ierīkota automātiskā ugunsgrēka balss
izziņošanas sistēma, nodrošina, ka skaļruņu līmenis ir vismaz 65dB un ir par 10 dB augstāks nekā
fona troksnis, un to iespējams dzirdēt jebkurā vietā, kur var atrasties cilvēks. Runas saprotamību
pārklājuma zonā pēc kopējās saprotamības skalas (CIS) nodrošināt ≥ ar 0.7 (LVS EN 60849:
2005L, 5.1.). Maksimālais skaņas intensitātes līmenis 1m attālumā no skaļruņiem nedrīkst būt
augstāks par 120dB.Sistēmas līniju montāžai izmantot ugunsizturīgo kabeli 2x0.8+0.8, kurš iztur
uguns slodzi 30 min piemēram J(ST)Y. Sistēmas pārklājums ir sadalīts izziņošanas zonās, un katru
zonu apkalpo vismaz divas elektriski neatkarīgas līnijas. Visi izmantotie pastiprinātāji ir rezervēti, kā
rezultātā vienas pastiprinātāja vai skaļruņu ķēdes bojājums nebūs par iemeslu apkalpojamās
skaļruņu zonas pilnīgam zudumam. Skaļruņu montāžas veids (atkarībā no uzstādīšanas vietas –
montāžai uz piekārtiem griestiem vai pie sienas) un izvietojums precizējams būvprojekta izstrādes
laikā, saskaņā ar telpu plānojumu. Projektā apskaņošanas sistēmas skaļruņu izvietojums ēkas
telpās atbilst skaļruņu jaudas un kvadratūras attiecībai 1W/5-10m2. Skaļruņiem paredzēt
ugunsizturīgas kabeļu pievienošanas klemmītes un termopārus, kas atvieno skaļruni no līnijas
saskaņā ar standartu BS5839. Katrai zonai paredzēts montēt līnijas kontroles ierīci. Skaļruņus
montēt griestos, montāžas veidu skat. stāvu rasējumos. 6W un 12W skaļruņu jaudu attiecīgās
telpās precizēt montāžas laikā pēc akustisko mērījumu veikšanas. Visu aparatūras elementuskaļruņu, statņu, konsoļu novietojumu precizēt darbu gaitā. Pēc tīkla izbūves nepieciešams veikt
skaņas līmeņa un saprotamības mērījumus, mērījumu aktus pievienot izpilddokumentācijai.
Rezerves elektroapgādei uzstāda akumulatoru baterijas, kas nodrošina sistēmas darbību 72 stundu
laikā elektroapgādes pārtraukšanas gadījumā, pie tam atlikušā kapacitāte nodrošina slodzi
trauksmes režīmā vismaz 30 minūšu laikā.
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Automātiskā ugusngrēka atklāšanas un trauksmes sistēma. Automātisko ugunsgrēka atklāšanas un
trauksmes signalizācijas sistēmu (turpmāk – UAS sistēma) ierīko saskaņā ar šādiem normatīviem.
Tiks ierīkota adrešu–analogā UAS sistēma. Projektā tiek paredzēts pielietot ESMI FX-3NET kontroles
paneli ar 4 cilpām. FXS 3NET ir aprīkota ar kontroles paneli, kas ļauj konstatēt detektoru bojājumu,
uzliesmojuma zonu un ļauj atcel, ja ir viltus trauksme par ugunsgrēku. FXS 3NET kontroles paneļi
nodrošina informācijas pārraidi uz jebkuru vadības pulti un paneli(pēc pasūtītāja izvēles). Kontroles
panelis tiek izvietots pirmā stāva gaitenī. UAS sistēmas iekārtu ~230 elektrobarošana ir paredzēta
projekta EL daļā. Rezerves barošanai tiek paredzēts barošanas bloks. Projektā paredzētā bateriju
kapacitāte nodrošina kontroles paneļa darbību (strāvas padeves avārijas gadījumā) 72 stundas
gaidīšanas režīmā un 0,5 stundas trauksmes režīmā – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14; p.A.6.7.3.
„Rezerves apgāde”. Ugunsgrēka detektoru tipi ir saskaņā ar telpu degšanas slodzi, platību un griestu
augstumu. Izvietojums ir atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.A.6.4. „Detektoru un manuālo ugunsgrēka
signāldevēju novietojums un savstarpējie attālumi”). Telpās tiek paredzēts izvietot optiskos dūmu
detektorus. Tehniskajās telpās tiek pielietoti temperatūras detektori. Evakuāciju ceļos nepieciešams
pielietot dūmu detektorus.Izvietojot ugunsgrēka detektorus, ievērot gaismekļu izvietojumu.
Detektorus nemēdz uzstādīt blakus svaigā gaisa ieplūdes ierīcēm. Griestiem jābūt vienlaidus vismaz
0,6m rādiusā ap katru detektoru.Ugunsgrēku zonu sadalījums – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p.
6.3.2 „Atklāšanas zonas” un p. A.6.2. „Atklāšanas zonas”).Lai ierobežotu bojājuma sekas (skat. LVS
CEN/TS p. A.6.1.2.1.), dažādu funkciju UAS cilpu posmi ir atdalīti ar īsslēgumu izolatoru ierīcēm.
Projektā paredzētie moduļi (adreses, releja moduļi utt.) kā arī signālpogas ir nodrošinātas ar
iemontētām īsslēguma izolatora ierīcēm.Vadības modeļi tiek paredzēti ventilācijas un piekļuves
kontroles atslēgšana ugunsgrēka gadījumā. Papildus vadības moduļi tiek paredzēti automātiskās
balss izziņošanas sistēmas. Projektā ir paredzēta lifta vadība (ugunsgrēka gadījumā). Ugunsgrēka
gadījumā lifti jānolaiž uz 1.stāvu un bloķēšanu ar atvērtām durvīm 1. stāvā līmenī. Vadības moduļu
daudzumu un izvietojumu precizēt atbilstoši liftu vadības reālajām shēmām.UAS tīkla kabeļi – ar 30
min ugunsizturību – atbilstoši LVS CEN/TS 54-14 (p. A.6.10.2 „Ugunsaizsardzība”).Kabeļu vertikālai
montāžai ir paredzēts kabeļu stāvvads. Lai nodrošinātu visu UAS sistēmas iekārtu zemēšanu,
projekta EL daļā ir paredzēta zemēšanas kopne.Kabeļus instalēt slēpti ēkas konstrukcijās, pirms tam
ievietojot caurulēs. Kabeļu montāža bez ievietošanas aizsargcaurulēs, kā arī atklātā veidā nav
pieļaujama. Kabeļu montāžas trases pirms izbūves ir nepieciešams precizēt un saskaņot, ņemot vērā
pārējo inženierkomunikāciju izvietojumu.Vietas, kur kabeļi šķērso pārsegumus un sienas, tos guldīt
atsevišķā caurulē. Pēc montāžas caurumus noblīvēt, blīvējuma ugunsdrošības pakāpei ir jāatbilst
sienas vai pārseguma ugunsdrošības pakāpei.
Vadības un automātikas sistēma. Ēkas Vadības un automatizācijas sistēmas projekts tiks izstrādāts
balstoties uz visām saistītajām būvprojekta sadaļām. Instalācijai pilnībā jāatbilst visiem valsts
noteikumiem, likumiem un rīkojumiem, standartiem un normām. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar
spēkā esošiem pašvaldību un Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības normatīviem, Eiropas normatīviem
(EN), tiem Eiropas standartiem, kuriem ir Latvijas standartu statuss (LVS EN), kā arī Pasūtītāja
norādījumiem. Galvenās BMS komponentes ir dators, globālais kontrolieris un inženiersistēmu
automātikas vadības skapji ar vadības kontrolieriem. Katrā stāvā ir izvietoti inženiersistēmu automātikas
vadības skapi ar vadības kontrolieriem. Projektā tiks paredzēti programmējami kontrolieri, kuriem ir sava
pārrakstāmā atmiņa, kurā iespējams ieprogrammēt vairākus algoritmu ciklus pilnīgi neatkarīgu iekārtu
vadīšanai. Katru programmējamo kontrolieri var pārprogrammēt arī attālināti no servisa biroja, izmantojot
interneta piekļuvi. Katru inženiersistēmu ir paredzēts pieslēgt pie vadības kontrolieriem. Atbilstoši
iekārtu darbības algoritmiem, ir nepieciešams izvēlēties atbilstošo kontrolieri, ar noteiktu ieeju un izeju
skaitu. Lai nodrošinātu sistēmas darbību, pie kontroliera ieejām ir pieslēgti nepieciešamie sensori.
Visi inženiersistēmu kontrolieri ir pieslēgti globālajam kontrolierim, izmantojot sakaru tīklu. Globālais
kontrolieris nodrošina datu apmaiņu starp kontrolieriem un datoru. Pie globālā kontroliera, izmantojot
Ethernet tīklu, ir pieslēgts dators. VAS sistēmas arhitektūrā nodrošina trīs vadības sistēmas līmeņus:
pārvaldības līmenis, automatizācijas līmenis, telpu vadības līmenis. Pārvaldības līmenī tiek veikta
tīkla administrēšana, kontrole un novērošana, kā arī nodrošināta piekļuve tīklā ar dažādiem prioritāšu
līmeņiem. Pārvaldības līmeņa centrāla darba stacija ir aprīkota ar WEB serveriem, pie kuriem caur
lokālo tīklu vai internetu vienlaicīgi var pieslēgties un strādāt ne mazāk kā 3 lietotāji. Centrālā darba
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stacija ir nepieciešams pieslēgt pie ēkas kopējā LAN tīkla. Centrālās darba stacijas serveris ir
jāpieslēdz pie UPS elektrobarošanas līnijas.
Pārvaldības līmenī tiek veikti sekojoši uzdevumi:
1. Dažādu līmeņu piekļuves funkcijas.
2. Procesu kontrolieru pārraudzība un vadība.
3. Iekārtu un stāvu plānu grafiskās attēlošanas pārlūks.
4. Laika plānotājs.
5. Trauksmes signālu pārlūks un pārvaldība.
6. Notikumu reģistrācijas pārlūks.
7. Datu arhivēšana.
8. Datu un mērījumu līknes.
9. Enerģijas patēriņu uzskaite.
10. Trauksmes signālu un notikumu nosūtīšanu uz e-pastu adresēm (min. trīs).
11. Trauksmes signāla nosūtīšana uz telefona numuriem (min. trīs).
12. Grafiskās, kļūmju un citas informācijas izdruka uz printera (pēc pieprasījuma).
13. Interneta piekļuve.
Automatizācijas līmenis:
Ēkas galveno inženiersistēmu un to iekārtu pārraudzība tiek veikta automatizācijas līmenī ar procesu
kontrolieru palīdzību. Procesu kontrolieriem jāspēj darboties autonomi un neatkarīgi ar vadības
funkcijām, kuras spēj nodrošināt vairāku, neatkarīgu iekārtu vadību. Tīkla arhitektūrai ir jānodrošina
piekļuves tiešsaitē jebkuram procesa kontrolierim no jebkuras vietas tīklā. Katru procesu kontrolieri ir
jāspējams programmēt attālināti, izmantojot interneta sakarus. Piekļuvi pie sistēmas
programmēšanas piešķirt tikai atbildīgajiem dienestiem. Piekļuve pie iekārtas programmēšanas ir
liegta lietotājiem. Lai nodrošinātu sistēmas drošību, pie sistēmas kontrolieriem var piekļūt tikai ar
piekļuves kodu. Sprieguma pazušanas gadījumā, kontrolieriem ir jāsaglabā programmatūra un
vadības datu punkti EEPROM atmiņā (neatkarīgi no sprieguma). Līdz ar sprieguma padeves
atgūšanu, kontrolieri var atsākt savu darbību.
Katrs automatizācijas līmeņa procesu kontrolieris spēj veikt visas turpmākās darbības:
14. Dažādu līmeņu piekļuves funkcijas;
15. Procesu vadības un uzraudzības funkcijas;
16. Trauksmes signālu un notikumu ziņojumu izveide;
17. Laika programmas;
18. Datu/parametru reģistrēšana un šo vērtību pārraide uz pārvaldības līmeni;
19. Enerģijas patēriņu uzskaite;
20. Darba stundu uzskaite;
21. Datu un programmu dublējumkopiju veidošana.
Telpu vadības līmenis.
Telpu klimata vadību un uzraudzību veiks kontrolieri, kuri savstarpēji tiks savienoti ar
CANbus, BACnet IP un Modbus TCP komunikācijas protokola palīdzību. Telpu kontrolieri spēj
darboties autonomi un neatkarīgi no automatizācijas līmeņa.
Telpu kontrolieros ir jābūt iebūvētiem vadīšanas algoritmiem, lai nodrošinātu sildīšanu un
dzesēšanu, CO2 un temperatūras uzraudzību.
Ventilācijas sistēma un klimata kontroles vadība. Pieplūdes un nosūces iekārtu kontrolieriem jābūt
savienojamiem tīklā caur Bacnet IP vai Modbus TCP protokolu. Iekārtas komplektējas ar visiem
nepieciešamajiem automātikas elementiem. Visas gaisa apstrādes iekārtas tiek piegādātas ar
rūpnīcā komplektētu automātiku.
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Iekārtu automātisku vadību;
Agregātu izslēgšanos ugunsgrēka gadījumā;
Trauksmju signālu veidošanu un pārsūtīšanu uz BMS globālo kontrolieri un attiecīgajiem
dienestiem;
 Iekārtu parametru nolasīšanu BMS sistēmai;
 Iespēju iestatīt (regulēt) iekārtu parametrus no BMS sistēmas.
VAV vārsti palīdz regulēt gaisa daudzumu katrā zonā, neatkarīgi vienam no otra. Pie VAS
sistēmas vadības kontrolieriem tiek pievienoti VAV vārsti. Vārsti tiek vadīti ar 0-10V signālu palīdzību.
VAV vārstu atvērums ir atkarīgs no CO2 vai no iestatītā vadības algoritma. Signāls no devēja caur
kontrolieri tiek nodots uz galveno kontrolieri, kas pēc algoritma samazina vai palielina vārstu atvērumu
un PN iekārtas gaisa daudzuma padevi. BMS veic kļūdas konstatēšanu, ja netiek realizēts vadības
algoritms. BMS sistēma nodrošina atbildīgo dienestu informēšanu par kļūdu sistēmā. VAV vārstu
vadība tiek realizēta pēc telpas izmantošanas grafika, telpās, kuras netiek izmantotas, VAV vārsti tiek
noslēgti. Klimata kontrole telpās ir pieslēgta pie ēkas vadības un automatizācijas sistēmas. Tā tiek
realizēta, vadot telpas dzesētājus kā arī vadot telpas sildītājus. Telpās tiek izvietotas vadības klimata
pultis, kurās ir iebūvēts temperatūras devējs vai izvietoti temperatūras devēji. Klimata vadībai tiek
izmantots BMS sistēmā ieprogrammētais algoritms.
Darba nosacījumi: atbilstoši laika grafikam.


Iekārtai ir jāstrādā atbilstoši laika grafikam sekojošos režīmos:
◦ Aktīvs laika grafiks. Iekārtai ir jāuztur vēlamā temperatūra (koriģējama no vadības datora).
◦ Neaktīvs laika grafiks. Iekārtai ir jāuztur: AVK projekta noteiktā vēlamā dzesēšanas
temperatūra, AVK projektā noteiktā vēlamā sildīšanas temperatūra.
Trauksmes ir jāģenerē, ja:


Zonas temperatūra ir augstāka par dzesēšanas vēlamo temperatūru par noteiktu vērtību
(vērtība ir iestatāma).
 Zonas temperatūra ir zemāka par sildīšanas vēlamo temperatūru par noteiktu vērtību (vērtība
ir iestatāma).
BMS nodrošina optimālu palaišanas algoritmu, lai nodrošinātu nepieciešamo telpas
temperatūru, aktivizējoties laika grafikam.
Apgaismojuma vadība. Apgaismes vadības sistēma sastāv no kontrolieriem un gaismas vadības
servera, kas nodrošina apgaismojuma vadību, kontroli un monitoringu. Gaismas vadības serveris ir
aprīkots ar ārējo BMS pieslēgumu, kas atbalsta Bacnet IP protokolu. Pie apgaismojuma sistēmas
kontrolieriem tiek pieslēgti gaismekļi, klātbūtnes stāvokļa devēji, slēdži. Apgaismojuma kontroli veic
gaismas vadības serveris, kas regulē un nodrošina sistēmas darbību. Gaismas vadības serveris ir
aprīkots ar savu operatīvo sistēmu, kas ļauj pieslēgties pie tā, izmantojot pārlūkprogrammu. BMS veic
tikai datu nolasi un pārraudzību.
Enerģijas uzskaite. Siltuma un aukstuma enerģijas un elektroenerģijas uzskaites skaitītājiem jāatbalsta
Mbus vai Modbus protokols. Visi skaitītāji virknē tiek savienoti pie Mbus kontroliera (Mbus masterd
divece). Mbus kontrolieris tiek pievienots pie galvenā kontroliera. BMS veic datu nolasīšanu caur Mbus
datu pārraides protokolu. BMS veic minēto skaitītāju automātisku nolasi un skaitītāju datu apstrādi
vizualizācijas programmā.
BMS programma.Vizualizācijas programma ir speciāla ēku vadības sistēmas programma, kas parasti
strādā Windows operētājsistēmā. Minēto inženiersistēmu vadībai ir jāizstrādā grafiskā programmas
daļa, kur būs ietverts ēkas plānojums ar BMS pieslēgtām iekārtām. Katrai iekārtai jābūt savam
grafiskajam logam ar parādītiem regulēšanas parametriem. Web serverim ir jābūt ar standartizētu
operētājsistēmu, piemēram Microsoft Windows, Red hat Linux vai Sun Solaris. Vizualizācijas
programmai ir jābūt ar web serveri ar neierobežotu lietotāju skaitu.
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Elektronisko sakaru tīkli. Tiek izbūvēta SIA "Lattelecom" sakaru kanalizācijas caurule (∅100mm)
posmā no esošās kanalizācijas pieslēguma vietas līdz projektējamajai ēkai. Sakaru kanalizācijas tīklu
izbūvēt 0,7-1,1m dziļumā no proj. zemes virsmas, ievērojot pārējo inženierkomunikāciju iebūves
dziļumus.Šķērsojot esošus un ieguldītus kabeļus gruntī ar kabeļu kanalizācijas cauruli, kabeļiem
paredzēts montēt šķeltās caurules aizsardzībai.Ja nav norādīts savādāk, šķērsojot elektrības kabeli,
gāzes vadu, ūdensvadu, kanalizāciju vai siltumtrasi, proj. sakaru kanalizācijas cauruli guldīt 0.25m

zem vai virs tiem.

Būvprojekta vadītājs:
PA”ZALKTIS”( SIA”JR ELEMENTS” arhitektūras risinājumi, SIA”MALUS architects”, SIA”DR
ARHITEKTI”)
Renārs Putniņš
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Pielikums nr.1
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79,00
6,00

6,00

6,00

4,00

0,70

8,10

1,80

5,40

6,00

6,00

6,00

6,00

5,00

4.0
136
51.4

N

M

139
140
141
142

F

Z
Dzelzc
eļa aizs
argjosla

2

51,4 m

EI-30

132.5

8,00

143

Vējtveris
Ieejas halle
Tualete
Tualete
Tualete ar aprīkojumu
cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām
106 Slidu noma
107 Lifts
108 Veikals
109 Treneru telpa ar sanitāro
zonu
110 Treneru telpa ar sanitāro
zonu
111 Treneru telpa ar sanitāro
zonu
112 Treneru telpa ar sanitāro
zonu
113 Apkopēju telpa
114 Dopinga kontrole ar
sanitāro mezglu
115 Procedūru kabinets
116 Fizioterapeitu kabinets
117 Slidu asināšana telpa
118 Koridors
119 Treneru telpa ar sanitāro
zonu
120 Treneru telpa ar sanitāro
zonu
121 Treniņu ledus laukums
122 Sportistu ģērbtuves
123 Dušas un tualetes
124 Sportistu ģērbtuves
125 Drēbju žāvētava
126 Sportistu ģērbtuves
127 Dušas un tualetes
128 Sportistu ģērbtuves
129 Drēbju žāvētava
130 Sportistu ģērbtuves
131 Dušas un tualetes
132 Sportistu ģērbtuves
133 Drēbju žāvētava
134 Sportistu ģērbtuves
135 Dušas un tualetes
136 Sportistu ģērbtuves
137 Drēbju žāvētava
138 Vējtveris

4,00

25.2

174

V

8.5

21.6

137
4.8

23.5

134

4,00

4,00

49.1
173

E

1,20

S

AR3-02

S

0,40

1,60 0,20

30,00

0,20

2,00

0,20

8,20

132

0,20

171

0,20
1,80
2,00

0,20

30,00

0,20

2,00

0,20

4,00

4,00

EI-30

72.2

8,00
4,00

R
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131
21.6

P

133

4,00

4.8

4,00

4,00

8,00

49.1

P

170

8,00

66.2

8,00

130

O

4,00

49.1

4,00

O

T

EI-30

7.7

R

8,00

8,00

172
15.8

E
AR3-02

U
4,00

4,00

140

Telpa (bedre)
sniega/ledus
kausēšanai

135

0,20

U

T

Telpas H= min 4m

1,80

2,10

141

4,00

122.0

V*

4,00

8,00

127
168

4.8

23.3

D
AR3-02

8,00

EI-30

8,00

126

4,00

49.1

176

167

110.9

19.8

4,00

124

8,00

49.1

28.3
123
125

3.3

4.0

EI-30

5.4
109

110

111

112

114

18.3

18.8

18.3

18.3

25.8

41.4

115

116

205.1

80.0

33.6

23.7

146

2,00

4,00
8,00
8,00

154

175

147

155

24.9

20.9

18.8
18.3
18.3
3.3
25.8
33.6
23.7
4.0
58.5
22.9
22.6
2238.2
48.4
21.6
49.1
4.8
49.1
21.6
49.1
4.8
49.1
21.6
49.1
4.8
49.1
21.6
51.4
4.8
4.0

Kāpņu telpa
Inventāra glabātava
Tehnisko darbinieku telpa
Telpa ledus tīrīšanas
mašīnai
Inventāra un tehniskas
noliktava
Ledus laukums
Kāpņu telpa
Garderobe virsdrēbēm

25.2
23.5
8.5
65.8
132.5
2208.1
41.4
53.6
24.9
6.5
5.4

76.4
26.6
11.8
28.9
12.2

Dušas un tualetes
Sauna
Inventāra glabātava
Veļas mazgāšana,
žāvēšanas un labošanas
istaba

155 Masāžas kabinets
156 Spēlētāju atpūtas istaba ar
virtuves zonu
157 Gaitenis
158 Kāpņu telpa
159 Garderobe virsdrēbēm
160 Slidu asināšana
161 Masāžas kabinets
162 Treneru telpa ar sanitāro
zonu
163 Tualete ar aprīkojumu
cilvēkim ar speciālām
vajadzībām
164 Viesu izlases sportistu
ģērbtuves
165 Dušas un tualetes
166 Atkritumu konteineru
novietne

20.9
39.1

167
168
169
170
171

19.8
23.3
56.8
66.2
72.2

Elektrosadales telpa
Ūdens ievada telpa
Sētnieka telpa
Siltummezgls
Ledus sagataves telpa
(kompresoru telpa)

172 Kāpņu telpa
173 Tehnisko darbnieku telpa
174 Telpa ledus tīrīšanas
mašīnai

4.0

76.4
24.0
28.3

15.8
7.7
122.0

175 Slidu asināšanas telpa
176 Koridors
KOPĀ ( iekštelpas)

C

24.8
18.8
27.6
6.5
12.5
19.3

10.9
110.9
6 895.6

162
19.3
159
27.6

156

10.9

Ēkas griezuma apzīmējums
Ēkas griezuma atrašanās vieta

D

12.2

28.9

AR3-01

24.8

153

53.6

5,80

108

EI-30

A

24.0

157

1,80

149

145

4.0

165

1,80

58.5

6.5

0,20

117

163

161

39.1

12.5
EI-30

160
6.5

158

C

PASŪTĪTĀJS

DATUMS

VSIA “Kultūras un sporta centrs
“Daugavas stadions””

Reģistrācijas Nr. LV50003140671
Adrese: Augšiela 1, Rīga, Latvijas Republika, LV 1009

BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS

A

0,20

IZMAIŅAS

VERSIJA

B*

AR3-01

18.8

0,20

A

113

102

0,10 1,60 0,10

5,80

Piegādātāju apvienīva "ZALKTIS"
Adrese: Pērses iela 14 - 3, Rīga, Latvijas Republika LV-1011

BŪVPROJEKTA TS UN AR SADAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS

101

ELEMENTS

SIA "JR ELEMENTS" ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI

9.3

Reģistrācijas Nr. LV40003922614, Būvkomersanta Reģ. Nr. 6529-RA
Adrese: Matīsa iela 41C - 40, Rīga, Latvijas Republika, LV-1009

BŪVPROJEKTA TS UN AR SADAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS

ESOŠĀ ĒKA ZEM TILTA

SIA "MALUS Architects"
Reģistrācijas Nr. LV40203036163, Būvkomersanta Reģ. Nr. 13605
Adrese: Pērses iela 14 - 3, Rīga, Latvijas Republika, LV-1011

ARCHITECTS

BŪVPROJEKTA TS UN AR SADAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

4,00

2,10

4,30

2,40

1,80

5,40

6,00

6,00

6,00

6,00

5,00

SIA "DR Arhitekti"
Reģistrācijas Nr. LV40003828029, Būvkomersanta Reģ. Nr. 3216-R
Adrese: Pērses iela 14 - 5, Rīga, Latvijas Republika, LV-1011
BŪVPROJEKTA NOSAUKUMS

DR ARHITEKTI
PASŪT.NR

DAUGAVAS STADIONA LEDUS HALLE

7-11/12
FAILA NOSAUKUMS

4

5

6

7

8

9*

10

11

12

13

14

15

B

AR3-01

A

AR3-01

F

3

G

2
AR3-03

1

19
AR3-03

C

118

148

5.9
3.8
80.0
18.3

5,60

3.8

B
AR3-01

150
76.4

9,20

9.0

Pieņemtie apzīmējumi
Minerālvates sendvičpanelis
Mūra/ betona sienas
Ģipškartona konstrukciju starpsienas
Nesošās kolonnas

3,60

107

9.3

76.4

1,30

104

26.6

0,20

3,40

Info centrs
Caurlaide
biļešu kase

5,00

3.8

0,20

1,80

105

164

Pirmā palīdzība

0,20

5,9

151

9,00

2,30

106

103

152
11.8

7,80

0,20
1,80
1,80

E

1,40

120
22.6

0,20

5,70

Slēdzami skapīši
slidotavas apmeklētājiem

D

119
22.9

F

8,00

4,00

48.4

G

4,00

0,20 1,60 0,20

122

F

C

Pirmā palīdzība

4,00

4.8

8,00

G

H

EI-30

21.6

I

4,00

4,00

166

1,80

8,00
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H

ESOŠĀS DAUGAVAS
STADIONA TRIBĪNES

151
152
153
154

J
4,00

J

I

K

EI-30

4,00

AR3-02

L

129

4,00

D

21.6

9.4
205.1
9.0
9.3
3.8

144
145
146
147 Treneru telpa ar sanitāro
zonu
148 Somu glabātuve
149 Tualete ar aprīkojumu
cilvēkiem ar speciālām
vajadzībām
150 Sportistu ģērbtuves

83,00

2238.2

4,00

L

143

4,00

4,00

60,00

49.1

121

K

169
56.8

128

8,00

M

144
2208.1

4,00

60,00

EI-30

N

Platība
m2

101
102
103
104
105

0,20
138

0,20

2,00

139

6,00

5,90

142
65.8

Telpas H= min 4m

Telpu eksplikācija
Telpas Nosaukums
Nr.

2,00

0,20

Z
Telpa (bedre)
sniega/ledus
kausēšanai

1. stāvs

ATBĪDĀMS STIKLOJUMS

A

AR3-01
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Grunts
gabala
robeža

AR3-03

AR3-03

B

AR3-01

G

Dzelzceļa aizsargjosla

Tilta
ma
la

6,00

Sar
kan
ā līn
ija

6,00

16

17

18

ID. Nr. DS 2018/3/ERAF
ESOŠĀ CAURBRAUKTUVE
ZEM DEGLAVA TILTA

ARHĪVA NR.

7-11/12

Adrese: Augšiela 1, Rīga, LV 1009, Latvija
DATUMS

RASĒJUMA NOSAUKUMS

PIRMĀ STĀVA PLĀNS
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS

R. PUTNIŅŠ

28.02.2019.

AR DAĻAS VADĪTĀJS

D. RUBINS

28.02.2019.

J. ROTČENKOVS

28.02.2019.

IZSTRĀDĀJA

28.02.2019

STADIJA

MBP

MĒROGS

1:200
DAĻA

AR

RAS. NR.

2-01

KOPĒJAIS LAPU
SKAITS

1

3
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12
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79,00
6,00

4,00

0,70

8,10

5,40

6,00

6,00

6,00

6,00

5,00

F

B

AR3-03

1,80

ala

6,00

Tilta
m

6,00

Grunts
gabala
robe

AR3-03

6,00

AR3-01

G

6,00

ža

A

AR3-01

PRET LOGAILĀM FASĀDES DEKORATĪVĀ APDARE AR
PERFORĒTĀM ALUMĪNIJA KASETĒM
FASĀDES DEKORATĪVĀ APDARE AR
PERFORĒTĀM ALUMĪNIJA KASETĒM

222

4,00

220
13.3

231

199.4

2,00

221

2,00

EI-30

EI-30

24.4

8,00

71.0

V*

8,00

22.4

230
19,22

219

229

48.8

7.9

218

T

15.0

4,00

EI-30

1,20

4,00

4,00

190 sēdvietas

4,00

U

8,00

2,10
2,10

2,00

U

228

E

15.8

AR3-02

V

4,00

5,90
5,90

2,00

T

Z

1,50

Z

S

2. stāvs

E
AR3-02

S

EI-30

Telpas
Nr.
8,00

8,00

Stiklojumi

Kopā 725 sēdvietas

4,00
8,00

19,55

4,00
8,00

8,00

219

4,00

4,00

M

L
83,00
8,00

AR3-02

4,00

D

1,50

AR3-02

217
544.8

J

J

15.6
15.6
15.6
113.1
16.6
20.3
31.5
12.9
4.5
12.9
13.7
30.1
544.8
15.0

Gaismas, skaņas
režijas telpa

22.4

220 Halles apsaimniekotāju telpa

13.3

221 Kāpņu telpa

24.4.

222 Ventkamera

199.4

223 Ēdināšanas/ kafejnīcas zona
224 Virtuve
225 Iesildīšanās zona/Trenažieri
226 Kāpņu telpa

255.0
43.3
232.0
30.8

227
228
229
230
231

273.2
15.8
7.9
48.8
71.0

Ventkamera
Kāpņu telpa
Koridors
Tehniskā telpa
Dīzeļģeneratora telpa

KOPĀ ( iekštelpas)

2339.7

4,00

4,00

216

0,20

2,00

8,00

19,22

I

4,00

190 sēdvietas

8,00

30.1

4,00

I

K

4,00

Stiklojumi

4,00

K

D

8,00

4,00

L

157.2
62.2
10.8

211 Kāpņu telpa
212 Tualete (sievietēm)
213 Tualete ar aprīkojumu
cilvēkim ar speciālām
vajadzībām
214 Tualete (vīriešiem)
215 Serveru telpa
216 Apsardzes telpa
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