
SIA ,,JUNGE’’
Konditorejas izstrādājumu

ražotne Dārza ielā 16, Madonā

Arh. Jānis Liepiņš



Darba grupa:

Pasūtītājs: SIA „Junge”;

Būvprojekta vadītājs: SIA „B&L Projekti” – J. Liepiņš;

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Wolfsystem” – J. Kozlovskis; 

Būvuzraudzība: SIA „Krāčupe” – V. Valainis



Tehniski ekonomiskie rādītāji:

• Būves adrese: Dārza iela 16, Madona

• Būves grupa: III

• Apbūves laukums: 1405m²

• Apbūves blīvums: 4,33%

• Kopējā platība: 1320m²

• Būvtilpums: 7710m³

• Virszemes stāvu skaits: 2

• Zemzemes stāvu skaits: 0

• Būves augstums: 7,45m

• Ugunsnoturības pakāpe: U2b

• Būves klasifikators: 12510101

• Būvizmaksas: 920 000,-EUR 

• Tehnoloģijas iekārtu izmaksas: 360 000,-EUR

• Būvniecības ilgums: no 23.01.2017.līdz 13.10.2017



Konstuktīvie risinājumi: Būvinženiris Jānis Irbe 



Inovatīvu risinājumu izmantojums:



Inženierkomunikācijas,  mikroklimats:

• Ūdensapgāde: pieslēgums pilsētas centralizētajai sistēmai Qmax 6L/sek.; 
ražošanas procesam speciāli attīrīts; papildus ugunsdzēsībai 
ārējais - 25L/sek., iekšējais - 2x2.5L/sek. 

• Kanalizācija: pieslēgums pilsētas centralizētajai sistēmai Qmax 6,2L/sek. 

no ražošanas procesa speciāli attīrīts – tauku ķērājs; 

• Apkure: pieslēgums pilsētas centralizētajai sistēmai 80-60°C, 160kW; 

• Gāzes apgāde: lokāli rezervuāri 2x9,15m³ cepeškrāšņu nodrošināšanai;

• Ventilācija: dalīta piespiedu sistēma ar rotora rekuperatoru 72,7%;

• Aukstums: kompresori dzesētavām un saldētavai 70kW, kā arī šoka 
mašīnām;

• Pneimatika: iekārtu darbināšanai uzstādīts kompresors 0,9m³/min, P-13Bar,

• Miltu padeve: automatizēta miltu padeve, siloss ietilpība V-65m³;

• Elektroapgāde: pieslēgums ,,Sadales tīkliem’’, uzstādītā jauda 160kW; pasīvā 
zibens novadīšanas sistēma un ugunsgrēka atklāšana;

• Vājstrāvas: objekta videonovērošana, pieejas kontrole un datu tīkls.



Energoefektivitāti veicinoši risinājumi:

• A klases energotaupošie LED gaismekļi teritorijā, fasādē un telpās;

• Ventilācijas agregātam uzstādīts ar rekuperācijas 72,7%;

• Cepeškrāsnīm izmantota gāzes apkure, samazināts izmešu daudzums;

• Ēkas  norobežojošo konstrukciju rādītāji pārsniedz normatīvās 

prasības Sienas U-0,22W/m²K,  Jumts U-0,21W/m²K; logiem 

kopējais U-1,3W/m²K



Ēkas komforts,  funkcionalitāte:

• Teritorija un ēka plānota ērtai ražošanas 

paplašināšanai – attīstībai;

• Īpaša vērība vides pieejamībai 

biroja darbiniekiem;



Iebūvēto materiālu un darbu kvalitāte: 



Iebūvēto materiālu un darbu kvalitāte: 



Sabiedrības ieguvums: 

• Esošo darbinieku skaits palielinājies no 32 uz 40;

• Projektēšanas un būvdarbu gaitā izdevies piesaistīt vietējos 

būvspeciālistus;

• Pienesums pašvaldības infrastruktūras attīstībā: 

inženierkomunikāciju un ceļa atjaunošanas iespēja, piesaistot 

papildus Eiropas finansējumu;

• Pasūtītājs, pateicoties jaunizbūvētai ēkai var plānot uzņēmuma 

apgrozījuma 2,5milj EUR./g palielināšanu līdz  pat 10% ;

• Iespēja attīstīt ar augošo ražotni saistītus blakus produktus,

• Vietējo izejmateriālu piesaiste ražošanas procesam



Paldies par uzmanību!

Projektēšanas grupas vadītājs: Pēteris Imants Broks

Biroja adrese: Raiņa iela 34, Madona, Madonas novads, LV-4801

m.tel.: 27787759, tel.-fax: 64822788

e-pasts: blprojekti@inbox.lv

Arhitekts Jānis Liepiņš 

20.03.2018 
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