
Skaidrojošais apraksts. 

 

Būvobjekta “LAIMAS RAŽOŠANAS ĒKA UN PALĪGĒKA” Laimas ielā 6, 
Birzniekos, Ādažu novadā būvprojekts (turpmāk tekstā BP). Būvprojektu 
izstrādājis a/b SIA „Valeinis un Stepe” pēc SIA "Orkla Confectionery & Snacks 
Latvija" pasūtījuma. Teritorijas sadaļas izstrādei piesaistīta SIA „Ie.La 
inženieri”, Būvkonstrukciju sadaļas izstrādei piesaistīta SIA „SITERA”, 
Inženiersistēmu izstrādei piesaistīta SIA „M&E Pro”, tehnoloģijas sadaļas 
izstrādei piesaistīta A/S „Rūpnīcprojekts AS”. 

Risinājumi izstrādāti pamatojoties uz Pasūtītāja norādījumiem, tehniskajiem 
noteikumiem, inženier topogrāfisko plānu ar inženiertīkliem, Ādažu būvvaldes 
izsniegto būvatļauju, kā arī saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem un citiem 
normatīvajiem aktiem. 

Būvprojekta risinājumā, saskaņā ar detalizēti izstrādāto ražošanas 
tehnoloģiju, pieļautas nelielas atkāpes no iepriekš saskaņoto būvprojektu – 
samazināts caurlaides ēkas apjoms. Tāpat galvenais ražošanas korpuss 
samazināts par 6 m laidumu un nav iecerēts izbūvēt iepriekš akcentēto 
administrācijas bloku, ieeja 2. stāva telpās iecerēta no ēkas D gala. 

 

Galvenie apbūvi raksturojošie parametri: 
 
Raksturlielums      Normatīvais    Projektētais 

Zemes gabala platība, m2        129547 

Apbūves augstums (stāvu skaits)    3     2 (1) 

Virszemes stāvu platība (m2)         

Ēku apbūves laukums (m2)         

Piebraucamo ceļu un autost.v. lauk. plat. (m2)      

Apbūves intensitāte, %     150      

Brīvās zaļās teritorijas rādītājs (%)    10      

Auto novietņu skaits     44     

 

Projektēto būvju raksturojošie parametri: 
 

Nosaukums  Liet. Veids     Apb. Lauk.     Būvtilp.      Stāvu sk.     Būves grupa     Ugunsdr. Pak. 

1 Ražotne  1251      2 III   U1b  

2 Caurlaides ēka  1274       1 II   U3  

3 Saimn. ēka  1251       1 II   U3  

4 Saimn. nojume 1274       1 II   U3 

7 Nojumes 1274       1  I   U3 

 

Projektētās ražošanas ēkas energoefektivitātes rādītāji: 

Klase:     A 

enerģijas patēriņa novērtējums:  kWh/m2 gadā 

-apkurei       

-karstā ūdens sagatavošanai    

-mehāniskajai ventilācijai     

-apgaismojumam      

-dzesēšanai      

-papildus      

Patēriņš kopā      

Primārās enerģijas novērtējums     

Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums      

 

 



Vides pieejamība 
Galvenās iebrauktuves tiešā tuvumā paredzēts normatīvais skaits 
speciālu autostāvvietu personām ar kustības traucējumiem. Projekta 
risinājums nodrošina vides pieejamību jaunbūvējamās ēkas 
publiskajās un administratīvajās telpu grupās, tāpat kā visās publiski 
lietojamās teritorijas zonās un. Ražošanas telpu grupās cilvēku 
piekļuve ar kustību traucējumiem nav atļauta darba drošības un 
tehnoloģisko apsvērumu dēļ. ražošanas ēkas galvenās ieejas zonā 
izbūvējams lifts ar ieeju tieši no vestibila. Stāvos netiek paredzētas 
līmeņu starpības. 
Visās evakuācijas kāpņu telpās stāvu kāpņu laukumiņā paredzētas 
speciālas zonas ratiņkrēslu novietošanai, kas netraucēs apmeklētāju 
kopējo evakuācijas plūsmu.  
Ēku 2. stāvā paredzēts izvietot atsevišķu tualetes telpu ar speciāliem 
gabarīta izmēriem un aprīkojumu, apmeklētājiem ar speciālām 
vajadzībām. Tajā skaitā atsevišķu funkciju izmēros mazākās telpas 
abos stāvos nodrošinātas ar nepieciešamo minimālo laukumu brīvai 
ratiņkrēslu funkcijai.  
Dažādu grīdas iesegumu materiālu salaiduma vietas iecerētas bez 
līmeņu starpības. Durvīm nepieciešamās ugunsdrošības un 
akustiskās īpašības nodrošinātas ar transformējamo sliekšņu 
palīdzību.  
Teritorijas labiekārtojuma līmeņu maiņas izbūvējamas ar slīpņu un 
speciālu nobrauktuvju pielietošanu. 
Personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem paredzēta iespēja 
saņemt šādu informāciju: ieejas un telpas tiks aprīkotas ar labi 
uztveramām zīmēm par vides pieejamību. Evakuācijas ceļos durvis 
un grīdas paredzētas kontrastējošas. Uz kāpņu margām pie pirmā un 
pēdējā pakāpiena iestrādāts stāva Nr. Braila rakstā. Līmeņu maiņas 
pandusa sākumā un beigās (arī kāpņu pirmos un pēdējos 
pakāpienus) marķējamas ar spilgtu, kontrastējošu svītru (5cm) visā 
kāpņu platumā. Publisko pasākumu un auditoriju telpās vismaz 3% 
vietu pielāgotas personām ar kustību traucējumiem. 
 

Darba aizsardzības prasības 

Par darba aizsardzību ēkas ekspluatācijas laikā atbildīgs ražošanas operators 
un ēkas īpašnieks, atbilstoši MK noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības 
prasības darba vietās” (28.04.2009.) 

-bīstamas zonas, kurās darba īpatnību dēļ pastāv risks nodarbinātajiem 
nokrist (piemēram, preču izkraušanas un iekraušanas rampas) vai tikt 
savainotiem ar krītošiem priekšmetiem, šīs vietas ir apgādātas ar ierīcēm, kas 
novērš nodarbināto neatļautu iekļūšanu šajās zonās – speciāli bīstamo zonu 
apzīmējumi un norādes uz sienām, vārtiem un grīdas; 

-nodarbinātie, kuri strādā bīstamajās zonās, tiks nodrošināti ar kolektīvajiem 
vai individuālajiem aizsardzības līdzekļiem; 

-bīstamās zonas ir skaidri norādītas un apzīmētas ar drošības zīmēm 
atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām drošības 
zīmju lietošanā. 

-visa veida mehāniskie iekrāvēji apgādāti ar mirgojošiem gaismas un skaņas 
signāliem. 



Pielietojamajiem būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem vienmēr jābūt 
pašiem jaunākajiem spēkā esošajiem būvniecības etapa laikā. Ja izmantotais 
standarts, kas, minēts šajā projektā, ir ticis nomainīts ar citu jaunāku 
standartu, jāpielieto jaunais standarts vai būvnormatīvs. 

Visas atkāpes no projekta risinājuma, kuras var būtiski ietekmēt projekta 
risinājuma realizāciju nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru un 
citām projekta sadaļām. 

 

Teritorijas sadaļa 

Esošā situācija 

Objektu paredzēts realizēt uz esošas lauksaimniecības zemes. Esošu 
piebraucamo ceļu nav. To plānots nodrošināt realizējot objektu 
“Inženierkomunikāciju tīklu un ceļu izbūve Ādažu novada Birznieku ciemā, 
zemesgabalā „Langas””, ko izstrādājis SIA “Projekts 3” pēc SIA “Lielais lauks” 
pasūtījuma. Abu būvprojektu risinājumi salāgoti ievērojot savstarpēji noteiktu 
darbu robežu. 

 

Projekta risinājumi 

Ceļu platumi 

Stūra noapaļojumi pieņemti atbilstoši aprēķina automobilim, balstoties uz LVS 
190-3:2012 6.2. tabulā pieejamo informāciju. Kā aprēķina transportlīdzeklis 
pieņemts kravas auto – vilcējs ar puspiekabi. Garums: 16.50 m, platums: 2.55 
m. Vietās, kur paredzēta kravas auto stāvēšana, pieņemts kravas auto ar 
piekabi pieļaujamais gabarīts – 18.75 m. Atsevišķi stāvlaukumam ražotnes D 
daļā pirms iebraukšanas kā aprēķina transportlīdzeklis pieņemta vieglā 
automašīna. 

Brauktuvju platumi teritorijā izvēlēti atbilstoši LVS 190-2:2007 D pielikuma 
D.17. attēlam, kas nosaka satiksmes telpas un brīvtelpas izmērus pie 
samazināta atļautā braukšanas ātruma. Minimālais brauktuves platums 
pieņemts 4.75, kas nodrošinātu kravas auto un vieglā auto, jeb mazizmēra 
apkalpes tehnikas izmainīšanos taisnajos ceļa posmos. 

Segumi 

Brauktuvēm un stāvlaukumam izvēlēts asfaltbetona segums, jo tas nodrošina 
lietus ūdens savākšanu slēgtā lietus ūdens noteces sistēmā. Gājējiem un 
retāk lietojamām piegādes zonām izvēlēts betona bruģis. Gājēju zonās lietots 
atšķirīgs betona bruģis, lai izceltu gājējiem paredzētās zonas. 

Lietus ūdens novadīšana un vertikālais plānojums 

Teritorijas vertikālais plānojums veidots, ievērojot divus lietus ūdens 
novadīšanas principus: 

• atklātais vietās, kur nav nepieciešams tos savākt; 

• slēgtais, kur tos nepieciešams savākt atbilstoši VVD tehnisko noteikumu 
prasībām. Stāvlaukumā tos papildus paredzēts attīrīt (risinājumus skatīt 
BP ŪKT daļā). 

Virsmu kritumi veidoti ievērojot LVS noteiktās prasības, ciktāl tās attiecas un ir 
pielietojamas konkrētajā objektā. 



Transporta un gājēju kustības organizācija 

Iebraukšana teritorijā nodrošināta no Laimas ielas ēkas DR stūrī, izmantojot 
kontroles punktu ar paceļamām barjerām. Paredzēta arī rezerves iebrauktuve 
/ izbrauktuve ēkas DA stūrī uz Laimas ielu, taču to paredzēts noslēgt ar žogu. 
Tā izmantošana ikdienā nav paredzēta. 

Transportlīdzekļu pārvietošanās teritorijā paredzēta pa perimetrālu ceļu ap 
ražošanas, nodrošinot piekļuvi visās pasūtītāja norādītajās vietās. Piekļuve 
kravas transportam ar piekabēm un puspiekabēm paredzēta gan ēkas Z, gan 
D fasādē. Pa šo ceļu paredzēta arī ražošanai nepieciešamā iekšējā 
transporta pārvietošanās. 

Gājēju kustība organizēta no Laimas ielas gar auto stāvlaukumu caur 
caurlaides punktu līdz centrālajai ieejai ražošanas ēkas A fasādē.  Gājējiem 
atvēlētajās zonās paredzēts atšķirīga izskata betona bruģis un vietās, kur tie 
šķērso brauktuvi ražotnes teritorijā, paredzēti horizontālie apzīmējumi. 

 

Sastādīja ______________ /Rihards Ieviņš/ 

 
 
Arhitektūras sadaļa 
No pasūtītājam piederošā zemes gabala šī projekta ietvaros tiek apbūvēta 
tikai atsevišķa daļa, kas izvietota Austrumu daļā. Zemes gabala attīstība 
paredzēta sākot no zemes gabala Austrumu robežas virzienā uz Rietumiem. 
Iebraukšana teritorijā organizēta no zemes gabala Dienvidiem, blakus 
iebrauktuvei paredzēts stāvlaukums smagajam un vieglajam transportam, kā 
arī pietura darbinieku autobusam. Rezerves iebrauktuve teritorijā paredzēta 
Dienvidu Austrumu pusē. Ražotnes teritoriju no stāvvietas atdala caurlaides 
ēka. Galvenā ražošanas ēka izvietota zemas gabala centrā. Ražotnei apkārt 
projektēts ceļš, izejmateriālu piegādei un saražotās produkcijas aizvešanai, kā 
arī, lai nodrošinātu ārējo ugunsdrošību. Izejmateriālu piegādes vārti un 
noliktavas telpas izvietotas ēkas Dienvidu galā, gatavās produkcijas 
izsniegšanas vārti un noliktavas izvietotas ēkas Ziemeļu galā. Galvenā ieeja 
ražotnē atrodas ēkas Dienvidu fasādē, caur divstāvīgu kāpņu telpas apjomu, 
kas bloķēts pie ražošanas korpusa. Austrumu fasādes Dienvidu galā izvietots 
tehnisko telpu apjoms ar tiešu piekļuvi no teritorijas. Ražošanas telpas 
gandrīz pilnībā izvietotas 1. stāva līmenī, izņemot virtuves zonu, kas 
tehnoloģisku apsvērumu dēļ izvietota ražotnes 2. līmenī. Tāpat 2. stāvā 
izvietotas strādnieku ģērbtuvju, sanitārās un ēdnīcas telpas, kas izvietotas 
blakus ražošanas zonai. 
Teritorijas Ziemeļu daļā ražošanas ēkas aizmugurē izbūvējama ražošanas 
notekūdeņu priekšattīrīšanas ēka un palešu noliktava. 
 
Ārsienas un to ailu aizpildījums: 
Ražotnes ārsienas tiks būvētas no sendvičpaneļiem ar metāla apdari un 
minerālvates pildījumu, kas stiprināts pie nesošajām dzelzsbetona kolonnām.  
Ailu aizpildījums: 
PVC logi un durvis, metāla durvis tehniskajām telpām, cinkoti, krāsoti ārējie 
vārti. 
Jumts: 
Ražotnes jumts divslīpju ar ārējo lietus ūdens notek sistēmu, minerālvates 
vates siltinājumu un kausējamo ruļļmateriālu segumu.  



Grīdas: 
Ražotnes grīda pacelta 1.2 m virs zemes līmeņa ar betonētu grīdu uz grunts.  
Pārsegumi: 
Starpstāvu pārsegums paredzēts no monolītā dzelzsbetona ar klona virskārtu. 
Starpsienas un to ailu aizpildījums 
Iekšējas sienas un starpsienas ražotnē veidotas no sendvičpaneļiem, kas 
balstītas uz metāla karkasa, citās telpās no vieglmetāla karkasa ar 
ģipškartona apdari un vieglbetona bloku mūra vai monolītā dzelzsbetona, tur 
kur nepieciešams nodrošināt ugunsdrošu norobežojošu konstrukciju.  
Kāpnes: 
Dzelzsbetona kāpnes, atsevišķas vietās metāla ārējās un iekšējās kāpnes. 
Iekšējā apdare: 
Sienas - sendvičpaneļi ražotnē, krāsots apmetums vai ģipškartons un flīzes 
telpās ar paaugstinātu mitrumu.  
Grīdas: 
slīpēts betons ar virsmas cietinātāju vai epoksīdpārklājuma krāsojums 
ražotnē, linolejs vai flīzes administratīvi saimnieciskajā daļā.  
Griesti: 
esošais pārsegums ražošanas daļā, piekārti metāla šūnu vai akustiskie griesti 
administratīvi saimnieciskajā daļā. 
Ailu aizpildījums: 
alumīnija stiklotās starpsienas un logi ar speciāli marķētu stiklu no ražošanas 
puses, kas izslēdz jebkāda veida stiklotu lausku atdalīšanos no sasistas rūts, 
kā arī ar speciālu marķējumu stiklojuma pamanīšanai. Alumīnija stiklotas un 
nestiklotas durvis saimnieciski administratīvajā blokā, metāla durvis 
ražošanas daļā. 
  

Sastādīja ______________ /Ģirts Valeinis/ 

 
 
Būvkonstrukcijas 
 
Nulles cikls 
Zem kolonnām paredzēti monolītā dzelzsbetona režģogi, zem kuriem 
paredzēti pāļu puduri.  
Tā kā ēka pacelta 1,2m  virs zemes, tad ēkai paredzēta monolītā 
dzelzsbetona cokola siena. Ēkā plātni uz grunts, paredzēts stiegrot ar 
fibrobetonu Prime Composite. Grīdas biezums paredzēts no 100 līdz 200mm 
atkarībā no grīdas noslodzes Laukumu izmērus Prime Composite grīdām 
parasti ierobežo betona apjoms, ko var iestrādāt dienas laikā - tas ir līdz 300 
m3, kā arī ēkas ģeometriskie izmēri, bet parasti laukumus veido kvadrātu 
formā. Ja ekspluatācijas laikā tiek uzturēta konstanta temperatūra, tad 
pieļaujama laukumu malu attiecības līdz 1:3. Pie lielākām slodzēm paredzētas 
papildus deformācijas šuves vai papildus stiegrojums. Arī ap atvērumiem un 
stūriem paredzēts papildus stiegrojumu līdzīgi, kā tradicionāli stiegrotās 
dzelzsbetona konstrukcijās vai arī šuves izvietotas tā, lai papildus stiegrojums 
nebūtu nepieciešams. Šīs plātnes biezums un stiegrojuma siets tiks precizēts 
autoruzraudzības laikā atkarībā no precizētā iekārtu izvietojuma un 
betonēšanas ciklu novietojuma. 
Virszeme 



Ēkas konstrukciju paredzēts projektēt no rāmjiem. Ēkas rāmju solis 6m. 
Galvenās kolonnas paredzētas no monolītā un saliekamā dzelzsbetona, 
kopnes no tērauda. Kopnēm galvenokārt paredzēts izmantot dubult-T veida 
profilus. Kolonnu un kopnes savienojuma mezglu paredzēts veidot uz vietas 
metinātu, lai samazinātu nepieciešamību pēc tērauda krusteniskām saitēm. 
Ugunsdrošās sienas visā ēkas augstumā paredzēts veidot no monolītā 
dzelzsbetona vai no mūra ar betona atdalošām joslām. Šīs monolītā 
dzelzsbetona sienas, betona sijas un stingie mezgli palielina karkasa 
stingumu un pilda stinguma diska funkciju, kā rezultātā karkasam nav 
speciālu krustenisko saišu. 
Ēkai paredzēti monolītā dzelzsbetona starpstāvu pārsegumi, bet jumts no 
nesošā tērauda profilloksnes uz tērauda kopturiem. 
Detalizētu skaidrojošo aprakstu par būvkonstrukcijām skatīt BK sadaļā. 
 

Sastādīja ______________ /................................ / 

 
 
Inženiersistēmas 
 
Ūdensapgādes tīkli 
Ražotnes ūdensapgāde tiek nodrošināta no jaunbūvējama, cilpota ūdensvada 
ar DN 160, kas izvietots teritorijai pieguļošās Laimas ielas. Ielas ūdensvads 
pieslēgts SIA “Ādažu ūdens” centralizētajam ūdensapgādes tīkliem. Ražotnes 
teritorijai projektēti divi ūdens ievadi ar DN110, kas nodrošina saimniecisko 
ūdensapgādi 17 l/s apjomā. Aiz ielas sarkanās līnijas, ražotnes pusē, 
paredzēts ūdens uzskaites mezgls, kur izvietots ūdens uzskaites mezgls ar 
plūsmas mērītājiem uz abiem ūdens ievadiem. Ūdens plūsmas mērītāju 
rādījumus paredzēts nolasīt attālināti.  
Tāpat ražotnes teritorijā, atsevišķā šahtā, izvietota spiediena uzturēšanas 
armatūra, kas paredzēta 2,0 atm spiediena uzturēšanai “pilsētas” pusē. 
Ražotnes teritorijas ārējā ugunsdzēsība tiek nodrošināta ar diviem hidrantiem, 
kas izvietoti uz Laimas ielā esošā, cilpotā ūdensvada, kā arī ar diviem, 
teritorijā izvietotiem hidrantiem. 
 
Saimnieciskās kanalizācijas tīkli 
Ražotnes saimnieciskā kanalizācija ir pieslēgta jaunbūvējamajiem 
saimnieciskās kanalizācijas tīkliem, kas izvietoti teritorijai pieguļošajā Laimas 
ielā. Saimnieciskās kanalizācijas ūdeņi, ielas tīklos tiek ievadīti pašteces ceļā. 
Pieslēgums ielas tīkliem ir nodrošināts ar cauruļvadu DN250, kas spēj novadīt 
27 l/s notekūdeņu.  
 
Ražošanas kanalizācijas tīkli 
Ražošanas notekūdeņi tiek ievadīti saimnieciskās kanalizācijas tīklos pēc to 
apstrādes Ražošanas blakusproduktu pēcapstrādes iecirknī. Pēcapstrādes 
iecirknī veiktā notekūdeņu apstrāde nodrošina Ādažu pašvaldības noteikto 
piesārņojošo vielu koncentrāciju notekūdeņos. Notekūdeņi tiek attīrīti flotācijas 
iekārtā. Pēc flotācijas iekārtas paredzēta dūņu sausināšanas sistēma, lai 
nodrošinātu ērtāku dūņu savākšanu un transportēšanu. 
 
Lietus kanalizācijas tīkli 



Lietus kanalizācijas pieslēgums projektēts pie jaunprojektējamiem tīkliem, kas 
atrodas teritorijai pieguļošajā Laimas ielā. No teritorijas paredzēti divi izvadi ar 
DN 560 – viens pašreiz apgūstamās teritorijas lietus ūdens novadīšanai, otrs 
perspektīvās attīstības vajadzībām.  
Lietus ūdens no ēku jumtiem tiek savākts pazemes tīklos – no ielām tiek 
novadīts zaļajā zonā. Ārpus teritorijas esošajā, vieglo automobiļu, stāvvietā 
paredzēta smilšu/naftas produktu atdalīšanas iekārta. 
 
Drenāžas tīkli 
Pie jaunprojektējamā lietus ūdens kanalizācijas tīkla ir pieslēgts esošs 
meliorācijas kolektors ar DN 100, kas nodrošina blakus esošās teritorijas 
gruntsūdens novadīšanu, jo ražotnes jaunbūve tiek izvietota uz šī kolektora – 
tā lejtecē to pārraujot. Zem ēkas paliekošo drenāžas sistēmu zarus, ārpus 
ēkas kontūra, paredzēts tamponēt. Drenāžas zarus, kas paliek zem ēkas 
kontūra paredzēts pārrakt ik pa 6m, lai novērstu nekontrolētu gruntsūdeņu 
plūsmu zem ēkas. 
 
 
Gāzes apgādes tīkli 
Ražotnes vajadzībām projektēts vidējā spiediena  gāzes apgādes pievads ar 
spiedienu 3 bar tajā. Pieslēgums paredzēts pie jaunprojektēta  spiediena 
pazemināšanas punkta ražotnes teritorijas tiešā tuvumā. 
 
Elektroapgāde, lietotāja ārējie tīkli 
Ražotnes elektroapgādes nodrošināšanai ir projektēta jauna 20kV pievad 
līnija cita projekta ietvaros. 
Ražotnes teritorijas tiešā tuvumā ir izvietots AS “Sadales tīkls” 20kV sadales 
punkts ar tajā izvietotām elektroapgādes uzskaites iekārtām. No šī sadales 
punkta uz ražotnes 20kV sadales punktu paredzētas četras kabeļu 
apvalkcaurules, divās no kurām tiks paredzēti 20kV kabeļi, kas pieslēgti 
ražotnes ēkā izvietotai transformatoru apakšstacijai. Divas no apvalkcaurulēm 
atstātas perspektīvu pieslēgumu nodrošināšanai. Transformatoru apakšstacijā 
paredzēti divi 1000kVA transformatori. Tāpat šajā apjoma paredzēts izvietot 
releju aizsardzību un 0,4kV nodrošinošas iekārtas. 
 
Vājstrāvu tīkli 
Pieguļošajā teritorijā ir projektēta kabeļu kanalizācija, kuras ietvaros 
paredzēta arī aka tiešā ražotnes tuvumā. VST pieslēgums ražotnei tiek 
nodrošināts ar astoņu dzīslu optisko kabeli.  
Ražotnes pirmais komutācijas un sadales punkts ir izvietots caurlaides ēkā, 
speciāli tam paredzētā telpā. No šīs telpas, pa kabeļu kanalizāciju, tiks 
nodrošināts savienojums ar ražošanas ēkā izvietotājām iekārtām un 
sistēmām. 
 
Apkure 
Ražošanas telpās apkuri paredzēts nodrošināt izmantojot siltā gaisa pūtējus.  
Ražotnei piebloķētajās biroja telpās apkur tiks nodrošināta ar radiatoriem un 
konvektoriem. Abās, iepriekš minētajās sistēmās, kā siltumnesējs tiek 
izmantots ūdens no gāzes katlu mājas. 
Caurlaides telpu, ar siltumu, plānots nodrošināt izmantojot gaiss/gaiss tipa 
siltumsūkni, kas vasarā pildīs arī telpu dzesētāja funkciju. Gada periodā, kad 



siltumsūkņa darbība ir neefektīva, apkure tiks nodrošināta ar elektriskajiem 
radiatoriem. 
Ražošanas blakusproduktu pēcapstrādes iecirknī paredzēti, atbilstošas IP 
klases, elektriskie radiatori. 
 
Katlu māja 
Ražotnes siltumapgādes nodrošināšanai projektēta katlu māju, kas veidota kā 
piebloķēts apjoms galvenajam ražošanas korpusam. Katlu mājā paredzēti 
viens ūdenssildāmais un divi tvaika katli. Lai samazinātu kurināmā patēriņu 
katlu iekārtas izvēlētas ar augstu lietderības koeficientu.  
Katlu mājas kopējā jauda ir 3,8MW. Katlu māja tiek vadīta ar tam paredzētu 
automātisku, paredzot tās darbības parametru un galveno iekārtu statusa 
attālinātu nolasīšanu, kā arī informācijas nodošanu personālam par 
problēmām tās darba laikā. Lai nodrošinātu sagatavotā, tvaika ražošanai 
paredzētā, ūdens ekonomiju ir projektēta tvaika kondensāta atgriešanas 
sistēma. 
Katlu māja nodrošina apkures un ventilācijas siltumapgādi, kā arī karstā 
ūdens sagatavošanu un tvaika padevi ražošanas iekārtām.  
Katlu mājā ir izvietots siltuma sadales punkts, kas nodrošina siltumnesēja 
padevi apkures un ventilācijas sistēmām, kā arī nodrošinās karstā ūdens 
sagatavošanu. Karstā ūdens momentānā patēriņa nodrošināšanai paredzēti 
karstā ūdens akumulatori. 
 
Gāzes apgāde 
Projektēta iekšējā gāzes apgāde katlu mājai, kas nodrošināta ūdenssildāmā 
un tvaiku katlu apgādi.  
 
Ventilācija 
Gaisa apmaiņu ražotnē tiek nodrošināta ar gaisa apstrādes iekārtām (AHU). 
Tā kā ražotnē ir paredzētas zonas ar dažādu temperatūras režīmu un nozīmi, 
katru no šīm zonām, nodrošina ar atsevišķu gaisa apstrādes iekārtu. 
Projektētas gaisa apstrādes iekārtas ir aprīkotas ar siltuma utilizatoriem. 
Gaisa apstrādes iekārtu siltuma utilizātoru efektivitāte ir nodrošināta saskaņā 
ar EKODIZAINA 2018 prasībām. Atkarībā no zonas ko apkalpo gaisa 
apstrādes iekārtas, tās ir paredzētas ar vai bez dzesēšanas sekcijām. 
Gaisa apstrādes iekārtas ir izvietotas ventkamerā, ēkas 2.stāvā. 
Spirta noliktavā, auto kāru lādētavās un cukura dzirnavu telpās ir paredzēta 
nosūces sistēma ar sprādziendrošiem ventilatoriem, kas papildus pieslēgti pie 
dīzeļģeneratora sadales, lai tiktu nodrošināta divpusēja to elektro barošana. 
Paredzētas atsevišķas gaisa nosūces no biroja un ražošanas daļā 
izvietotajām WC telpām, kas izmet gaisu ārpus ēkas. 
 
Dzesēšana 
Projektēta gaisa dzesēšanas sistēma, kas nodrošina gaisa apstrādes 
iekārtas, kā arī ražošanas iekārtas un konkrētas telpu grupas. Gaisa 
dzesēšanas iekārtas  izvietotas ventkamerā,  ēkas 2.stāvā. Dzesēšanas 
iekārtu ārējie bloki izvietoti uz jumta platformas virs ventkameras. Ražošanas 
telpās, pieprasītā klimata uzturēšanai, tiks paredzēti fancoili. Biroja zonā – 
kasetes. 
Ražošanas līniju dzesēšanas iekārtas ir veidotas kā līniju elementu daļas vai 
izvietotas to tiešā tuvumā.  



 
Ūdensapgāde un kanalizācija, iekšējie tīkli 
Ūdens ievada mezgls izvietots piebloķētajā tehnisko telpu apjomā, 1.stāvā. 
Ūdens ievadā atrodas spiediena paaugstināšanas iekārtas, visa 
nepieciešamā armatūra austā ūdens apjoma sadalei dažādiem patērētājiem, 
t.sk., karstā ūdens ražošanai. Tāpat šajā telpā izvietota ūdens sagatavošana 
staciju tvaika ražošanai un apkures sistēmas uzpildīšanai un papildināšanai.  
Lai nodrošinātu ražotnes optimālu darbību paredzēts uzstādīt dzeramā ūdens 
akumulatoru. Tas paredzēts, kā virs zemes izvietota stikla škiedras tvertne, 
kuras DN 3500 bet augstums 7,5m, Tvertne ir aprīkota ar visu nepieciešamo 
armatūru un tās iekšpuse pārklāta ar sastāvu, kas atbilst dzeramā ūdens 
prasībām. Tvertne no ārpuses izolēta ar 100mm akmens vates izolāciju. 
Ražotnē projektētas standarta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, t.sk., 
aukstā, karstā un karstā ūdens cirkulācijas sistēmas, saimnieciskās, 
ražošanas un lietus kanalizācija no jumta sistēmas. 
Ūdensapgādes sistēmas projektēta, kā sistēma bez “mirušajiem posmiem” 
(angliski “dead ends”). 
Lietus kanalizācija tiek projektēta kā ārējas notekas gar ēkas fasādi un ārējie 
lietus ūdens kanalizācijas tīkli tiek paredzēti abpus ēkas garajām fasādēm. 
 
Ugunsdzēsības krānu un stacionārās ūdens ugunsdzēsības sprinkleru 
sistēma 
Ēkā projektētas un ugunsdzēsības krānu un stacionārās ūdens 
ugunsdzēsības sprinkleru sistēmas (pēdējā paredzēta saskaņā ar Pasūtītāja 
apdrošināšanas kompānijas pieprasījumu). Nepieciešamā spiediena un 
ražības nodrošināšanai šajās sistēmās ir paredzēta sūkņu stacija ar diviem 
sūkņiem un ugunsdzēsības virzienu sadales staciju. Viens sūknis ar elektrisko 
otrs ar dīzeļa dzinēju. Sūkņu stacija izvietota ēkas 1.stāvā. Tāpat sprinkleru 
sistēmas ūdensapgādes vajadzībām projektēts virszemes ūdens rezervuārs 
ar tilpumu 270 m3.  
 
Stacionārās ūdens ugunsdzēsības sprinkleru sistēmas sūkņu stacijas 
automātika 
Stacionārās ūdens ugunsdzēsības sūkņu stacijas automātikas daļas tiek 
izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja uzdevumu, arhitektūras plāniem un 
pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un 
noteikumiem. Šī būvprojekta shēma nodrošina ugunsdzēsības krānu un 
sprinkleru sūkņu palaišanu ugunsgrēka gadījumā. 
 
Tehnoloģiskā daļa - Saspiesta gaisa apgāde 
Ražotnes vajadzībām projektēta kompresoru stacija ar diviem resīveriem 
(900ltr katrs) saspiesta gaisa apjoma glabāšanai, kas nepieciešams 
ražošanas iekārtām. Kompresoru stacija izvietota ēkas 2.stāva ventkamerā. 
Kompresora stacijā izvietoti divi kompresori – viens  jauns, otrs tiek pārvests 
no esošās ražotnes. Paredzēta visa, saspiestā gaisa ražošanai, 
nepieciešamā iekārtu apsaiste. Saspiesta gaisa padošanai ēkā paredzēts 
nodrošināt ar atbilstošas kapacitātes, cilpveida,  cauruļvadu sistēmu ar 
ražošanas iekārtu un brīvstāvošiem pieslēgumiem. 
 
Tehnoloģiskā daļa – Ražošanas blakusproduktu pēcapstrādes iecirknis 



Ražošanas notekūdeņu apstrādei tiek paredzēta flotācijas iekārta ar visu tai 
nepieciešamo apsaisti. Ražošanas notekūdeņi, pirms ievadīšanas 
saimnieciskās kanalizācijas tiklos, tiek apstrādāti līdz pakāpei kā to pieprasa 
LBN un MK noteikumi. 
 
Elektroapgāde – iekšējie tīkli 
Ražotnē projektēta iekšējā elektroapgāde, kas apgādā ražošanas un klimata 
nodrošināšanas iekārtas, apgaismojumu, kā arī saimnieciskās vajadzības. 
Elektroapgādes sadales iekārtu izvietošanai paredzēta telpa, kas piebloķēta 
TP apakšstacijai ēkas 1.stāvā. 
Galvenās un ražošanas iekārtas apkalpojošās sadalnes izvietotas ražošanas 
zonās – iespējami tuvu slodzes centriem.  
Apgaismojums projektēts atbilstoši likumdošanai un Pasūtītāja norādījumiem. 
To projektējot izvērtēti un pielietoti risinājumi, kas ir sabalansēti raugoties no 
izbūves un ekspluatācijas patēriņa viedokļa.   
 
Ugunsdzēsības automātikas sistēmas. Automātiskās ugunsdzēsības 
signalizācijas sistēmas 
Projekts izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja projektēšanas tehnisko uzdevumu 
un pamatojoties uz arhitektūras un inženiertīklu daļu uzdevumiem, kā arī 
saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Valsts izdotajiem būvniecības 
normatīviem (LBN) un Latvijas Valsts standartiem 
UAS sistēmas kontroles panelis tiek uzstādīts 1.stāvā ražošanas korpusā ar 
savienojumu ar apsardzes postenī uzstādītām UAS panelim un vizualizācijas 
nodrošināšanai uz monitora apsardzes telpā. Apsardzes telpā paredzēts 
uzstādīt paneli ar vienu cilpu palīgēkas UAS tīklam. Dūmu nosūces sistēmai 
paredzēts izmantot FXM-3NET sistēmas paneli, kuru pieslēgt UAS sistēmai. 
Vizualizācijai paredzēts pieslēgums serverim ESMIKKO un grafiskai 
programmai ESGRAF. Uz vietas apsardzes telpā uz datora paredzēts 
izmantot ESGRAF klienta darba staciju 
Uz ēku fasādēm paredzēts uzstādīt ārējās sirēnas ar stroblampām. Sistēmai 
paredzēts saņemt signālus no ugunsdzēšanas sistēmām un dūmu 
izvadīšanas sistēmas. 
Starp ēkām paredzēts kabeļus guldīt elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā( 
skatīt EST sadaļu). 
 
Ugunsdzēsības automātikas sistēmas – Dūmu novadīšanas sistēma 
Dūmu novadīšanas sistēmas vadības projekts ir izstrādāts atbilstoši 
Ugunsdrošības pasākumu pārskatam (UPP) un AR, UAS daļu projektētāju 
iesniegtajiem uzdevumiem un rasējumiem, Latvijas Republikā spēkā esošiem 
normatīvajiem dokumentiem LBN 201-15, LVS CEN/TR 12101-5. 
Ēkā paredzēta neautomātiskā dūmu novadīšanas lūku sistēma. 
Neautomātiskā dūmu izvades lūku sistēma paredz manuālo tālvadību ar 
distances vadības ierīcēm (trauksmes pogām), kas ierīkotas evakuācijas 
ceļos katrā stāvā pie izejām no telpām, kas aizsargātas ar šo sistēmu, un 
telpās, kurās atrodas šo sistēmu vadības un kontroles pultis. 
 
Elektronisko sakaru sistēmas – apsardzes signalizācija un piekļuves kontrole 
Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem ir projektēta apsardzes un piekļuves 
kontroles sistēma. Tās ietvaros paredzēta personu pārbaude un darba laika 



uzskaite pie ieejas teritorijā, diferencēta personu piekļuve dažādām telpu 
grupām, kā arī teritorijas perimetra apsardze. 
 
Elektronisko sakaru sistēmas – Videonovērošanas sistēma 
Saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem ir projektēta videonovērošanas sistēma, 
kas paredz teritorijas, ražošanas procesu un telpu videonovērošanu. 
 
Elektronisko sakaru sistēmas – Datoru tīkli 
Datoru tīklu projekts izstrādāts saskaņā ar Pasūtītāja uzdevu. Viens 
komutāciju punkts ar tīkla iekārtu statni paredzēts caurlaides ēkā, speciāli tam 
atvēlētā telpā, blakus apsardzes postenim. Šajā telpā atradīsies arī optiskā 
kabeļa ievads. Līdzīga telpa atrodas arī ražotnes ēkā, 2.stāvā. Pašā ražotnē 
izvietoti vēl divi komutācijas punkti, jo datu tīklu kabeļu garums nevar 
pārsniegt 100m. 
 
Vadības un automātikas sistēmas 
Projektētā VAS sistēma paredzēta attālinātai, klimata nodrošināšanas, 
sistēmu kontrolei. Tāpat tā paredzēta attālinātai, dažādu patērētāju, uzskaites 
iekārtu nolasīšanai. Ražošanas iekārtu un procesu vadība ar šo sistēmu 
nodrošināta netiek. 
 
Saules aizsardzības sistēma 
Saules aizsardzības sistēmas vadība paredzēta DR fasādēs projektētajām 
žalūzijām, kas automātiskā režīmā nodrošina to darbību atkarība no laika 
apstākļiem nodrošinot ēku pret saules radiācijas iekļūšanu tajā. 
 
Pilnus visu inženiersistēmu skaidrojošos aprakstus skatīt attiecīgajos projektu 
sējumos. 
 

Sastādīja ______________ /Uģis Lapiņš/ 

 
Tehnoloģija 
 
Būvprojekta mērķis 
organizēt mūsdienīgu ražotni, izmantojot esošās iekārtas un receptūru. 
Būvprojekta tehnoloģiskie risinājumi  atbilst visiem sanitārajiem normatīviem 
un atļaus pēc nepieciešamības  attīstīt šo ražotni nākotnē.   
Projekts izstrādāts saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, kā arī 
būvprojekta izsniegšanas brīdī Latvijā spēkā esošajiem normatīviem, MK 
noteikumiem, standartiem un normām. 
 
Uzņēmuma ražošanas programma un sortiments 
Uzņēmuma ražošanas programma –  500 t izstrādājumu gadā. 
Produkcijas sortiments: 
fasētas šokolādes konfektes ar pralinē, pomādes, marcipāna un nugas 
pildījumiem (Vāverīte, Maska, Trifeles); 
marcipāna izstrādājumi; 
vafeļu konfektes dažādos izmēros ar dažādiem pildījumiem ar glazūru un bez 
glazūras;  
vafeļu tortes dažādos izmēros ar dažādiem pildījumiem ar glazūru un bez 
glazūras.  



 
Darba režīms 
Darba dienu skaits gadā – saskaņā ar kalendāro darba laiku 2 maiņas pa 
8 stundām – 260 darba dienas gadā. 
 
Štatu saraksts 
Darbinieku skaits - 120 cilvēku; 
tajā skaitā sievietes - 90 cilvēku un 
maksimālajā maiņā -  70 cilvēku. 
Darbinieku ģērbtuves izvietotas administratīvi saimnieciskajā ēkās daļā. 
Projektā paredzēta galerija 2. stāva līmenī darbinieku ‘’tīrai’’ plūsmai no 
ģērbtuvēm līdz darba vietām. 
 
Tehnoloģiskā procesa īss apraksts 
Ražošanas programmas izpildei paredzēta ražošanas ēka un palīgēka. 
Saskaņā ar tehnoloģisko uzdevumu un pieņemtajiem tehnoloģiskajiem 
procesiem, ražošanas ēkā paredzēts izveidot šādus ražošanas iecirkņus un  
telpas: 
1.stāvs (uz atz.0,000): 
piegādes platforma; 
izejvielu noliktava; 
alkohola noliktava; 

  

svaru telpa;   
masas iecirknis;    
balto konča telpa ; 
cukura dzirnavas telpa; 
kakao masas noliktava; 
saimniecības telpa; 

  

mazgātava;   
ražotne (siltā zona); 
materiālu noliktava; 

  

ražošanas laboratorija;   
‘’aukstā’’ istaba;   
saiņošanas telpa;   
šerberta iecirknis un trifeļu uzglabāšanas  telpa;   
dražeju izgatavošanas iecirknis;   
konfekšu ietīšanas iecirknis;   
ražotne(vēsā zona);   
tīrīšanas līdzekļu noliktava; 
‘’siltā’’ istaba; 
gatavās produkcijas noliktava; 
iesaiņojamo materiālu noliktava ; 
izvedamās produkcijas platforma. 
2.stāvs (uz atz.3,800). 
ražošanas virtuve; 
noliktava; 
cukura sīrupa sagatavošanas iecirknis. 

  

 

  

 
Kakao produktu ražošanā paredzēts izmantot sekojošas galvenās izejvielas: 
gatavā kakao masa; 
cukurs; 



glikozes sīrups;  
iebiezināts piens ar cukuru;  
sausais piens;  
veseli un drupināti lazdu rieksti, mandeles, zemesrieksti; 
augu tauki; 
želētāj vielas;  
emulgatori;  
 

Izejmateriālu noliktava paredzēta gabalkravu pieņemšanai un glabāšanai. 
Izejvielu  piegāde – ar autotransportu. Izejviela transporta iesaiņojumos 
glabājas uz sastatņu plauktiem uz paletēm. Iekraušanas darbi notiek ar 
elektro iekrāvējiem. 
Cukura piegāde – autocisternās, uzglabāšana – hermētiskā tilpnē ar V=48m3, 
pārsūknēšana – ar pneimotransporta sistēmu .  
Kakao masas noliktava paredzēta gatavo kakao masas pieņemšanai un 
glabāšanai. 
Gatavās  kakao masas piegāde – autocisternās ar apsildi. Pieņemšana – ar 
noliktavas sūkņi. Kakao masa tiek pārsūknēta noliktavās tilpnēs. Uzglabāšana 
– tilpnēs ar apsildi. Padeve ražotnē notiek ar sūkņiem    pa cauruļvadiem ar 
apsildi. 
Noliktavā paredzēts uzstādīt 8 tvertnes kakao masai ar tilpumu 6 t. 
Paredzētas firmas “AISIS” tvertnes. Tvertņu materiāls – nerūsējošais tērauds 
AISI 304. Katra tvertne aprīkota ar siltumapmaiņas „krekliņu”, spirālveida 
maisītāju, lūku, atgaisotāju, kakao masas pievades un izvades cauruļvadiem. 
Noliktavā paredzēts uzstādīt 1 sūkni (ar ražīgumu 3 m3/h), lai pārsūknētu 
kakao masu no autocisternas uz vienu no 8 tvertnēm, atkarībā no kakao 
masas sastāva. Zem katras tvertnes paredzēts uzstādīt sūkni (ar ražīgumu 
1.5 m3/h katrs), lai pārsūknētu kakao masu no tvertnes līdz vienai no četrām 
tehnoloģiskajām līnijām. Kakao masas cauruļvadu apsilde paredzēta ar karsto 
ūdens cirkulācijas  sistēmu. 
Iesaiņošanas materiālu (kartons, papīrs, folija, plēve u.c.) piegāde – ar auto-
transportu, glabāšana – iesaiņojamo materiālu noliktavā uz grīdas un uz 
sastatņu plauktiem. Izkraušanas darbi - ar elektro iekrāvējiem un transporta 
ratiņiem. 
Gatavās produkcijas (iesaiņojumos) glabāšana paredzēta gatavās produkcijas 
noliktavā uz paletēm uz sastatņu plauktiem.  Iekraušanas darbi tiek veikti ar 
elektro iekrāvējiem. 
Būvprojektā paredzēts izmantot SIA “Orkla Confectionery & Snacks Latvija” 
esošās tehnoloģiskās iekārtas un iekārtu apsaistes elementus (sūkņi, 
regulējošā armatūra, noslēdzošā armatūra un aizsarg armatūra, 
automatizācijas mezgli un elementi). 
Kakao produkcijas sortimenta ražošanai paredzētas četras tehnoloģiskās 
līnijas: 
-konfekšu ražošanas līnijas “Alise” un “Conbar” (pārvietošana no esošas 
 ražotnes ‘’Laima’’); 
-vafeļu tortes ražošanas līnija (pārvietošana no esošas ražotnes 
‘’Staburadze’’); 
-vafeļu konfektes ražošanas līnija (pārvietošana no esošas ražotnes 
‘’Staburadze’’). 
Tehnoloģiskajām iekārtām paredzētas šādas inženiertehniskās 
komunikācijas: 



elektrotīkli; 
sazemējums; 
tehniskais ūdensvads; 
kanalizācija; 
tvaika vadi ; 
saspiestā gaisa piegāde. 
Saskaņa ar tehnoloģiskiem reglamentiem ražošanas telpās  paredzēti  dažādi  
temperatūras režīmi: 
Vēsā zona T=18±2°C, W=40-60%. 
Siltā zona T=22±2°C, W=30-70%. 
 
Tehnoloģisko  iekārtu  izvietošana– sk. TN-3,TN-4 rasējumus. 
Tehnoloģisko iekārtu saraksts- sk.TN. 
 
Tehniskas telpas 

• elektro iekrāvēju uzlādēšanas telpas; 

• mehāniskā darbnīca. 
Būvprojektā paredzētas divas telpas elektro krāvēju bateriju uzlādei.   
Paredzēta rozete grīdas mazgāšanas mašīnas uzlādei.  
Baterijas tiek uzlādētas bez to noņemšanas no elektro krāvējiem. 
Saimnieciski administratīvajā blokā izvietota mehāniskā darbnīca. 
Darbnīcā uzstādītas iekārtas, kas nodrošina sekojošus procesus: frēzēšana,  
urbšana, asināšana,  slīpēšana un citu atslēdznieku darbu izpildi. 

 
Darba aizsardzības un drošības tehnikas pasākumi 
Tehnoloģiskie risinājumi izpildīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajām normām un noteikumiem un paredz sekojošus pasākumus, kuri 
nodrošina darba drošību: 

• tehnoloģiskās iekārtas izvietotas, ievērojot brauktuves un ejas saskaņā ar 
projektēšanas tehnoloģiskajām normām un ugunsdrošības normatīviem; 

• izmantotās iekārtas pēc trokšņa rādītājiem atbilst MK 08.02.2003. 
noteikumiem Nr.66 “Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai 
pret darba vides trokšņa radīto risku”; 

• iekārtu kustīgās daļas nožogotas; 

• iekārtas, kuras izdala kaitīgas vielas, aprīkotas ar vietējas nosūces 
ventilācijas sistēmām; 

• vispārējās pieplūdes un nosūces ventilācijas ierīkošana; 

• dabiskās un mākslīgās apgaismes ierīkošana; 

• darba vietas aprīkotas saskaņā ar MK 28.04.2009. noteikumiem Nr.359 
“Darba aizsardzības prasības darba vietās”; 

• regulāra tehniskā instruktāža par drošības tehnikas noteikumiem; 

• visi darbinieki nodrošināti ar sadzīves un sanitārtehniskajiem telpām un 
līdzekļiem, saskaņā ar Latvijas normatīviem. 

 
Ugunsslodzes aprēķinu skatīt tehnoloģiskās sadaļas sastāvā. 
 
Vides aizsardzība 
Pasākumi, kas aizkavē kaitīgo vielu nokļūšanu darba un apkārtējā vidē: 
• paredzētas filtru sistēmas cukura tvertnei, cukura dzirnavām un virs 

tehnoloģiskajām iekārtām; 



• iegūto siltumu izmanto pieplūdes ventilācijas sistēmas sildīšanai; 

• iesaiņošanas materiālus savāc, sapresē, iesaiņo un aizved uz utilizāciju; 

• mazgāšanas un  tīrīšanas šķīdumus saņem gatavā veidā, noslēgtos 
traukos un uzglabā speciālās telpās; 

• ražošanas notekūdeņu attīrīšanai paredzētas attīrīšanas iekārtas.                
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