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• ēkas novietne ar dotām debespusēm;

• ēkas stāvu plāni M 1:100 ar logu un ārdurvju markām; 
balkoniem, lodžijām, āra kāpnēm; u.c. konstrukcijām, 
kuras potenciāli var veidot aukstuma tiltus;

• fasādes ar dotām ēkas norobežojošo konstrukciju, logu 
un durvju platībām un U koeficienta vērtībām (<1.3).

• griezuma shēma ar mezglu vietām;     ---------- >

• tipveida mezglu risinājumi: cokola siltināšana; balkonu un 
lodžiju siltināšana; logu iebūves mezgls; karnīzes un 
jumta siltinājuma mezgls; mezgli aukstuma tiltu 
novēršanai citām fasādes konstrukcijām.

GRAFISKĀ DAĻA
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1 - Projekta nepieciešamības un aktivitāšu 
piemērotības pamatojums 

2 - Ēkas novietne un esošā situācija

3 - Arhitektūras daļa

4 – Būvkonstrukciju daļa

5 – Apkure un vēdināšana

6 – Telpu apgaismojums

7 – Darbu organizācijas sadaļa

PASKAIDROJUMA RAKSTS
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1.PROJEKTA NEPIECIEŠAMĪBAS UN 
AKTIVITĀŠU PIEMĒROTĪBAS PAMATOJUMS 

Teksta daļa atbilstoši iesnieguma formai, p. 2.3.

Nosaukt būtiskākās problēmas, kuras tiks 

risinātas ar projekta palīdzību, un pamatot to 

risināšanas aktualitāti. Nosaukt būtiskākās 

projekta aktivitātes, raksturot projektā 

izmantojamās tehnoloģijas un materiālus, 

norādot to priekšrocības un trūkumus un 

pamatojot to piemērotību projekta mērķu 

sasniegšanai, maks. 6000 zīmes. 
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2. ĒKAS NOVIETNE UN ESOŠĀ SITUĀCIJA

Vienkāršotajai renovācijai izstrādāt uz 

Zemes robežu plāna pamata, mērogā.

Pilnam Būvprojektam izstrādāt uz 

Topogrāfiskā plāna.
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3. ARHITEKTŪRAS DAĻA

Detalizēts apraksts par ēkas norobežojošo 

konstrukciju energoefektivitātes paaugstināšanu 

attiecībā pret esošo situāciju.

Informācija par norobežojošo konstrukciju U 

vērtībām, tehnoloģiju apraksts ēkas konstrukciju 

hermetizācijas uzlabošanai, norādot pielietojamos 

materiālus.

Ēkas enerģijas patēriņa aprēķins, atbilstoši 

LVS EN ISO13970, izmantojot PHPP, TRNSYS vai 

analogu aprēķina programmatūru. 
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4. BŪVKONSTRUKCIJU DAĻA

Detalizēts apraksts par ēkas nesošo 

konstrukciju energoefektivitātes 

paaugstināšanu un aukstuma tiltu novēršanu, 

ēkas pamatu izolācijas pasākumiem.
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5. APKURE UN VĒDINĀŠANA. 

Ventilācijas un apkures sistēmas apraksts, tehnoloģiju 

apraksts energoefektivitātes paaugstināšanai, iekārtu 

parametri.
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6. TELPU APGAISMOJUMS 

Telpu apgaismojuma atbilstība normatīviem, 

apgaismes ķermeņu parametri un 

energoefektivitātes rādītāji attiecībā pret iepriekš 

izmantotajiem (vai standarta risinājumiem). 

Citi paskaidrojumi, kas sniedz vērtēšanas komisijai 

priekšstatu par veicamajiem energoefektivitātes 

pasākumiem.



7. DARBU ORGANIZĀCIJAS SADAĻA

Jāapraksta projektā pielietojamās enerģiju 

taupošās būvniecības metodes un to atbilstība Zaļā 

iepirkuma prasībām:

-prasības būvniecības energopatēriņa pārraudzībai, 

būvmateriāliem, ūdens resursu izmantošanai, 

trokšņa līmenim un atkritumu apsaimniekošanai. 

Ja darbi plānojami mācību gada laikā, nepārtraucot 

mācību procesu, tas jāapraksta,  norādot darbu 

organizācijas metodes, darbu zonas norobežošanu, 

trokšņa līmeni, un citus parametrus, kas ir būtiski 

mācību procesa nodrošināšanai.
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