
AR KO SĀKT, JA VĒLOS BŪVĒT PRIVĀTMĀJU?

8 SOĻI SAVAS PRIVĀTMĀJAS 
PROJEKTĒŠANĀ



Ar ko sākt, ja vēlos būvēt privātmāju? Šo jautājumu ļoti bieži dzirdam savā klientu lokā, 
tāpēc esam sagatavojuši 8 soļus, kuru izpilde Jums palīdzēs realizēt kvēlāko sapni – savas 
sapņu mājas izveidi! 
Lietas, kas  jāņem vērā, izvēloties un iegādājoties zemes gabalu.

Izvērtēt iespēju pieslēgties pie centrālajiem tīkliem:

Tuvāko veikalu/ aptieku/ iepirkšanās centru atrašanās vieta

Ģimenēm – bērnudārzu, skolu un potenciālo pulciņu atrašanās vieta

Sabiedriskais transports un tā pieejamība

Pieprasīt pašvaldībā izziņu par zemes lietošanas mērķi/  
veidu un tā apgrūtinājumiem:

Noskaidrot iespējamo teritorijas apkārtnes nākotnes attīstību

Noskaidrot kaimiņu zemes gabala statusu, ja iespējams (nākotnē)

Koku ciršanas atļauja

Konsultēties ar arhitektu par potenciālajiem ēkas novietnes risinājumiem  
un veikt teritorijas priekšizpēti

Veikt ģeoloģisko izpēti potenciālajā ēkas atrašanās vietā
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1. ZEMES IEGĀDE  

Gāze  Elektrība        Ūdens/kanalizācija

Internets vai sakaru tīkli



Tagad Jūs zināt, ar ko sākas projektēšanas process, bet ir palicis pats svarīgākais, kas veiks 
visus šos darbus?

LŪK, PADOMI, KĀ IZVĒLĒTIES ARHITEKTU.
Kādi ir pamatkritēriji arhitekta izvēlē?! Uz šo jautājumu atbildes var meklēt 
daudz un dikti, bet pats svarīgākais, lai viss šis izdotos, ir jābūt savstarpējai 
ķīmijai! Bez tās darbs noteikti neies uz priekšu, kā iecerēts un radīs vairāk 
domstarpības nekā pozitīvu emociju. Mūsuprāt, šis process pasūtītājam ir 
jāizbauda un jāgūst gandarījums!

Protams, svarīgi ir vairāki citi faktori, kā pieredze, projektēšanas stils, 
darba ētika un kultūra, normatīvo aktu pārzināšana atkarībā no uzdevuma, 
komandas entuziasms, tehnoloģiju pārzināšana, celtniecības materiālu 
pārzināšana un pareiza pielietošana un, protams, enerģija!

Klientam, ierodoties pie mums, kā pamatkritērijs sadarbībā ar mūsu 
uzņēmumu ir lielais entuziasms un enerģija, ko mēs ieguldām katrā projektā, 
neatkarīgi no tā lieluma vai sarežģītības. Pie mums klients jūtas komfortabli, 
vienmēr tiek aprūpēts un informēts par visu notiekošo darbību procesu. 

2. ARHITEKTA / 
PROJEKTĒTĀJA IZVĒLE



Sāciet ar mājasdarbu. Kā sagatavoties kvalitatīvai sarunai ar arhitektu?

NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

Zemesgrāmatas apliecības kopija
Zemes robežu plāna kopija
Situācijas plāna kopija
Apgrūtinājumu plāna kopija
Topogrāfiskais plāns – neveido to, kamēr neesi pārliecinājies, ka robežas ir  
instrumentāli uzmērītas un neesi ticies ar arhitektu
Ēku inventarizācijas lietu kopija
Citi dokumenti, atkarībā no projektēšanas mērķa

3. PROJEKTĒŠANA

Izdrukā un 
ņem līdzi pie 

arhitekta



SAGATAVOŠANĀS DARBI PIRMS  
SARUNAS AR ARHITEKTU

Kad dokumenti sagatavoti, var ķerties klāt nākamajam solim. Sagatavojiet arhitektam šādu 
informāciju:

Cilvēku skaits, kas pastāvīgi dzīvos mājā vai vēlamo m2 skaitu 

Uzskaitīt telpas un to funkcionalitāti 

Vides pieejamība (piemēram, vai mājā nepieciešams iekļūt ar ratiņkrēslu) - bieži 
mēdz aizmirst par šādas funkcijas ieviešanu, tāpēc kārtīgi apdomā, vai tā būs primārā 
nepieciešamība 

Vēlamo stāvu skaitu 

Uzmeklēt 2-3 plānojumus, kas uzrunā 

Atrast 2-3 ēkas ārējās fasādes risinājumus

Vēlamais būvniecības budžets. Padoms - izvērtē fasādes  
un būvniecības izmaksas, esi reālistisks 
 

Vai zināji, ka vidējās 
būvniecības izmaksas  

ir aptuveni sākot 
no 900 EUR / m2 un  
mainās atkarībā no 

izvēlētajiem materiāliem 
un risinājumiem. 

Padoms - 
ekonomiski 
izdevīgākā ir  

1.5 stāvu celtne ar 
mansarda izbūvi

Vai zināji, ka 
optimālais m2 

skaits uz vienu 
mājas iedzīvotāju 

ir 35 m2?



Kad esi ticis galā ar telpu funkciju, laiks pāriet pie ēkas formas un apjoma.

Pamatu izvēle - pamatu izvēlē  
būtiska loma ir ģeoloģiskajai  
izpētei, pēc kā būvkonstruktors,  
ņemot vērā klienta vēlmes,  
noteikts optimālo risinājumu:

• Lentveida 
• Zviedru plātne
• Skrūvpāļi
• Pamatu bloki
• U.c.

Ārsienu un iekšsienu materiālu  
izvēle – populārākie risinājumi:

• Gāzbetons
• Fibo bloki
• Keraterm bloki
• Koks
• SIP paneļi
• ICF (izolētā monolītā  

betona veidņu sistēma)
• U.c.

ĒKAS FORMA UN APJOMS

Starpstāvu pārsegums:
• Dzelzsbetona paneļi
• Monolīts betons
• Koks
• U.c. 

 

Svarīgi zināt, ka sienas obligāti  
ir jāsiltina - siltumizolācijas  
risinājumus nosaka  
projektēšanas gaitā:

• Akmens vate
• Eko vate
• Kokšķiedra

• U.c

Jumta segums:
• Dakstiņi (betona/māla)
• Metāla jumts
• Šindelis
• Bitumena segums
• U.c 

 

Fasādes risinājums – fasāde veido 
ēkas koptēlu un tas ir pirmais, ko 
ieraugām, aplūkojot māju. Pareiza 
materiālu izvēle palielinās ēkas 
vērtību pārdošanas procesā, kā arī 
uzlabos ēkas ilgmūžību:

• Apmetums

• Ventilējamā fasāde ar 
praktiski jebkuru apdares 
veidu- koks, cementšķiedru 
plāksnes, metāls u.c.



APKURE 

Kad mājas būvniecības materiāls ir 
zināms, tad jāķeras klāt apkures veida 
izvēlei. Īstais risinājums Jūsu vajadzībām  
var radīt patiesu brīvības sajūtu:

• Siltumsūknis
• Granulu katls
• Gaisa sūknis
• Malkas katls - lētākais apkures 

risinājums
• Gāzes katls - gan centrālais  

pieslēgums, gan lokālais
• Saules baterijas
• U.c.

Izvēloties konkrēto apkures 
veidu, būs vieglāk noteikt,  
kādi sildelementi 
mājoklī ir piemēroti:

• Siltās grīdas
• Radiatori

• Kombinētais risinājums 
– radiatori/ siltās grīdas

• U.c.

Vai zināji, ka ar 2021.gada 1.janvāri visām jaunajām ēkām ir jāatbilst A klases energo 
līmenim? Lūk, neliels izklāsts par to. Īsumā - ēkas būvniecībai un ekspluatācijai ir jābūt 
ekonomiskai, kā arī ēkai un izmantotajiem materiāliem ir jākalpo ilgtermiņā. To palīdzēs 
panākt kvalitatīvi un pārdomāti risinājumi. Ēkā jābūt paredzētai mehāniskās ventilācijas 
sistēmai ar vismaz 80% siltuma zudumu atgūšanas efektivitāti apkures periodā, 
nodrošinot ēkas gaisa caurlaidību q50 ≤ 0,6 m3/(m2 × h) .  Apliecinājums tam, ka ēka ir 
energoefektīva, ir energoefektivitātes sertifikāts. 



ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS RISINĀJUMI

Lokālais ūdens pieslēgums – spices vai dziļurbums. 
Spice ir lētākais un vienkāršākais risinājums. Savukārt, dziļurbuma ierīkošana 
garantēs tīrāku/kvalitatīvāku ūdens pieejamību, jo  praktiski nav nepieciešamas 
ūdens attīrīšanas iekārtas, tomēr jāievēro noteiktās prasības. Izvēloties šo risinājumu, 
teritorijai ir jābūt pietiekoši lielai.

Centrālais ūdens pieslēgums - kas var būt ērtāks par pilsētas ūdens sistēmu?!

Lokālais kanalizācijas risinājums:
• Izmaļamais krājrezervuārs – lētāks risinājums pamatinvestīciju  

veidošanā, taču dārgāks ekspluatācijā
• Bioloģiskā attīrīšanas iekārta - dārgāks risinājums  

pirmās investīcijas ieguldīšanā, taču lētāks ekspluatācijā
• Svarīgi atcerēties, ka ģeotehniskā izpēte spēlē lielu  

lomu šo risinājumu izveidē/ierīkošanā 

Centrālais kanalizācijas risinājums

Kad iepriekš minētie soļi ir skaidri un galvenie ēkas risinājumi ir sekmīgi noteikti, 
laiks pāriet pie mājas projektēšanas. 



Sākumā izstrādā plānojumu –  ņemot vērā klienta vēlmes, tiek saskaņots istabu 
skaits, platība, telpu plānojums utt. Vadoties pēc klienta vēlmēm, tiek izstrādāts 
plānojums, kurš tiek apspriests un mainīts, lai tiktu iegūts izcils gala rezultāts.  

Kad šis sarežģītais un atbildīgais process ir veikts, ķeramies klāt 3D modelēšanai.  Jā, 3D un  
nekādu kompromisu! Laiks, kad 2D bija norma, ir sen pagājis. Katram klientam ir jāredz sava 
sapņu māja pilnā apjomā, pirms tā ir uzbūvēta, lai būtu 100 % pārliecība, ka viss būs tieši tā, 
kā sapņojāt. 

Pilnvaras kopija uzņēmuma pārstāvim - ja nav skaidrības, kā to noformēt, mēs to nokārtosim 
un sniegsim pilnvērtīgu instrukciju, kurā soli pa solim Jūs izvedīs cauri šim sarežģītajam BIS 
(Būvniecības Informācijas Sistēmas) procesam.

SKIČU STADIJA4.



Šis posms nodrošina pirmo būvatļaujas saņemšanu, kurā norādītas visas prasības 
projektēšanai, pēc kurām tad turpināsim darbu pie būvprojekta realizēšanas. Kā likums, 
tie ir pavadošo dokumentu kopums, arhitektūras daļa un piesaistes zemesgabalam.  

Pasūtam ģeoloģisko izpēti - kādēļ? Vai zinājāt, ka pamatu izbūve izmaksā aptuveni 
25% no ēkas būvniecības summas un, neveicot šo izmeklējumu, ēka var tikt 
pakļauta riskam. Piemēram, ja vietā, kur tiek celta māja, ir dolomīts, tas apgrūtina 
pamatu ierīkošanu. Zinot grunts specifiku, varam izvērtēt optimālāko risinājumu. 
 

Pasūtam tehniskos noteikumus. Kā mēs zinām, kuri būs nepieciešami? Mūsu 
pieredze ļauj laicīgi noteikt to apjomu, jo strādājam ar dažādas sarežģītības 
projektiem visā Latvijā.

PROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ JEB MBP5.



Būvvalde ir sniegusi savas prasības pilnā apjomā un šis ir posms, kurā uzsāk darbu visi inženieri. 
Procesā iesaistās arhitekts, būvkonstruktors, ūdens, kanalizācijas un elektroinstalācijas 
inženieris, energoefektivitātes speciālists, siltumapgādes inženieris u.c. Šiem inženieriem 
būtu jāiesaistās procesā jau skices stadijā, tomēr klientiem ne vienmēr laicīgi ir skaidrs pilnais 
inženieru sastāvs, tos papildinot projekta izstrādes procesā.  

Lai sasniegtu maksimāli efektīvu rezultātu un taupītu pasūtītāja budžetu, kā arī lai maksimāli 
uzlabotu projekta realizācijas termiņus un būvniecību būtu iespējams uzsākt pēc iespējas ātrāk, 
klientam būtu vēlams uzticēt visus darbus vienam projektēšanas birojam. Projektēšanas gaitā 
tiek izstrādāti visi nepieciešamie ārējie tīkli, kas ir obligāti pie nosacījuma, ja ir centralizētie 
pieslēgumi vai īpašos gadījumos, kas ir norādīti tehniskajos noteikumos. Savukārt, iekšējie tīkli 
ir klienta brīva izvēle. Tomēr pieredze rāda, ka ietaupījums būvniecībā rodas tikai tad, ja šie tīkli 
un to risinājumi ir paredzēti laicīgi, un sadaļas ir sagatavotas jau projektēšanas gaitā.

BŪVPROJEKTS JEB BP6.



BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANAS7.

Pēc visu risinājumu izstrādes un, protams, saskaņošanas ar pasūtītāju, projekts 
tiek saskaņots nepieciešamajās institūcijās, piemēram, būvvaldē, kas savukārt 
izdot dokumentu par projektēšanas nosacījumu izpildi.  Kad šīs solis ir 
paveikts, mēs tuvojamies finiša taisnei - būvniekam ir jāiegādājas civiltiesiskā 
apdrošināšana, jāreģistrē tā būvvaldē un tad ir laiks ķerties klāt galvenajam – 
ēkas būvniecībai!

Būvniecības informācijas sistēma - aizmirstam par projektēšanu uz papīra, 
projektējam un saskaņojam digitāli! Pēc savas būtības, sistēma ir paredzēta 
jebkuram lietotājam, tomēr, kā pieredze rāda, labāk darbu šajā sistēmā uzticēt 
pieredzējušam lietotājam. Mūsu komanda spēj nodrošināt digitāla veida 
projektēšanu un saskaņošanu, lai darbi ritētu raiti un veicamais uzdevums būtu 
kvalitatīvi izstrādāts.  

Ejot soli pa solim, esam tikuši līdz mājas būvniecībai un ceram, ka Jūs esat 
kļuvuši galvas tiesu gudrāki un zinošāki. Pārzinot šo procesu, Jūs noteikti varat 
pārliecināties par izvēlētā arhitekta kompetenci. Ja tomēr arhitekts liek vilties 
un neatbilst Jūsu velmēm un vajadzībām, nāciet pie mums - esam pārliecināti, 
ka spēsim rast kopēju valodu!

BIS (BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMA)8.



VOLKO ENGINEERING 

Esam Arhitektu Birojs, kas apvieno arhitektūras, IT tehnoloģiju un inženiertehniskos 
risinājumus. Visi mūsu izstrādātie projekti ir skatāmi 3D vidē, kas pasūtītajam sniedz iespēju 
labāk izprast projektēšanas gaitu, kā arī samazina kļūdu iespējamību līdz minimumam. Tā 
rezultātā rodas iespēja ietaupīt līdz pat 20% būvniecības izmaksu. Projektēšanas gaitā tiek 
ņemtas vērā visas klienta vēlmes un apvienotas labākajā risinājumā tieši Jums. Mēs varam 
lepoties ar to, ka 87% no visiem klientiem nāk tieši no ieteikumiem, kas ļauj spriest par 
uzņēmuma attieksmi un profesionalitāti, kā arī sasniegto rezultātu. 
Pēdējos 2 gadus aktīvi darbojamies BIS vidē (visu projektu skaņošana online vidē) un 
uzskatām sevi par profesionāļiem - spējam sasniegt labākus rezultātus īsākā laika posmā.
Seko līdzi mūsu gaitām un uzzini jaunāko informāciju sociālo tīklu vietnē Facebook 

MŪSU GALVENIE PAKALPOJUMI: 

Dzīvojamo ēku projektēšana –  gan arhitektūras,  
gan inženiertehniskie risinājumi - no skices līdz būvatļaujai. 

Sabiedriskas nozīmes ēku projektēšana

Ēku pārbūves projekti

Būvju legalizēšanas projekti 

PRIEKŠROCĪBAS

Efektivitāte. Esam pieredzējušu profesionāļu komanda, kas zina, ka projektu 
dubultā pārbaude un dokumentu kārtošana elektroniski palīdz izvairīties no 
lielām kļūdām, šķēršļiem un kavējumiem. 

Inovācijas un progress.  Pastāvīgi papildinām savu iespēju un prasmju arsenālu 
ar jaunam tehnoloģijām, to izpēti un apmācību, BIM tehnoloģiju ieviešanu u.c. 
Inovatīva 3D projektēšana un video prezentācijas, kas ļauj „izstaigāt” nākotnes 
māju vēl pirms tā ir uzbūvēta.

Enerģija. Mūsu ikdiena ir saspēle - ritms, improvizācija  un jaunu harmoniju 
veidošana starp klienta vēlmēm un mūsu piedāvātajiem risinājumiem. 

Ar Degsmi par Katru Projektu

Sazinies ar mums, lai sapnis par savu privātmāju īstenojas jau pavisam drīz!

info@volkoengineering.com

+371 20018816


