
TEHNISKAIS APRAKSTS



KONSTRUKCIJAS

PAMATI
Monolīti plātnes tipa dzelzsbetona pamati uz urbtiem vietas pāļiem.

ĀRSIENAS
Saliekamā dzelzsbetona paneļi ar ģipša apmetumu.

PĀRSEGUMI
Dobumotie dzelzsbetona pārsegumu paneļi.

STARPSIENAS
Dzīvokļu sienas – dzelzsbetona/bloku siena, cinkots karkass ar minerālvates skaņas 
izolāciju/pildījumu, apšūts ar ģipša-celulozes šķiedru plātnēm.

IEKŠĒJĀS KĀPNES
Dzelzsbetona kāpnes ar rūpnieciski ražotiem pakāpieniem – pigmentētiem tumši pelēkā krāsā.

FASĀDES APDARE
Augstvērtīgas masā krāsotas SWISSPEARL šķiedrcementa plātnes, stiprinātas uz alumīnija 
karkasa. Kāpņu telpām – alumīnija fasāžu sistēmas SCHÜCO.
Rekonstruējamās vēsturiskās fasādes – krāsots, apmests ķieģeļu mūris ar apmetumā veidotām 
detaļām, enkurots pie dzelzsbetona sienas.

LOGI, BALKONU DURVIS
Alumīnija konstrukcijas SCHÜCO logi un balkonu durvis – ar trīskārša stikla paketēm un 
nerūsējoša tērauda rokturiem, aprīkoti ar regulējamām pastāvīgās gaisa pieplūdes ierīcēm (ar 
gaisa filtriem).
Rekonstruējamās vēsturiskajās fasādēs Ūdens ielā – koka logi (vēsturisko logu replikas) ar 
trīskārša stikla paketēm un misiņa rokturiem, aprīkoti ar regulējamām pastāvīgās gaisa 
pieplūdes ierīcēm (ar gaisa filtriem).



KONSTRUKCIJAS

JUMTS
Cinkota skārda jumta seguma plāksnes RUUKKI CLASSIC ar polimērkrāsas apdari  un stāvo 
atloku, uz koka nesošām konstrukcijām, ar siltumizolācijas (stikla vate) un vēja, tvaika izolācijas 
risinājumiem.

TERASES
Jumta stāva un āra terašu segums – termo terases dēļi.
Margas terasēm jumta stāvā – rūdīts, laminēts stikls (8+8 mm), SCHUECO alumīnija rāmis.

ĒKU ĀRDURVIS
Alumīnija konstrukcijas SCHÜCO durvis ar paaugstinātu siltumizolāciju un nerūsējoša tērauda 
rokturiem.
Rekonstruējamās vēsturiskajās fasādēs Ūdens ielā vēsturisko durvju replikas – ozolkoka rāmja-
pildiņu konstrukcijas durvis ar virsgaismu un vecināta niķeļa rokturiem.

LIFTI
Ēkas kāpņu telpas aprīkotas ar SCHINDLER liftiem stiklotās šahtās (Ostas ielas pusē) un 
dzelzsbetona šahtās (Ūdens ielas pusē).

VIDES PIEEJAMĪBA
Iekšpagalma dabiskais slīpais reljefs izmantots tā, lai jebkurai ēkas daļai varētu piekļūt pa 
rampām.
Ūdens ielas pusē kāpņu telpas veidotas ielas tuvumā, nodrošinot piekļūšanu no jebkura ielas 
līmeņa – ieejas veidotas vienā līmenī ar ielu.
Izejas uz terasēm paredzētas pa durvīm ar sliekšņiem, ne augstākiem par 20 mm.



DZĪVOKĻU APDARE

GRĪDAS
Gaitenis, guļamistaba, viesistaba, virtuve – augstvērtīgs lamināts vai divslāņu parkets.
Vannas istaba, veļas telpa, tualete, dušas telpa – grīdas flīzes.

GRIESTI
Špaktelēti un krāsoti (balti) ģipškartona griesti.

SIENAS
Gaitenis, guļamistaba, viesistaba, virtuve – apmestas, špaktelētas, krāsotas.
Vannas istaba, tualete, dušas telpa – sienas flīzes un krāsojums.

DZĪVOKĻU ĀRDURVIS
Vairogkonstrukcijas durvis, aprīkotas ar paaugstinātas drošības slēdzeni, nerūsējoša tērauda 
rokturi un durvju actiņu.

DZĪVOKĻU IEKŠDURVIS
Vairogkonstrukcijas durvis ar standarta slēdzeni un alumīnija rokturi.

SANTEHNIKA
Sanmezgli aprīkoti ar sanitārtehniskām iekārtām – iebūvējama vai brīvi stāvoša vanna, izlietne, 
brīvi stāvošs pods, brīvi stāvošs bidē, duša ar durvīm vai sieniņu un paliktni, dvieļu žāvētājs, kā 
arī ar nepieciešamajiem jaucējkrāniem, dušas komplektiem.



INŽENIERTĪKLI

APKURE
Centralizētā pilsētas siltumapgāde – pagrabstāvā vieta apkures mezglam un karstā ūdens 
sagatavošanas mezglam ar automātisko regulēšanu. Dzīvokļu apkure risināta ar individuāli 
regulējamiem konvektoriem – katram dzīvoklim siltuma enerģijas skaitītājs ar automātisku 
(attālinātu) rādījumu nolasīšanu.
Vannas istabas apsildāmas ar dvieļu žāvētājiem un elektrisku zemgrīdas apkuri.

ŪDENSAPGĀDE
Centralizētā pilsētas ūdensapgāde. Katram dzīvoklim aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāji.

ELEKTROAPGĀDE
Katram dzīvoklim elektrības skaitītājs, sadales skapis, sienas kontakti, apgaismojuma slēdži un 
elektrības izvadi gaismekļiem.

VENTILĀCIJA
Pieplūdes ventilācija ar dabīgu āra svaigā gaisa pieplūdi caur logos iebūvētiem filtriem un 
sadzīves nosūces ventilatori ar izvadiem virs ēkas jumta (sanmezglos sadzīves ventilatori ar 
mitruma sensoru).

TELEKOMUNIKĀCIJAS
Katrā dzīvoklī komutācijas skapis ar optiskā kabeļa pievadu, savienots ar datortīkla rozetēm 
istabās.

DROŠĪBAS PASĀKUMI
Augstas izšķirtspējas video novērošanas sistēma koplietošanas telpās (t.sk. velosipēdu 
novietnēs, pazemes autostāvvietā, visās kāpņu telpās) un āra teritorijas novērošanai (t.sk. ārā 
autostāvvietā).
Katrā kāpņu telpā autonomā domofonu sistēma – videodomofoni, aprīkoti ar video un audio 
sarunu moduli, abonentu izsaukuma moduli un klaviatūru. Katrā dzīvoklī iebūvēta video stacija.
Norobežota, iežogota (betona – koka konstrukcijas žogs) teritorija ar slēdzamiem gājēju 
vārtiņiem un ar tālvadības funkciju aprīkotiem automašīnu vārtiem.



INŽENIERTĪKLI

UGUNSDROŠĪBA
Ēkā paredzētas sekojošas ugunsaizsardzības sistēmas un ugunsdrošības risinājumi – katrā 
dzīvoklī autonomie (bezvadu) ugunsgrēka detektori (reaģē uz dūmiem, ar trauksmes 
signalizācijas sirēnu), automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 
pagrabstāva koplietošanas telpās un pazemes autostāvvietā, dūmaizsardzības risinājumi visu 
stāvu telpām, ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde, ēku zibensaizsardzības sistēmas, 
ugunsdzēsības aparāti un evakuācijas avārijapgaisme.

ENERGOEFEKTIVITĀTE
Plānotā ēkas energoefektivitāte: īpatnējais siltumenerģijas patēriņš apkurei 44 kWh/m² gadā, 
ēkas klase – B.

Labiekārtota koplietošanas teritorija ar bruģētu un no pārējās teritorijas nodalītu 
autostāvvietu, piebraucamajiem ceļiem un gājēju celiņiem, stādījumiem, zālienu, un 
labiekārtotām privātām teritorijām – koka terasēm ar stādījumiem.
Teritorijā paredzēts izvietot vienvietīgus krēslus ar atzveltni un koka sēdvirsmu, brīvstāvošus 
zviļņus un atkritumu urnas.
Gājēju celiņu un autostāvvietas perimetra izgaismošana tiks nodrošināta ar izturīgiem un 
mitrumdrošiem zemiem gaismas ķermeņiem – dārza laternām, autostāvvietu izgaismošanai 
paredzētas augstās laternas. Kāpņu telpu ieejas durvju nišu un dekoratīvā fasāžu izgaismojuma 
gaismas ķermeņi iestrādāti bruģa segumā.
Rotaļu laukums – gumijas seguma pauguru sistēma. Pauguri aprīkoti ar aizķerēm un virvi, 
nerūsējošā tērauda slidkalniņu, batutu, koka brusu pakāpieniem un gumijotām dažāda 
diametra lodēm.
Pie katras iekšpagalma kāpņu telpas ieejas tiks izvietoti veloturētāji.
Teritorijā paredzēta pazemes tipa atkritumu konteinera uzstādīšana.

TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS


