
''AR''  DAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

Marka, nr.

Fasāde starp asīm  1 - 2

Nosaukums Piezīmes

Vispārīgie rādītājiAR-1
AR-2

Saskaņots ar pasūtītāju:

(vārds, uzvārds)

09. 2015.
( paraksts)

1. Dzīvojamās mājas balkonu un ieeju mezglu atjaunošana izstrādāta pamatojoties uz ēkas 
īpašnieka pasūtījumu un uzmērījumiem dabā.

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

3. Šīs rasējumu komplekts nav izmantojams citu objektu projektēšanai
un būvniecībai bez saskaņošanas ar projekta autoriem.

4. Būvuzņēmējam, pirms jebkura darba uzsākšanas jāpārliecinās par rasējumos
sniegtajiem izmēriem. Neatbilstības vai pretrunu gadījumā pirms darbu
uzsākšanās griezties pie būvprojekta autoriem neskaidrību novēršanai.

5. Raksturīgie(galvenie)  izmēri nevar būt nolasīti pēc mēroga, neskaidrību 
gadījumā griezties pie būvprojekta autoriem.

6. Jebkuras izmaiņas būvprojektā jāsaskaņo ar būvprojekta autoriem līdz attiecīgo 
būvdarbu uzsākšanai.

7. Visas norādes, kas dotas "Vispārīgo rādītāju" lapā attiecināmas uz visiem šajā 
sējumā izvietotajiem rasējumiem.

8. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas 
 būvprojektā, liecina tikai pa šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni.
Specifikācijās norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem
tehniski analoģiskiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar
 būvprojekta autoriem.

2. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemta dzīvojamās ēkas 1. stāva grīdas līmenis.

Ēkas galvenais lietošanas veids    11 2201 03 -  ( triju un vairāk dziv. mājas, 

TEHNISKI EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI:

Apbūves laukums:     544,00 m2
Ēkas būvtilpums:      5630,00 m3
Ēkas kopējā platība :  1681,20 m2

PIELIETOTO UN IZMANTOTO MATERIĀLU SARAKSTS

sērija Nosaukums PiezīmesMarka, 

Būvju ugunsdrošībaLBN  201 - 10

3 - 00028

ALBERTS  BARKĀNS

( datums ) ( paraksts)

Būvprojekta 

     Šajā būvprojektā ir iekļautas un

atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem
izstrādātas visas nepieciešamās daļas

     ( vārds, uzvārds)

    ( sertifikāta Nr.)

vadītājs                   

09. 2015.

Ēku būvnoteikumi
Vispārīgie būvnoteikumi
Būvprojekta saturs un noformēšana

MK not. Nr.529, 19,08,2014
MK not. Nr.500, 19,08,2014

LBN  202 - 01

 Ēkas iedalijums grupā -  II grupa

 Būbes ugunsdrošības pakāpe -  U2

AR -1 3

Stadija

Lapu sk.

33 - 2015

Lapas Nr.

MērogsPasūtījuma  Nr.

Lapas saturs

Būvobjekta nosaukums

Amats

Uzvārds Paraksts Datums

Saskaņots

DatumsParakstsUzvārdsAmats

Izstrādāja O.Ļeonova

Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 

VISPĀRĪGIE  RĀDĪTĀJI

Būvproj.vad.A.Barkāns

 dzīv. 3-5 stāvu mājas )

balkonu un ieejas mezglu atjaunošana Bebru ielā 7, Jēkabpilī

AR-3 Fasāde starp asīm  2 - 1

09. 2015.

09. 2015.

Pasūtītājs : Privatizējamais SIA ''JK Namu pārvalde''


