
Par iepirkuma 1. sadaļu „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” Kalna ielā 2, Kocēni, Kocēnu 
pagastā, Kocēnu novadā”

Jautājums Atbilde
150 mm ekstrudētais putopolistirols 
ražotājs šādā biezumā neražo, vai tas tiks 
aizstāts ar 100mm + 50mm vai arī ir 
iespējams izmantot piem., Termoefekt  
EPS150, pasūtot to noteiktajā 150mm 
biezumā.

Cokola siltināšanai jāizmanto 150 mm biezs 
siltumizolācijas materiāls, kas darbu apjomu 
tāmēs noteikts saskaņā ar energoaudita 
pārskatu. Arī Tenax ražo šāda biezuma 
materiālu, bet tas notiek pēc pasūtījuma. 
Pretendents veicot darbus var izmantot arī 100 
mm + 50 mm, kamēr tas atbilst Pasūtītāja 
noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem.

Cokolu paredzēts siltināt 245,00 m2, 
dekoratīvo apmetumu un krāsošanu ir 
nepieciešams veikt pilnā apmērā arī zem 
zemes līmeņa?

Nē, zem grunts līmeņa dekoratīvo apmetumu un 
krāsojumu nevajag. Cokolu labāk saglabāt 
gludu krāsotu.

Pozīcija: Ārsienu izlīdzināšana ar 
apmetuma javu. Kas ir jāparedz, fasādes 
vertikāles taisnošana vai pamatnes 
sagatavošana?

Pretendentam jānodrošina ēkas siltināšanas 
darbu veikšana atbilstoši tehniskajiem 
noteikumiem un vienkāršotās renovācijas 
tehniskajai dokumentācijai. Ārsienu 
izlīdzināšana ar apmetuma javu noteikti nav 
fasādes vertikāles taisnošana. Pirms izolācijas 
pielīmēšanas ir jāveic, piemēram, izbirušo 
ķieģeļa virsmu apmešana un pēc tam izolācijas 
pielīmēšana.

Ēkai esošās noteksistēmas ir krāsotas. 
Jāparedz ZN skārda palodzes vai 
nepieciešamas būtu krāsotas (tonis, kā 
esošai noteksistēmai) AR-3 apdares 
materiālu specifikācija.

Pretendentam pēc darbu veikšanas jānodrošina 
ēkas izmantošana. Saskaņā ar tehnisko 
dokumentāciju un to autoru nosacījumiem, 
palodzes jāparedz cinkotas. Notekas pēc darbu 
pabeigšanas jāuzstāda krāsotas, to tonis tiks 
precizēts autoruzraudzības kārtā.

Ēkas fasādē ir redzamas plaisas. Vai 
pirms siltināšanas darbiem nav 
nepieciešams veikt papildus sienas plaisu 
pastiprināšanu (piem., iestrādājot 
horizontāli armatūras).

PII „Auseklītis” Kocēnos ēkai ir paredzēts 
pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt viena 
spārna savilkšanu un nostiprināšanu. Izsludinātā 
iepirkuma ietvaros papildus sienu plaisu 
pastiprināšana nav paredzēta. Informāciju par 
sienu stāvokli un to nostiprināšanas vai 
izmantošanas prasībām var pārbaudīt ēkas 
tehniskās apsekošanas aktā.

Ēkai ir veikta jaunas vējkastes montāža, 
kādi darbi ir jāparedz, lai veiktu 
siltināšanu pēc AR-5 bēniņu un sienas 
siltināšanas mezgla.

Sienas un pārseguma siltumizolācija ir 
jāizveido bez pārrāvumiem, lai nodrošinātu 
atbilstošu energoefektivitāti, kā arī ievērotu 
darbu veikšanas tehniskos noteikumus. Tas 
nozīmē, ka siltumizolācija ir jāsavieno, nevis 
jāveido atsevišķi, nobeidzot pie jumta kastes.

Vai pie fasādes siltumizolācijas 
dībeļošanas ir jāparedz dībeļu 
siltumizolācijas uzlikas pilnā apjomā, 
dotajos rasējumos ir atšķirīgi mezgli 
(AR-5 un AR-6), ja šie risinājumi ir 
paredzēti atšķirīgi, tad būtu nepieciešams 

Risinājumi nebūs atšķirīgi, siltumtehniski labāk, 
ja visiem dībeļiem ir siltumizolācijas cepurītes.



saņemt koriģētos apjomus.

Par iepirkuma 2. sadaļu „Energoefektivitātes paaugstinošu būvdarbu veikšana Kocēnu 
pagasta pirmsskolas izglītības iestādē  „Auseklītis” Rubenē, Rūķu ielā 3, Rubenē, 
Kocēnu pagastā, Kocēnu novadā”

Jautājums Atbilde
150 mm ekstrudētais putopolistirols 
ražotājs šādā biezumā neražo, vai tas tiks 
aizstāts ar 100mm + 50mm vai arī ir 
iespējams izmantot piem., Termoefekt  
EPS150, pasūtot to noteiktajā 150mm 
biezumā.

Cokola  siltināšanai  jāizmanto  150 mm  biezs 
siltumizolācijas  materiāls,  kas  darbu  apjomu 
tāmēs  noteikts  saskaņā  ar  energoaudita 
pārskatu.  Arī  Tenax ražo  šāda  biezuma 
materiālu,  bet  tas  notiek  pēc  pasūtījuma. 
Pretendents veicot darbus var izmantot arī 100 
mm  +  50  mm,  kamēr  tas  atbilst  Pasūtītāja 
noteiktajiem tehniskajiem noteikumiem.

Cokolu paredzēts siltināt 245,00 m2, 
dekoratīvo apmetumu un krāsošanu ir 
nepieciešams veikt pilnā apmērā arī zem 
zemes līmeņa?

Nē, zem grunts līmeņa dekoratīvo apmetumu un 
krāsojumu  nevajag.  Cokolu  labāk  saglabāt 
gludu krāsotu.

Pozīcija: Ārsienu izlīdzināšana ar 
apmetuma javu. Kas ir jāparedz, fasādes 
vertikāles taisnošana vai pamatnes 
sagatavošana?

Pretendentam  jānodrošina  ēkas  siltināšanas 
darbu  veikšana  atbilstoši  tehniskajiem 
noteikumiem  un  vienkāršotās  renovācijas 
tehniskajai  dokumentācijai.  Ārsienu 
izlīdzināšana  ar  apmetuma  javu  noteikti  nav 
fasādes  vertikāles  taisnošana.  Pirms  izolācijas 
pielīmēšanas  ir  jāveic,  piemēram,  izbirušo 
ķieģeļa virsmu apmešana un pēc tam izolācijas 
pielīmēšana.

Ēkai esošās noteksistēmas ir krāsotas. 
Jāparedz ZN skārda palodzes vai 
nepieciešamas būtu krāsotas (tonis, kā 
esošai noteksistēmai) AR-3 apdares 
materiālu specifikācija.

Pretendentam pēc darbu veikšanas jānodrošina 
ēkas  izmantošana.  Saskaņā  ar  tehnisko 
dokumentāciju  un  to  autoru  nosacījumiem, 
palodzes jāparedz cinkotas. Notekas pēc darbu 
pabeigšanas  jāuzstāda  krāsotas,  to  tonis  tiks 
precizēts autoruzraudzības kārtā.

Ēkas fasādē ir redzamas plaisas. Vai 
pirms siltināšanas darbiem nav 
nepieciešams veikt papildus sienas plaisu 
pastiprināšanu (piem., iestrādājot 
horizontāli armatūras).

Izsludinātā  iepirkuma  ietvaros  papildus  sienu 
plaisu  pastiprināšana  nav  paredzēta. 
Informāciju  par  sienu  stāvokli  un  to 
nostiprināšanas vai izmantošanas prasībām var 
pārbaudīt ēkas tehniskās apsekošanas aktā.

Ēkai ir veikta jaunas vējkastes montāža, 
kādi darbi ir jāparedz, lai veiktu 
siltināšanu pēc AR-5 bēniņu un sienas 
siltināšanas mezgla.

Sienas  un  pārseguma  siltumizolācija  ir 
jāizveido  bez  pārrāvumiem,  lai  nodrošinātu 
atbilstošu  energoefektivitāti,  kā  arī  ievērotu 
darbu  veikšanas  tehniskos  noteikumus.  Tas 
nozīmē,  ka  siltumizolācija  ir  jāsavieno,  nevis 
jāveido atsevišķi, nobeidzot pie jumta kastes.

Vai pie fasādes siltumizolācijas 
dībeļošanas ir jāparedz dībeļu 
siltumizolācijas uzlikas pilnā apjomā, 
dotajos rasējumos ir atšķirīgi mezgli 
(AR-5 un AR-6), ja šie risinājumi ir 
paredzēti atšķirīgi, tad būtu nepieciešams 

Risinājumi nebūs atšķirīgi, siltumtehniski labāk, 
ja visiem dībeļiem ir siltumizolācijas cepurītes.



saņemt koriģētos apjomus.
Apskatot objektu dabā nav atbilstošs 
cokola siltinājuma mezgls, ka paredzēts 
izbūvēt, ja fasādes silikāta ķieģeļi ir 
izvirzīti uz āru (nav vienā vertikālajā 
līmenī ar cokolu)?

Atbilstoši  tehniskās  dokumentācijas  autora 
nosacījumiem,  cokola  siltināšanas  mezglu 
pieņemt tādu, kā ir attēlots bērnudārzam Kalna 
ielā  2,  jo  tur  ir  attēloti  3  risinājumi  cokola 
siltināšanai, kad cokola virsma sakrīt ar fasādes 
virsmu,  kad  cokola  virsma  ir  izvirzīta  ārpus 
cokola  virsmas,  un  kad  cokola  virsma  ir 
ievirzīta zem sienas virsmas.
Atbilstoši  nolikuma  nosacījumiem, 
Pretendentam veicot vietas apskati jānovērtē arī 
papildus  darbi  un  jāsniedz  piedāvājums  par 
tiem, lai nodrošinātu visu darbu izpildi kopumā 
atbilstoši faktiskajai situācijai.


