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Detaļu noliktava 
Nr.1.

Fotostudijas 
telpas.

Pakošanas 
nodalījums.

Detaļu noliktava 
Nr.2

Detaļu 
montāžas nod.

Administratīvās 
telpas.

Detaļu paraugu 
nod.



Konstruktīvie risinājumi-
Nulles cikls

• Vājas nestpējas grunts nomaiņa
• Grunts sablīvējuma kontrole būvniecības laikā
• Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pa perimetru
• Monolīta dzelzbetona stabveidu pamati
• Monolītā dzelzsbetona lentveida pamati
• Monolītā dzelzsbetona cokola konstrukcija 

savienota ar stabveida pamatu pamatiem

`

Rīga 2020 - Gada labākā būve Latvijā 2019 
fināls



Monolītā dzelzsbetona cokola konstrukcija

Monolītā dzelzsbetona stabveida pamati

Gruntsūdens līmeņa pazemināšana

Monolītā dzelzsbetona lentveida pamati



Konstruktīvie risinājumi-
Nesošais ēkas karkass

• Tērauda portālrāmji
• Metāla kolonnas
• Metāla sijas
• Saliekamā dzelzsbetona 

pārseguma paneļi
• Monolītais konsolveida 

dzelzsbetona pārsegums 
• FIBO 5MPA Weber bloki 
• Jumta seguma nesošais profils



IZSTRĀDĀTS BIM MODELIS NESOŠAM KARKASAM

IZSTRĀDĀTS BIM MODELIS NESOŠAM KARKASAM



Konstruktīvie risinājumi-
Eksponētā monolīta dzelzsbetona 

nesošā siena
• Betona iestrāde vienā betonēšanas

ciklā 10 metru augstumā bez
tehnoloģiskās darba šuves



• Veidņu sistēmas pilna cikla montāža būvlaukumā uz zemes;
• Stiegrojuma karkasa siešana būvlakumā uz zemes;
• Veidņu apdare ar finieri un šuvju hermetizācija;
• Visas veidņu sistēmas pacelšana un montāža;
• Stiegrojuma karkasa pacelšana un montāža;
• Veidņu gala stiprināšana;
• Transportbetona iestrādes iekārtas izbūve 10 m un 

pievienošana pie betona sūkņa;
• Transportbetona receptes izvēle;
• Betona iestrāde pēc grafika;
• Betona vibrēšana ar 10 m zemfrekvences vibrovālem;
• Betona kopšana cietēšanas laikā.



Rezultāts
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Ugunsdzēsības rezervuāra izbūve
• Transportbetons-C30/37, XC4, XF4, XA3,

W12;

• Stiegrojums - B500B izbūve ar siešanas
paņēmienu;

• Rezervuāra pārseguma siltinajums-
Styrofoam DOW 500 SL-AN īstermiņa spiedes
stiprība: 500 kN/m² (EN 826 10 %:
deformācija). Ilgtermiņa spiedes stiprība:
225 kN/m2 (EN 1606 2 %: deformācija);

• Rezervuāra pārseguma siltinājuma fiksācija-
HILTI tiešās montāžas sistēmām HILTI DX 460
MX 72;

• Rezerveruāra tehnoloģisko atvērumu
hermetizācija - Stopper maxi, distances
caurulēm (22mm) hermētiskai
šķiedrcementa un plastmasas distances
cauruļu nosegšanai;

• Pieļaujamā transporta slodze G kategorija 5
kN/m2, Koncentrēts spēks 90 kN

• Iekšējās un ārējās ugunsdzēsības
ūdensapgādes vajadzībām, kā arī alternatīvu
zemes siltuma/aukstuma enerģiju ēkas
kondcionēšanai – UPONOR SMATRIX auksto
grīdu tehnoloģija



Gruntsūdens līmeņa pazemināšana

Pārseguma siltināšana ar Styrofoam DOW 500 SL-AN

Konstrukcijas izbūve



• Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas;
• Videonovērošana sistēmas;
• Iekšējā un ārējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma;
• Nepieciešamajās konstrukcijās logiem un durvīm ir papildus 

ugunsdrošības prasības EI 60 uz evakuācijas ceļiem;
• Dūmu detektori;
• UAS panelis;
• Ugunsdzēsības trauksmes pogas;
• Dūmu novadīšanas sistēma-D+H Mechatronic AG (Vācija);
• Divas evakuācijas kāpnes atsevišķos nodalījumos;
• Avārijas slēdžu sistēmas;
• Izgaismoti evakuācijas ceļi;
• Zemējums un zibensaizsardzība. Zibens spērienu skaitītājs;
• Metāla konstrukciju ugunsdrošais krāsojums;
• Ugunsdrošības inventāra pieejamība;
• Evakuācijas izeju izgaismotie rādītāji;
• Vieta stāvlaukumā ugunsdzēsības transportam, kā arī 

operatīvajam transportam.

Ugunsdrošība un evakuācija



• Ieeja zemes līmenī galvenajā ēkā;

• Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām pieejama stāvvieta
pie pašas ieejas;

• Pieejamas sanitārās telpas cilvēkiem ar īpašām
vajadzībām, ar iebūvētiem ūdens maisītāju
sensoriem;

• Izbūvēta pieeja no galvenās ielas līdz ēkas ieejai
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

• Stāvlakumā teritorjā ir nomarķētas iekšējās gājeju
pārejas;

• Nepieciešamajās telpās izbūvētas durvis bez sliekšņa;

VIDES PIEEJAMĪBA



Inovatīvi risinājumi
UPONOR SMATRIX BASE - Auksto grīdu sistēma -
apkures/dzesēšanas pieprasījuma indikācija;

GAISA DZESĒŠANA AR ŪDENI- Rekuperācijas iekārtas
saslēgšana vienā sistēmā ar ugunsdzēsības rezervuārā 
esošo
ūdeni;

SILTO GRĪDU BEZŠUVJU IZLĪDZINOŠĀ KĀRTA 
KĀ GRĪDAS SEGUMS- Dispersi stiegrota betona 
izlīdzinošā
kārta ar bezrukuma piedevu un virsmas cietinātāju, 
ar pārklātu pretputekļu piedevu.



Dekoratīvā 
fasādē

Augsta izturība 
pret UV stariem

Pilnībā 
pārstrādājams 

Augsta
triecienizturība

Lieliska 
svara/virsmas

vērtība

Ļoti augsta
skaņas izolācija

A - ugunsreakcijas
klase

Bez ārējiem
stiprinājumiem

M

M1- visaugstāka
būvizstrādājumu 

emisijas klase 





• Lielākie stiklotie laukumi izvietoti Dienvidu pusē;
• LED gaismekļi telpās un teritorijā;
• Ēkā izvietoti klātbūtnes un kustības sensori;
• Siltuma atgūšanas rekuperācijas iekārta;
• Visā ēkā izvietoti temperatūras sensori, kas ļauj uzturēt vēlamo 

temperatūru;
• Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, 

videonovērošana;
• Iekšējā un ārējā ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma;
• Nepieciešamajās vietās logi  un durvis ir ar papildus ugunsdrošības 

prasību EI 60;
• Dūmu detektori, UAS panelis, trauksmes pogas, dūmu novadīšanas 

sistēma;
• Divas evakuācijas kāpnes atsevišķos nodalījumos;
• Uponor Smatrix  - auksto un silto grīdu sistēmas administartīvajās 

telpās
• Robur gaisa apkures sistēma noliktavās;
• Gaisa mitrinšānas un dzesēšanas sistēma, izmantojot ūdeni;
• Energoefektīvi sienu sendvičaneļi Brucha no Austrijas ar slēpto 

stiprinājumu;
• Norvēģu Protan sistēmas jumta siltinajums un hidroizolacija 
• 150-240 mm biezumā;
• Eļļas un naftas atdalīšanas sistēmas - WAWIN.

Energoefektivitāti veicinošu risinājumu pielietojums, 
inženiersistēmas, komforts



• Ēka būvēta pēc LOFT interjera idejas;
• Tehnoloģiskie mezgli, nesošās  sienas paliek bez ārējās 

apdares;
• Inženierkomunikāciju elementi ir atklāti un redzamā

veidā - elektrības vadi, ventilācija, ūdensapgāde, 
kanaliziācija, siltumapgāde un cita veida
inženierkomunikācijas;

• Tumšāki toņi, betona grīdas un bloku sienas, betona 
pārsegumu griesti, atklātas inženierkomunikācijas, vadi, 
pieslēgumi, skrūves;

• Sienu apdare dekoratīvais betons/mikrocements/stikls.

IEBŪVĒTO MATERIĀLU UN 
DARBU IZPILDES KVALITĀTE









SABIEDRĪBAS 
IEGUVUMS

• Pieejams diezgan specifisks 
pakalpojumu klāsts;

• Sakārtota apkartējā vide un 
infrastruktūra;

• Radītas jaunas darba vietas;
• Veiksmīga uzņēmējdarbība.




