
 
                                                                                           Pielikums Nr.__ 

 
 

Ēka Indriķu iela 8A, Rīgā ūdensapgādes, elektroapgādes un siltumapgādes ārējie tīkli un 

to pieslēgumu 

Tehniskais apraksts 

 
 

Ūdensapgāde un kanalizācija: 

1. Ēkā atrodas 1gab ūdens ievads, ūdensvads pienāk no Indriķu ielas 8 maģistrālā 

ūdensvada (šobrīd RŪ uz ielas ir atslēdzis, avārijas stāvoklī, plīsušas caurules) atbildības 

robeža ar SIA “Rīgas Ūdens” ir Indriķu ielas 8 ēkas pagrabā, ievads DN 100 mm, ūdens 

mērītājs DN 40 Nr. 5113360840. Ēkas ūdens ievads tiks atjaunots ( ielikts 2019. gada 

remonta darbu plānā. 

2. Iekšējie ūdens apgādes tīkli ēkā ir iztukšoti, lai atjaunotu ūdens padevi ēkā būs, jāveic 

jaunu iekšējo ūdens apgādes tīklu izbūve. Būtu jāveic projektēšana. 

3. Lietus notek ūdeņu stāvvadi ir sliktā stāvoklī, daļa stāvvadu ir nomainīta uz PPR 

caurulēm. 

4. Gan iekšējie, gan ārējie kanalizācijas un lietus notek ūdeņu tīkli ir sliktā stāvoklī, Būtu 

jāveic projektēšana un jaunu iekšējo un ārējo tīklu izbūvi. 

Elektroapgāde: 

1. Ēkai ir pieci elektroievada kabeļi, kuri veido trīss el.padeves līnijas.  Pirmais, otrais 

ievads sastāv no diviem alumīnija kabeļiem AAШB 3x95mm2, katrs no sava 

transformatora ar mufēs savienotiem kabeļiem. Ievada kabeļu līnijas pienāk no 

transformatoru punkta TP 1349 (IAA-200A). Ievada Nr. 1 kabeļa izolācija posmā starp 

TP 1349 un Indriķa ielas 8 uzskaites sadalni ir ar samazinātu izolācijas pretestību un ir 

jāplāno tā nomaiņa, bet ievada Nr. 2 kabeļa posms starp TP1349 un Indriķa ielas 8 

uzskaites sadalni ir ar neatbilstošu izolāciju un ir steidzami jāmaina. Ievads Nr. 3 no TP 

1349 (IAA-116 A) ar kabeli АВВБ 3x150+95 mm2 pieslēgts ЩВУ-7 sadalnei . 

2.  No ievada Nr 1 un 2 ЩВУ-8 sadalnes caur ēku Indriķu ielā 8 iet divas kabeļlīnijas 

(АВВГ 4x150mm2) uz RTU dienesta viesnīcu . Ēkai Biešu ielā 4 būtu lietderīgāk 

izprojektēt un izbūvēt jaunas ievada kabeļu līnijas apejot ēku Indriķu ielā 8! 

3. Ēkas iekšējie tīkli ir stipri nolietoti,  daļēji demontēti un bojāti . Visi iekšējie elektrotīkli 

ir izpildīti ar alumīnija kabeļiem. Aptuveni 40% kabeļu līniju ir ar samazinātu izolācijas 

pretestību. Telpām apgaismojuma un spēka līnijas lielākoties nav atdalītas, sadalnēs nav 

vai ir maz brīvu vietu grupu papildināšanai, automātslēdži ir nolietojušies, bieži nostrādā 

neatbilstoši nomināliem.  



4. Atbilstoši ēkas lietojumam un mūsdienu prasībām atbilstoši spēkā esošajiem 

noteikumiem un standartiem, ēkas iekšējiem elektrotīkliem būtu jāveic pilna 

projektēšana un pārbūve. 

 

Siltumapgāde: 

1. Ēkas siltumapgādi nodrošina RTU katlu māja, kas ar siltumu apgādā arī Biešu ielu 6 ( 

Buderus Logano SK625 530kw katli 2gab).  

2. Katlu māju  un  Biešu ielas ISP ir tehniski labā stāvoklī, regulāri tiek veikta uzraudzība 

un TA, un visi nepieciešamie remonta darbi, ko veic SIA “IDK”.  

3. Siltuma padeve uz ēku ir atslēgta, siltuma trases un iekšējie apkures tīkli ēkā ir 

iztukšoti. 

4. Siltumtrase un  iekšējie siltuma tīkli ( caurules ) ir sliktā stāvoklī, būtu jāveic 

projektēšana un jaunu iekšējo un ārējo siltuma tīklu izbūvi. 

 

 

 

 


