
SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

Telpu vienkāršotā atjaunošana Zantes PII divu drupu sanitārajām telpām  izstrādāta pamatojoties 
uz Kandavas novada domes  ierosinājumu un savstarpēji noslēgtu līgumu par darba izpildi. 

Projektēšanas programma ietver otrā stāva grupu telpu sanitārās telpas Nr. 93; 94; 99 un 100. 

Projektā paredzēts:

Sanitāro telpu pārplānošana. 

1. Grīdas Esošā grīdas seguma – flīžu demontāža, grīdas konstrukcijas 
demontāža līdz pārseguma plātnes izlīdzinošai kārtai, grīdas 
plātnes izlīdzināšana, jauna grīdas seguma izbūve. 

2. Griesti Vecā krāsojuma un apmetuma demontāža līdz nesošajām 
būvkonstrukcijām,  griestu virsmas izvilkšana ar apmetumu, 
stiegrojuma betona aizsargkārtas atjaunošana , gruntēšana, 
špaktelēšana, krāsošana

3. Sienas Visa apmetuma demontāža, flīžu demontāža / vecā krāsojuma 
demontāža. Virsmas izvilkšana, gruntēšana , špaktelēšana, 
krāsošana / flīzēšana. 

4. Logi Saglabājami esošie, saglabājamas palodzes. Logailu  krāsošana.

5. Durvis Demontēt vecās durvis. Jauna durvju vērtņu un kārbu iebūve. 
MDF durvis, atbilstoša durvju furnitūra. 

6. Iekšējā ūdensapgāde un
kanalizācija

Esošo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu demontāža. Jaunu 
ŪK komunikāciju izbūve atbilstoši jaunam telpas  plānojumam, 
savienojumu ar esošām komunikācijām paredzot ārpus 
projektējamo telpu robežas ( ja tas ir fiziski iespējams un neskar 
ārējos tīklus).  Ūdensapgādei izmantot caurules, kas paredzētas 
dzeramajam ūdenim. Saglabāt telpā esošās tranzītkomunikācijas.
Tiek paredzēta piekļuve komunikāciju inspekcijas lūkām. 
Siltā ūdens sagatavošanai paredzēts boilers. Ugunsdrošs 
būvkonstrukciju šķērsojums. 

7. Elektroapgāde Demontēt esošos apgaismes ķermeņus un elektroinstalāciju. 
Izbūvēt elektroapgādi atbilstoši jaunam telpas plānojumam, 
paredzot telpas apgaismojumu, rozetes, elektrisko iekārtu 
pieslēgumus ,slēdžus. Jauna elektroinstalācija projekta robežās. 
 

8. Ventilācija Esošo kanālu inspekcija, attīrīšana. Jaunas restes uzstādīšana

9. Apkure Remontēt un attīrīt esošos čuguna radiatorus no vecā krāsojuma 
( līdz metālam). Nomainīt apkures caurules, savienojumu ar 
esošām komunikācijām paredzot ārpus projektējamo telpu 



robežas ( ja tas ir fiziski iespējams). Izbūvējamās apkures 
caurules paredzētas no metāla. Caurules krāsot. 

10. Mēbeles – telpu mēbeļu 
un aprīkoma projekts

Jaunu mēbeļu plānošana. 

Norādījumi:

1.Pirms skapju  izgatavošanas pārmērīt reālos gabarītus;
2.Ūdensvada un kanalizācijas komunikācijas projektējamās telpās paredzēt nomainīt uz jaunām - 
iebūvējot grīdas konstrukcijā un sienās. kanalizācijas izbūvei izmantot  ht platsmasas caurules; 
aukstā ūdens apgādei izmantot daudzslāņu Upanor caurules ar kaučuka izloāciju vai analogu 
risinājumu.  komunikāciju šķērsojumus ugunsdrošās konstrukcijās izpildīt atbilstoši ugunsdrošības 
prasībām; būvniecības apjomos paredzēt jaunas keramikas izlietnes ( 3gab. un ūdens krānus - 
izvēli saskaņot ar pasūtītāju), un 3 gab. jaunus klozetpodus - speciāla izmēra. izbūvēt dvieļu 
žāvētāju - iebūvētajā skapī. esošo siltā ūdens boileri nomainīt uz tāda paša tilpuma jaunu boileri, 
iebūvēt skapī;
3.Esošie čuguna radiatori- demontēt, iztīrīt, atremontēt, atjaunot krāsojumu un uzstādīt atpakaļ; 
4.Esošos apkures cauruļvadus nomainīt pret jauniem metāla cauruļvadiem, savienojot ar esošo 
apkures sistēmu ārpus šī projektējamo telpu robežām;
5.Radiatoriem uzstādīt termoregulatorus;
6.Izbūvēt jaunu elektroinstalāciju atbilstoši tehnoloģijai un apgaismojuma plānam;
7.Krāsojuma toņu kodus, flīžu izvēli precizēt būvniecības laikā;
8.Atjaunot ventilācijas stāvvada resti, iztīrīt esošo ventilācijas šahtu
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