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DARBA UZDEVUMS
Prasības ēkas tehniskās apsekošanas un tehniskās izpētes veikšanai:
Noskaidrot dzīvojamās ēkas konstrukciju tehnisko stāvokli un atbilstību Būvniecības
likuma 9.pantā minētajām būves būtiskajām prasībām. Darba uzdevums izstrādāts saskaņā ar
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu.
Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu paredzēts iesniegt AS ”Attīstības finanšu institūcija Altum”
dalībai programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.I. specifiska atbalsta mērķim ”Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa
pasākuma ”Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”.
Darba uzdevums paredz:
1.
Veikt 3-stāvu dzīvojamās mājas (ēkā izvietoti 18 (astoņpadsmit)) dzīvokļu īpašumi / telpu
grupas ar kopplatību 1105,3 m², un pagrabtelpas tehnisko apsekošanu un atzinuma
sastādīšanu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.337 “Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”” prasībām un noteikt
būvei:
1.1. Galveno būvkonstrukciju (pamatu, nesošo sienu, starpstāvu pārsegumu utt.) fizisko
stāvokli, to iespējamās deformācijas un nolietojuma pakāpi;
1.2. Būves inženierkomunikāciju (iekšējās un ārējās) tehnisko stāvokli un nolietojuma
pakāpi;
1.3. Piesaistītā zemesgabala – pagalma faktisko stāvokli un nolietojuma pakāpi.
2.

Pievienot fotofiksācijas pie ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma.

3.

Tehniskā izpēte un konstrukciju atsegšana ir nepieciešama, ja vizuālās apskates laikā
konstatēti (fiksēti) redzami būves bojājumi, kas mazina ēkas stiprību un noturību.

4.

Sastādīt atzinumu par apsekošanas rezultātiem, sniegt priekšlikumus un risinājumus par
nepieciešamajiem pasākumiem ēkas tālākai drošai ekspluatācijai, t.sk., būvkonstrukciju vai
iekšējo tīklu pārbūves vai nostiprināšanas nepieciešamību.

5.

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada
30.jūnija noteikumiem Nr.337 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju
tehniskā apsekošana”, Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumiem Nr.160 Darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt
energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta
mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās", 2013.gada
9. jūlija Būvniecības likumu un citiem Latvijas Republikā būvniecības nozari regulējošiem
normatīvajiem aktiem.

6.

Ēku apseko un tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādā sertificēts būvspeciālists ēku
tehniskajā apsekošanā.
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1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS PAR BŪVI
1.1.

būves veids

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

apbūves laukums (m2)
būvtilpums (m3)
kopējā platība (m2)
stāvu skaits / kopā / virszemes / pazemes /
zemes vienības kadastra apzīmējums

1.7.

zemesgabala platība (m2 - pilsētās, ha - lauku teritorijās)

1.8.

būves iepriekšējais īpašnieks

1.9.

būves pašreizējais īpašnieks

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

būvprojekta autors
būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums
būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)
būves konservācijas gads un datums
būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads
būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs,
izsniegšanas gads un datums

1.15.
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1122 Trīs vai vairāk
dzīvokļu mājas
573
6100
1707.1
4/3/1
56150010326

0.1105 ha
(atbilstoši
informācijai no VZD)
Nav informācijas
Jaukta statusa
kopīpašums
Nav informācijas
Nav informācijas
1978. g.
Nav informācijas
Nav informācijas
22.11.1999.

2. SITUĀCIJA
2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam
Zemesgabala atļautā izmantošana noteikta kā publiskās apbūves teritorija saskaņā ar
Ropažu novada pašvaldības teritorijas plānojumu un ir saskaņā ar apbūves noteikumiem
un normatīvo aktu prasībām.

2.1.att. Teritorijas plānojums.
2.2. Būves izvietojums zemesgabalā
Atbilstoši Kadastrs.lv datiem būve atrodas Meža ielā 21, Viesītē neregulāras formas
zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 56150010326
nosacīti centrā. Minētajā
zemesgabalā
atrodas
apsekojamā
būve
3
virszemes
stāvu
līmeņos.
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2.2.att. Būves izvietojums zemesgabalā
2.3. Būves plānojums
Apsekotā būve plānota un uzbūvēta kā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja neregulāra zemes
gabala nosacīti centrā. Ēka atbilst būves izmantošanas veidam un funkcijām, uzbūvēta
1978. gadā 3 virszemes stāvu līmeņos. Zemesgabala sarkanās līnijas nav pārkāptas.
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3. TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu
apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem,
būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

Tehniskais
nolietojums
%

35%
3.1.
brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi
Objektā konstatēts piebraucamais ceļš ar asfaltbetona segumu. Asfaltbetona segumam
būtisks nolietojums – plaisu tīklojums, plaknes iesēdumi.

3.1. att. Iebrauktuve no Smilšu ielas

3.2. att.

3.4. att.
3.3. att. Brauktuve gar ēku
3.2.
bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi
Zemesgabalam piegulošā teritorijā konstatēts bērnu rotaļlaukums.

3.6. att.

3.5. att.
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40%

35%
3.3.
apstādījumi un mazās arhitektūras formas
Zemesgabala teritorijā atrodas zāliens, kopta puķu dobe košuma stādījumi, vietām dažādi
zemie košuma krūmi, atsevišķi lapu koki.

3.7. att.

3.8 . att.

3.9. att.

3.10. att.

3.11. att.

3.12. att.

3.4.
nožogojums un atbalsta sienas
Nožogojumi un atbalsta sienas objektā nav konstatēti.
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4. BŪVES DAĻAS
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to
cēloņu apraksts. Tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju
veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Tehniskais
nolietojums
%

30%
4.1. Pamati un pamatne
Ēkas pamati veidoti no saliekamiem dzelzsbetona blokiem ar lokāliem ķieģeļu mūra
aizmūrējumiem. Pamatu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, iebūves dziļums
lēšams ~3.0 m, pamatu ārsienas no ārpuses nav siltinātas. Pamatu konstrukciju tehniskais
stāvoklis ir apmierinošs bez siltinājuma. Vājinājumi, plaisu atvērumi nav konstatēti.
Pamatu konstrukcijas defekti, kas raksturīgi bojātas horizontālās un vertikālās
hidroizolācijas ietekmē nav konstatēti, kas liek secināt, ka hidroizolācija ir iestrādāta un
funkcionē. Būves cokola aizsargapmale saplaisājusi, nogrimusi, vietām to klāj bioloģisks
apaugums. Siltināšanas projekta ietvaros iesakām paredzēt pagrabstāva ārsienu
siltināšanu un betona vai betona bruģa cokola aizsargapmales izbūvi ar iespēju
aizsargapmali pacelt augstāk, grunts līmenī.

4.1. att. Pamatu bloki

4.2. att. Pamatu bloki

4.3. att. Pamatu bloki

4.4. att. Pamatu bloki

4.5. att.

4.6. att.
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50%
4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes
Apsekojamā ēka konstruktīvi veidota ar nesošām šķērssienām. Garenvirziena ārsienas
pašnesošas, kas veidotas no gataviem, samontējamiem stiegrotiem gatavelementu
gāzbetona un keramzītbetona ārsienu paneļiem, kuru gali iemūrēti nesošajās šķērssienās.
Nesošās šķērssienas fasādēs veido pilastrus. Vides faktoru kopuma ietekmē – lietus, sals,
temperatūras svārstības – ķieģeļu mūra fasādēs radušies izdrupumi, ķieģeļu destrukcija.
Minēto faktoru kopums graujoši ietekmē ēku norobežojošās konstrukcijas – caurumoto
māla ķieģeļu sienas un pilastrus, kuri veidoti no minētiem ķieģeļiem. Būves ārsienām māla
ķieģeļu mūris pielietots kā apdares forma. Pieredze rāda, ka caurumoto māla ķieģeļu
pielietošana ēku fasāžu noformējumā sevi nav attaisnojusi. Caurumoto māla ķieģeļu
struktūra ir poraina, tā nespēj pilnībā atgrūst nokrišņu ūdeni, rezultātā ar ūdeni piesātinātā
ķieģeļu struktūra vides temperatūras svārstību ietekmē sāk noārdīties vienlaicīgi zaudējot
arī slodžu nestspējas rādītājus. Būves māla ķieģeļu mūra ārsienām daudzviet vizuāli
novērojama ķieģeļu mūra destrukcija, izdrupumi. To siltumnoturība neatbilst noteikumiem
par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”,
kas sienām ir atbilstoši 0,18 kW/m2×K. Ieteicamais fasādes siltumizolācijas biezums ir
150mm. Ēkas garenvirziena ārsienu logu ailu pārsedžu funkcijas pilda ārsienu paneļi. Visā
būves apjomā ārsienas nav siltinātas. Būvē nav pielietotas dzelzsbetona ailu pārsedzes.
Kāpņu telpās 3. stāva līmenī un būves dienvidu fasādē konstatētas plaisas nesošās sienās,
kas galvenokārt rodas konstrukciju iekšējo spriegumu rezultātā. Plaisas nepieciešams
saremontēt. Kā versija plaisu remonta paņēmienam skatīt zemāk.

4.7. att.
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4.8. att. Ārsienas ķieģeļu destrukcija

4.9. att. Plaisa ķieģeļu mūrī

4.10. att. Ārsienas ķieģeļu destrukcija

4.11. att. Ārsienas ķieģeļu destrukcija

4.12. att. Ārsienas ķieģeļu destrukcija

4.13. att.
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4.14. att.

4.15. att.

4.16. att.

4.17. att. Plaisa ķieģeļu mūrī

4.18. att.

4.19. att. Ailas pārsedze – sienas panelis

karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas
Kolonnas, rīģeļi un sijas objektā nav konstatēti.
35%
4.4. pašnesošās sienas
Ēkas garenvirziena ārsienas izpildītas no gāzbetona un keramzītbetona saliekamiem
ārsienu paneļiem – veidotas kā pašnesoši sienu elementi. Minētās sienas nav siltinātas un
to siltumnoturība neatbilst Noteikumiem par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", kas sienām ir atbilstoši 0,18 kW/m2×K.
Ieteicamais fasādes siltumizolācijas biezums ir 150mm. Pašnesošās iekšsienas veidotas no
ķieģeļu mūra b=150 mm ar apmetumu no abām pusēm, krāsotas. Pašnesošo sienu
deformācijas nav konstatētas.
4.3.
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45%
4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija
Ēkas ārējās norobežojošās konstrukcijās šuvju hermetizācijas problemātika šādas
konstrukcijas būvēm ir diezgan aktuāla. Norobežojošo ārsienu paneļu saduršuves ar
ķieģeļu mūra sienām neblīvas. Konstrukciju defekti, kas raksturīgi bojātas horizontālās un
vertikālās hidroizolācijas ietekmē nav konstatēti, kas liek secināt, ka hidroizolācija ir
iestrādāta un funkcionē. Ēkas ārsienas nav siltinātas. Lēšams, ka siltumizolācija jumta
pārsegumā ir ierīkota un tā veidota no gāzbetona blokiem b=200 mm. Jumta klāja
hidroizolācija ieklāta uz smilšu cementa javas izlīdzinošās kārtas, kuras b ~ 45/50 mm.
Būves ārsienām siltumizolācija nav konstatēta.

4.21. att.

4.20.att.

30%
4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi
Pagrabstāva pārsegums veidots no dobajiem dzelzsbetona pārseguma paneļiem ar
vietējiem aizbetonējumiem. Starpstāvu pārsegumi visā būves apjomā veidoti no
saliekamajiem dzelzsbetona dobajiem paneļiem. Pārsegumi visā būves apjomā apmierinošā
tehniskā stāvoklī. Vājinājumi, deformācijas nav konstatēti.

4.22.att. Pagrabstāva pārsegums

4.23. att. Pagrabstāva pārsegums

13

4.24. att.

4.25. att.

4.26. att.

4.27. att.

40%
4.7. būves telpiskās noturības elementi
Būves telpisko noturību nodrošina būves nesošās šķērssienas savstarpēji sajūgtas ar
dzelzsbetona gatavplātņu starpstāvu pārsegumiem, kā arī iebūvētās kāpņu telpu
konstrukcijas. Būves telpiskā noturība konstruktīvi ir nodrošināta un pietiekama.
4.8. jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums,
40%
lietusūdens novadsistēma
Jumta nesošā konstrukcija veidota no saliekamiem dzelzsbetona gatavelementiem –
dobajiem paneļiem. Jumta klāja slīpumi viedoti ar izlīdzinošās kārtas biezumiem. Jumta
segums – ruļļveida bitumena materiāls – ar liesmu uzkausējams ruberoīds. Jumta seguma
tehniskais stāvoklis apmierinošs. Vienai lietusūdeņu savākšanas piltuvei iztrūkst
aizsargsiets, kas var izraisīt cauruļvadu aizsērējumus. Nepieciešams atjaunot – uzstādīt
iztrūkstošo aizsargsietu ūdeņu savākšanas piltuvei. Drošības margas vai aizsargbarjeras
pret nokrišanu no jumta nav konstatētas. Lietusūdeņu novadīšanas sistēma iekšējā.
Ventilācijas kanālu izvadiem konstatēti būtiski defekti – daudzviet ķieģeļu mūra destrukcija,
ventilācijas kanālu izvadu betona plākšņu jumtiņi sadrupuši. Nepieciešams atjaunot
ventilācijas kanālu izvadu mūri, uzstādīt Zn skārda jumtiņus.
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4.28. att. Iekšējās noteces piltuve

4.29. att. Jumta segums

4.30. att. Ventilācijas kanālu izvads

4.31. att. Izvadu nosegi

4.32. att.

4.33. att.

40%
4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi
Balkoni objektā nav konstatēti. Ēkas ZA fasādē iebūvētas lodžijas. Lodžiju konstrukciju
tehniskais stāvoklis apmierinošs. Lodžijām vēsturiskā koka dēļu margu apdare. Vēsturiskā
koka dēļu apdare ir nolietojusies pilnībā, dēļi satrunējuši, nepieciešams atjaunot lodžiju
margu koka dēļu apdari tām lodžijām. Kāpņu telpu betona lieveņiem nenozīmīgi plīsumi,
nodrupumi. Jumtiņiem virs ieeju ārdurvīm segums pilnībā nolietojies, iztrūkst Zn skārda
lāseņi pa perimetru un sienu pieslēguma atloki. Mitruma ietekmē jumtiņu apakšējā plaknē
radušies stiegrojuma atsegumi, betona aizsargkārtas nodrupumi.
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4.34. att. Lodžiju margu koka apdare

4.35. att.

4.36. att.

4.37. att.

4.38. att.

4.39. att.

4.40. att. Lievenis

4.41. att. Lievenis
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4.42. att. Jumtiņš virs ieejas durvīm

4.43. att. Jumtiņš virs ieejas durvīm

4.45. att.
4.44. att.
35%
4.10. kāpnes un pandusi
Pandusi objektā nav konstatēti. Ēkā iebūvētas 3 kāpņu telpas. Visā būves apjomā kāpnes
veidotas no dzelzsbetona gatavelementu kāpņu laidiem. Iebūves vietas sienās – stabilas, bez
vājinājumiem. Visu kāpņu tehniskais stāvoklis apmierinošs.

4.46. att. Starpstāvu kāpnes

4.47. att. Kāpņu margas

4.48. att. Starpstāvu kāpnes

4.49. att. Kāpnes uz pagrabstāvu
17

35%
.11. starpsienas
Būves starpsienas – ķieģeļu mūra izpildījumā ar cementa/kaļķa smilšu javas apmetumu no
abām pusēm, krāsotas.
45%
4.12. Grīdas
Pagrabstāva grīdas – betona klons. Iekštelpu grīdas ierīkotas uz starpstāvu pārsegumiem,
galvenokārta koka dēļu grīdas ar vai bez virsseguma.

4.50. att. Betona klons

4.51. att. Betona klons

4.52. att.

4.53. att.

45%
4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas
Būves logu bloki – galvenokārt PVC logu bloki ar stikla paketi. Atsevišķām apdzīvotajām
telpām un pagrabstāva telpām ir saglabājušies vēsturiskie koka logi, kurus nepieciešams
nomainīt, jo tie nenodrošina atbilstību Latvijas būvnormatīviem LBN 002-15 “Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Ieeju ārdurvis vēsturiskās – koka,
kuras tāpat nenodrošina atbilstību Latvijas būvnormatīviem LBN 002-15 “Ēku
norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām un ir nepieciešams nomainīt uz
siltinātām metāla ārdurvīm. Nokļūšanai uz jumta izbūvēta lūka. Jumta lūka neblīva,
vēsturiskā no koka, kuru nepieciešams nomainīt.
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4.54. att. Vēsturiskais koka logs

4.55. att. Vēsturiskais koka logs

4.56. att. Pagrabstāva koka logs

4.57. att. Pagrabstāva koka logs

4.58. att. PVC logu bloki

4.59. att. PVC logu bloki
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4.61. att. Ieeju ārdurvis

4.60. att. Ieeju ārdurvis

4.63. att. Jumta lūka
4.62. att. Lūka uz jumtu
60%
4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi
Objektā konstatēti apkures krāsnis un dūmvadi no metāla caurulēm, kuru tehniskais
stāvoklis ir slikts, neapmierinošs. Dūmvadu caurules vietām korozijas rezultātā ir cauras
radot aizdegšanās riskus. Dzīvojamās telpās konststēti pārvietojamie pavardi.

4.65. att.

4.64. att.
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4.67. att.
4.66. att.
25%
4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība
Būves nesošās un atbildīgās konstrukcijas – betons, gāzbetons, ķieģeļu mūris pēc definīcijas
ir nedegoši materiāli, kuru ugunsizturība ir pietiekama.
45%
4.16. ventilācijas šahtas un kanāli
Ventilācijas šahtas un kanāli iebūvēti ēkas ķieģeļu mūra iekšsienās ar izvadiem virs jumta
seguma ķieģeļu mūra veidā. Ventilācijas šahtu izvadu tehniskais stāvoklis neapmierinošā
tehniskā stāvoklī. Ventilācijas kanāli funkcionālā stāvoklī, tos nepieciešams iztīrīt. Dažiem
izvadiem konstatēta mūra ķieģeļu destrukcija, Ventilācijas šahtu izvadu – kanālu
dzelzsbetona nosegjumtiņi daļēji noārdījušies klimatisko iedarbību rezultātā. Nepieciešams
ventilācijas kanālu izvadiem atjaunot ķieģeļu mūri kur tas nepieciešams, uzstādīt Zn skārda
nosegjumtiņus.

4.68. att. Ventilācijas kanālu izvadi

4.69. Ventilācijas kanālu izvadi

4.17. liftu šahtas
Lifta šahtas objektā nav konstatētas.
40%
4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas
Telpu iekšējā apdarē dominē izlīdzinātu sienu, griestu krāsojums bez arhitektūras detaļām.
Pagraba telpās sienas un griesti bez apdares. Sanmezglos sienas flīzētas.
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4.70. att.

4.71. att.

4.73. att. Iekšsienu apdare
4.72. att. Iekšsienu apdare
55%
4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas
Ēkas ārējā apdare – māla caurumoto ķieģeļu mūris šuvots, gāzbetona un keramzītbetoma
sienu paneļi krāsoti, bez arhitektūras detaļām.

4.74. att. Sienu paneļi
4.20. citas būves daļas
Citas būves daļas nav konstatētas

4.75. att. Ķieģeļu mūris šuvots
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5. IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI UN IEKĀRTAS
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to
cēloņu apraksts. Tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju
veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Tehniskais
nolietojums
%

aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni,
50%
sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji
Ēkā konstatēti aukstā ūdens ievads ar patēriņa skaitītāju, aukstā ūdens cauruļvadi, kā arī
sadzīves kanalizācijas iekšējie tīkli. Ūdensapgādes nodrošinājums centralizēti no ārējiem
tīkliem. Ūdens patēriņa uzskaiti atspoguļo ūdens patēriņa skaitītājs. Ūdensapgādes
cauruļvadi ir funkcionālā stāvoklī vietām nomainīti uz PVC cauruļvadiem. Ventiļi un
skrūvētie savienojumi ar būtiskām korozijas pazīmēm. Sadzīves kanalizācijas cauruļvadi
tāpat būtiski korodējuši, atsevišķos posmos jau nomainīti.
5.1.

5.1. att.

5.2. att.

5.3. att. Aukstā ūdens patēriņa skaitītājs

5.4. att.

5.5. att.

5.6. att.
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5.8. att. Nomainītie cauruļvadi

5.7. att. Nomainītie cauruļvadi

5.10.att.
5.9.att.
5.2.
karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji,
žāvētāji, ar cieto kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens
patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un citi elementi
Visaptveroša karstā ūdens cauruļvadu sistēma ēkā nav konstatēta. Karstā ūdens
sagatavošanu nodrošina lokāli elektriskie ūdens sildītāji izvietoti dzīvokļos.

5.12. att.
5.11. att.
5.3.
ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas
un dūmaizsardzības risinājumi
Ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un dūmaizsardzības
risinājumi objektā nav konstatēti.
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apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu
45%
izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un
citi elementi
Tehniskajās telpās pagrabstāvā atrodas siltumtrases ievads. Siltummezgls ēkai nav
izbūvēts. Siltumapgāde ēkai centralizēti no ārējiem siltumtīkliem. Kopumā ēkā iebūvēta
divcauruļu siltumapgādes sistēma ar apakšējo sadali. Apkures cauruļu izolācija vēsturiskā
no ēkas būvniecības laika. Tāda siltumizolācija ir novecojusi un nesasniedz atbilstību
normatīvajām prasībām, nepieciešams izolāciju nomainīt.
5.4.

5.13. att. 1. Siltumtrass ievads ēkā

5.14. att.

5.15. att.
5.16. att.
centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,
45%
siltuma regulatori
Ēkā dominē vēsturiskie konvektoru tipa radiatori bez siltumatdeves regulēšanas iespējām,
kuru siltumatdeves rādītāji ir vāji. Mājas siltināšanas projekta ietvaros jāparedz jaunu
metāla paneļu sildķermeņu uzstādīšana ar siltumatdeves regulēšanas iespējām. Atsevišķos
dzīvokļos jau uzstādīti metāla paneļu apkures sildķermeņi.
5.5.

5.17. att.

5.18. att.
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5.20. att.
5.19. att.
5.6.
ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta
Ēkai ir dabīgā gaisa apmaiņas sistēma – izlietotais gaiss pa ventilācijas kanāliem aizplūst
no telpām un attiecīgi periodiski atverot durvis un logus telpās ieplūst svaigais gaiss.
Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtas ēkā nav konstatētas.
5.7.
atkritumu vadi un kameras
Atkritumu vadi un kameras nav konstatēti.
40%
5.8.
gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli,
gāzes patēriņa skaitītāji
Objektam nodrošināta gāzes apgāde. Ēkai ir trīs gāzes apgādes ievadi. Gāzes apgāde
paredzēta sadzīviskām vajadzībām.

5.22. att. Gāzesapgādes ievads.
5.21. att. Gāzesapgādes ievads.
40%
5.9.
elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises
Objektam nodrošināta elektroapgāde. Elektroinstalācijas iekšējie tīkli nav mainīti.
Pagrabstāva tehniskajās telpās atrodas EL ievada sadales skapis. Rekomendējam visā ēkas
apjomā nomainīt vēl nemainītos apgaismes ķermeņus uz LED gaismekļiem. tīkli ir
funkcionālā stāvoklī, taču ieteicams nomainīt elektroapgādes iekšējos tīklus.

26

5.24. att. Elektroapgādes sadale
5.23. att. Elektroapgādes ievada skapis
5.10.
apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas
Apsardzes signalizācija, saziņas un citas iekārtas nav konstatētas.
30%
5.11.
vājstrāvas tīkli un ietaises
Vājstrāvu tīkli un ietaises – kabeļu TV u.c. atrodas kāpņu telpās. Signāla sadalītājs un
pastiprinātājs atrodas pagrabstāva telpās.

5.25. att.
5.12.
lifta iekārta
Lifta iekārtas objektā nav konstatētas.
5.13.
citas ietaises un iekārtas – Nav konstatētas.
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5.26. att.

6. ĀRĒJIE INŽENIERTĪKLI
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to
cēloņu apraksts. Tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju
veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām

Tehniskais
nolietojums
%

6.1. ūdensapgāde
Būvei nodrošināta ūdensapgāde no Ciemata ārējiem ūdensapgādes tīkliem.
6.2. kanalizācija
Būves sadzīves kanalizācijas iekšējie tīkli izbūvēti ar pieslēgumu Ciemata kanalizācijas
ārējiem tīkliem.
6.3. drenāžas sistēmas
Nav konstatētas.
6.4. siltumapgāde
Ciemata centralizētā siltumapgāde.
6.5. gāzes apgāde
Gāzes apgāde no ciemata ārējiem gāzes apgādes tīkliem..
6.6. zibensaizsardzība
Zibensaizsardzības ietaises konstatētas.
6.7. citas sistēmas – nav konstatētas.

KOPSAVILKUMS
7.1.

Būves tehniskais nolietojums

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika
momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā
lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes
materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā, piemērotība vai nepieciešamie
priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība
mūsdienu labiekārtojuma prasībām.

Apsekotā ēka atbilstoši MK noteikumiem Nr. 907 par dzīvojamo māju iedalījumu kapitalitātes
grupās pieskaitāma pie II māju kapitalitātes grupas atbilstoši pielietotajiem būvmateriāliem,
konstrukcijām un vidējam kalpošanas ilgumam. Būve veidota no ķieģeļu mūra nesošajām
šķērssienām, dzelzsbetona gatavelementu pamatiem un dzelzsbetona gatavelementu starpstāvu
pārsegumiem, kuras ekspluatācijas termiņš paredzēts 125 gadi. Apsekotā ēka tiek ekspluatēta
vairāk kā 30 gadus. Nesošās šķērssienas fasādēs veido pilastrus. Vides faktoru kopuma ietekmē
– lietus, sals, temperatūras svārstības – ķieģeļu mūrī D fasādē konstatēti izdrupumi, ķieģeļu
destrukcija. Šāda veida apkārtējās vides faktoru ietekme graujoši ietekmē ēku norobežojošās
konstrukcijas – sienas un pilastrus, kuri veidoti no minētiem ķieģeļiem. Būves ārsienām māla
ķieģeļu mūris pielietots kā apdares forma. Pieredze rāda, ka caurumoto māla ķieģeļu
pielietošana ēku fasāžu noformējumā sevi nav attaisnojusi. Caurumoto māla ķieģeļu struktūra
ir poraina un nespēj pilnībā atgrūst ūdeni. Kā rezultātā ar ūdeni piesātinātā ķieģeļu struktūra
temperatūras svārstību ietekmē sāk noārdīties vienlaicīgi zaudējot arī slodžu nestspējas
rādītājus. Būves māla ķieģeļu mūra ārsienām daudzviet vizuāli novērojama ķieģeļu mūra
destrukcija, izdrupumi. Visā būves apjomā ārsienas nav siltinātas. Būves izmantošanas apstākļi
atbilst mūsdienu labiekārtojuma prasībām.
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7.2.

Secinājumi un ieteikumi

Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai renovācijas, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu
veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (renovācija, rekonstrukcija, restaurācija) būves turpmākās ekspluatācijas
nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi.

Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas vizuāli ir stabilas un pietiekami noturīgas,
ekspluatācijas iespējas nav mazinājušās, tomēr ēkas energoefektivitāte nav atbilstoša LBN 00215 “Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Apsekojot ēkas tehnisko stāvokli,
var secināt, ēkai ir veicami visaptveroši energoefektivitātes celšanas pasākumi, kas pagarinātu
ēkas ekspluatācijas termiņu un uzlabotu ekspluatācijas īpašības. Šāds risinājums prasīs zināmus
kapitālieguldījumus, kas reāli ir aprēķināmi. Turpinot ēkas ekspluatāciju ar pastāvīgi
pieaugošām energoresursu izmaksām situācija ar laiku novedīs pie neizbēgama kapitālā
remonta, taču tad izmaksas būs ievērojami pieaugušas. Visas ēkas kompleksa siltināšana un tai
pakārtoto darbu veikšana ir ekonomiski pamatots risinājums ēkas ilgtermiņa energoefektīvai
ekspluatācijai.
Pamatu konstrukciju un pamatnes tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Konstrukciju
defekti, kas raksturīgi bojātas hidroizolācijas ietekmē nav konstatēti, hidroizolācija ir iestrādāta
un funkcionē. Siltināšanas projekta ietvaros jaunas betona vai betona bruģa cokola
aizsargapmales izbūvi.
Apsekojamā ēka konstruktīvi veidota ar nesošām šķērssienām. Garenvirziena ārsienas
pašnesošas, kas veidotas no gataviem, samontējamiem stiegrotiem gatavelementu gāzbetona
ārsienu paneļiem, kuru gali iemūrēti nesošajās šķērssienās. Nesošās šķērssienas fasādēs veido
pilastrus.
Ārējās norobežojošās konstrukcijās šuvju hermetizācijas problemātika šādas
konstrukcijas būvēm ir diezgan aktuāla. Norobežojošo ārsienu paneļu saduršuves ar ķieģeļu
mūra sienām neblīvas.
Jumta nesošā konstrukcija veidota no saliekamiem dzelzsbetona gatavelementiem –
dobajiem paneļiem. Jumta segums – ruļveida bitumena materiāls – ar liesmu uzkausējams
ruberoīds. Vienai no ūdeņu savākšanas piltuvēm iztrūkst aizsargsietiņš, kas var izraisīt lietus
ūdeņu kanalizācijas cauruļvadu aizsērējumus. Nepieciešams atjaunot – uzstādīt iztrūkstošos
aizsargsietus lietus ūdeņu savākšanas piltuvēm. Drošības margas vai aizsargbarjeras pret
nokrišanu uz jumta nav konstatētas. Lietusūdeņu novadīšanas sistēma – iekšējā ar pieslēgumu
pilsētas ārējiem notekūdeņu tīkliem.
Pagrabstāva un starpstāvu pārsegumi visā būves apjomā veidoti no saliekamajiem
dzelzsbetona dobajiem paneļiem. Pārsegumi visā būves apjomā apmierinošā tehniskā stāvoklī.
Zibensaizsardzības ietaises uz jumta nav konstatētas.
Balkoni objektā nav konstatēti. Ēkas D fasādē iebūvētas lodžijas. Lodžiju konstrukciju
tehniskais stāvoklis apmierinošs. Dažām lodžijām vēl saglabājusies vēsturiskā koka dēļu margu
un lenteru apdare. Vēsturiskā koka dēļu apdare ir nolietojusies pilnībā, dēļi satrunējuši,
nepieciešams atjaunot lodžiju margu koka dēļu apdari. Kāpņu telpu betona lieveņiem konstatēti
plīsumi, nodrupumi. Jumtiņiem virs ieeju ārdurvīm segums nolietojies pilnībā, tādējādi radot
jumtiņu bojājumus apakšējā plaknē – atsedzies un korodējis stiegrojums, nodrupusi betona
aizsargkārta, iztrūkst Zn skārda lāseņi pa jumtiņu perimetru un pieslēguma atloki.
Būves logu bloki – galvenokārt PVC logu bloki ar stikla paketi. Atsevišķām apdzīvotajām
telpām un pagrabstāva telpām ir saglabājušies vēsturiskie koka logi, kurus nepieciešams
nomainīt, jo tie nenodrošina atbilstību Latvijas būvnormatīviem LBN 002-15 “Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Ieejas ārdurvis ir jānomaina uz siltinātām metāla
ārdurvīm.
Siltumapgāde ēkai centralizēti no ārējiem siltumtīkliem. siltummezgls ēkai nav izbūvēts.
Kopumā ēkā iebūvēta divcauruļu siltumapgādes sistēma ar apakšējo sadali. Apkures cauruļu
izolācija vēsturiskā no ēkas būvniecības laika. Tāda siltumizolācija ir novecojusi un nesasniedz
atbilstību normatīvajām prasībām.
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Objektam nodrošināta elektroapgāde. Elektroinstalācijas iekšējie tīkli nav mainīti.
Pagrabstāva tehniskajās telpās atrodas EL ievada sadales skapis. Rekomendējam visā ēkas
apjomā nomainīt elektroinstalācijas iekšējos tīklus, kā arī apgaismes ķermeņus uz LED
gaismekļiem.
Būves remontdarbu un energoefektivitātes paaugstināšanas ietvaros rekomendējam veikt
sekojošus darbus:
1. Veikt visaptverošus būves norobežojošo konstrukciju siltināšanas pasākumus:
2. Ēkas pamatus atrakt vismaz līdz 0,6 - 1m dziļumam un veikt pamatu ārsienu siltināšanu 100 mm
biezumā, pēc kā izbūvēt jaunu cokola aizsargapmali.
3. Nesošās ārsienas siltināt no ārpuses ar mērķi sasniegt atbilstību Noteikumiem par Latvijas
būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", kas sienām ir atbilstoši
0,18 kW/m2×K. Ieteicamais fasādes siltumizolācijas biezums ir 150mm.
4. Gadījumā, ja netiek veikti fasādes siltināšanas darbi, obligāti nepieciešams atjaunot bojātos
ķieģeļu mūra ārsienu fragmentus.
5. Izbūvēt mūsdienīgu siltummezglu.

5. Uzstādīt jumta lūkas ar gaisa amortizatoriem.
6. Atjaunot ventilācijas kanālu izvadu ķieģeļu mūri uz jumta, kur tas nepieciešams, nomainīt
ventilācijas kanālu izvadu nosegjumtiņus, iztīrīt ventilācijas kanālus.
7. Iesakām izbūvēt zibensaizsardzības ietaises atbilstoši MK noteikumiem Nr. 294. Noteikumi
par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" IV sadaļu
“Zibensaizsardzības ierīkošana”.
8. Rekomendējam veikt ūdensapgādes, siltumapgādes iekšējo inženiertīklu atjaunošanu t. sk.
sadzīves kanalizācijas stāvvadu un guļvadu nomaiņu, nefunkcionējošos inženiertīklus demontēt.
9. Gaismas ķermeņus nomainīt uz LED gaismekļiem visā ēkas apjomā, pārskatāmā nākotnē
nomainīt elektroapgādes iekšējos tīklus. Veco nefunkcionējošo elektroinstalāciju demontēt.

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās
pakāpe noteikta laika momentā attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru
ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ – 42 %.

Konstrukcijas / ēkas
daļas vai apdares
nosaukums

1

Konstruktīvā elementa vai apdares īpatsvars
Konstrukcijas / ēkas daļas
īpatsvars
Vizuālais
(ĒKEĪ) % (piem. MK not. Nr.
nolietojums
48 no 10.01.2012., 5. pielik.)
%

2
19
41
20

3
30
50
35

Kopējais vizuālais
nolietojums,
attiecināms uz ēku %

4
6.0
20.5
7.0

Pamati
Sienas
Pārsegumi
Jumta nesošā
konstrukcija
10
35
3.5
Jumta segums
10
40
4.0
Kopā
100
42.0 %
Atzinuma tabulās norādītā nolietojuma vērtējums: 0-20% - labs; 21-40% - apmierinošs; 41-60%
- neapmierinošs; 61-80% - avārijas; 81-100% - sabrucis.
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Tehniskā apsekošana veikta 2019. gada 03. maijā
Saskaņā ar SIA ”JaunRīga ECO” un SIA Viesītes komunālā pārvalde 01.04.2019.
Līgumu Nr. VKP2019CA01 tā pielikumu Nr. 1

Izstrādāja: Andrejs Kalniņš, sert. Nr. 4-04669.
(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs))

Pārbaudīja: Edgars Sturmovičs, sert. Nr. 20-7801
(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)
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