
Objekts: „Dienesta viesnīcas ēkas vienkāršotās renovācijas būvdarbi, Hipokrāta ielā 1, Rīgā”, 

projekta „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas vienkāršota renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un 

izstrādājumus”, Nr. KPFI-3/25 ietvaros 

KPFI projekta noslēgums (10.10.2012.) 
 

 

Laikā no š.g. aprīļa līdz 10.oktobrim Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas dienesta viesnīcā Hipokrāta ielā 1, Rīgā tika veikti 

energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi. Darbi tika veikti saskaņā ar tehnisko projektu un Latvijas Republikā pastāvošajiem būvniecības 

normatīviem, pielietojot jaunākos celtniecības materiālus, mūsdienīgu tehnoloģiju, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus. 

Būvuzņēmējs darbus veica atbilstoši iepirkumā izvirzītajām prasībām, plānotajā apjomā un kvalitatīvi. Objektā veikti sekojoši darbi:  

- logu montāža  

- ēkas ārdurvju, t.sk. ugunsdrošo ārdurvju montāža 

- logu un durvju aiļu siltināšana 

- agrāk montēto logu bloku papildus hermetizācija 

- ārsienu siltināšana 

- bēniņu siltināšana 

- lifta šahtas siltināšana    

- jumta remonts/siltināšana  

- jumta parapeta restaurācija  

- pamatu un cokola vertikālā hidroizolācija  

- cokola un pamatu siltināšana  

- radiatoru montāža   

- konvektoru montāža  

- cauruļvadu siltumizolācija pagrabstāvā  

- kustības sensoru montāža  

- energoefektīvu spuldžu LED 8 W un LED 10 W montāža  
 

Pasūtītājs – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža, būvuzņēmējs - pilnsabiedrība „CEKA M”, atbildīgais būvdarbu vadītājs - Gints 

Bērtulis (sertif. Nr.20-4846), tehniskā projekta autoruzraudzību veica SIA „BELSS” pilnvarotais autoruzraugs arhitekte Līga Vītola (sertif. Nr. 10-0244), 

būvuzraudzību nodrošināja SIA „MM61” atbildīgais būvuzraugs Mihails Murāns (sertif. Nr.20-1910). 
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Objekts pirms darbu uzsākšanas, 2012.gada marts                                               Objekts pēc darbu pabeigšanas, 2012.gada novembris             

 

Panāktais ieguvums, īstenojot šo projektu ir: CO2 emisiju samazinājums par 118 tonnām gadā, ievērojami samazināti siltuma zudumi ēkā, 

samazināts siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņš, paaugstināts komforta līmenis telpās, uzlabota ēkas funkcionalitāte un estētiskais veidols, 

palielināts ēkas ekspluatācijas laiks. 

Kopējais projekta finansējums 315 402 Ls 

Finanšu instrumenta finansējums 233 219 Ls  

LU Rīgas Medicīnas koledžas līdzfinansējums 82 183 Ls  

 


