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Tehniskā apsekošanas uzdevums
2019.gada 01. jūlijā

Objekts: Mācību ēka Indriķa ielā 8A, Rīgā, LV-1004, būves kadastra apzīmējums 01000540055001

Būves tehniskā apsekošana paredz - veikt ēkas (būves) konstrukciju nolietojuma, mehāniskās izturības un 
drošības novērtēšanu, veikt defektu fotofiksāciju, veikt inženiersistēmu nolietojuma un atbilstības normatīvo 
aktu prasībām noteikšanu, sagatavot atzinumu atbilstoši LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” pielikuma 
noteikumiem. 

datums: 2019.gada 01.jūlijs 
(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

Rīgas Tehniskā Universitāte        SIA” EFEKTA” 

  
        

       
              valdes loceklis Nauris Buļs 

Atzinums izsniegts: 2019.gada 03. jūlijā 

SIA “EFEKTA”, vien. reģ.Nr.40002072323 
(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

Ēvalds Pēteris Cirsis,  
LBS sertifikāts Nr.4-03672; RTU sertifikāts Nr.1727 

valdes loceklis Nauris Buļs
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Tehniskās apsekošanas atzinums Nr. TA-01000540055001

Mācību ēka Indriķa ielā 8A, Rīgā, LV-1004, būves kadastra apzīmējums 01000540055001 
(būves nosaukums, kadastra Nr. un adrese)

Rīgas Tehniskā Universitāte, Kaļķu iela 1, LV-1658, reģ. Nr.3341000709,  līgums Nr.03000-3.21-e/214 no 
01.07.2019. 

(pasūtītājs, līgums, datums)

Ēkas tehniskās apsekošanas uzdevums 
2019.gada 01.jūlijs 

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums)

SIA ”Efekta”, reģ.Nr.40002072323 
(tehniskās apsekošanas veicēja - fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi

1.1. būves veids 
1263 - skolas, universitātes un zinātniskajai 
pētniecībai paredzētās ēkas

1.2. apbūves laukums (m2) 942,6

1.3. būvtilpums (m3) 15939

1.4. kopējā platība (m2) 4572,7

1.5. stāvu skaits 5 - virszemes; 1 - pagrabstāvs

1.6. zemesgabala kadastra numurs 1000540055

1.7. zemesgabala platība (m2); (ha) 0,8247 ha

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks valsts

1.9. būves patreizējais īpašnieks valsts

1.10. būvprojekta autors -

1.11. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums nav datu

1.12. būves nodošanas ekspluatācijā, gads 1969

1.13. būves konservācijas gads un datums -

1.14. būves renovācijas, (kapitālā remonta), rekonstrukcijas, 
restaurācijas gads -

1.15.
būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas 
gads un datums

būves tehniskās inventarizācijas lieta Nr.
01000540055001-02 no 03.04.2003.
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2. Situācija
2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

Apsekojamās būves zemesgabals atrodas Indriķa ielā 8A, Rīgā, publiskās apbūves apbūves teritorijā (P), 
atbilstoši Rīgas pilsētas teritorijas plānojumam (attēli nr.1;2;3).  
Uz zemesgabala atrodas Rīgas Tehniskās Universitātes mācību korpusa ēka.

attēls nr.1

attēls nr.2
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2.2. būves izvietojums zemesgabalā
Ēka atrodas Indriķa ielā 8A, Rīgā, Torņkalnā, starp Torņkalna, Biešu, Altonavas ielām, apmēram ~390 m no 
Māras dīķa un ~70m no dzelzceļa līnijas Rīga-Jelgava.  
Ēka ar atrodas zemesgabala R daļā (attēli nr.2;3;4;5;6) un ir sabloķēta ar blakus esošajām ēkām, kadastra Nr. 
01000540055002 un kadastra Nr. 01000542004001. 

attēls nr.5

attēls nr.3

ēkas kadastra Nr. 01000540055001

01000540055 
Adrese: Indriķa iela 8A, Rīga, LV-1004 
Platība: 0,8248 ha 
Piederība: Valsts

Indriķa iela 8A, Rīga, LV-1004

attēls nr.4

attēls nr.6

ēkas kadastra Nr. 01000540055001

ēkas kadastra Nr. 01000540055002

ēkas kadastra Nr. 01000540055002

ēkas kadastra Nr. 01000542004001
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2.3. būves plānojums

Apsekojamā ēka plānā ir taisnstūra formas ar gabarītizmēriem 58,30 m X 16,03 m  (attēli nr.4;6;7; 8;9;10).  
Ēkai ir pieci virszemes stāvi un pagrabstāvs. 
Pēc konstruktīvās shēmas, ēkai ir nesošās ķieģeļu mūra šķērssienas ar dz/betona pārseguma paneļiem. 
Ēkai ir četras ārējās ieejas [     ], trīs starpstāvu kāpnes[               ], trīs ārējās ieeju kāpnes [               ] un četri 
balkoni [               ].  
Uz apsekošanas brīdi, ēka netiek ekspluatēta. 

    APZĪMĒJUMI: 

  - ārējās ieejas;  - starpstāvu kāpnes;  - ārējās ieeju kāpnes; 
  - balkoni; - betona bloku lentveida pamati;  - nesošās ķieģeļu mūra sienas; 
  - ārējās norobežojošās pašnesošās sienas;  - pašnesošās iekšējās starpsienas; 
  - pāreja II stāva līmenī uz blakus esošo ēku;  - gaismas šahtas; 
  - aizdarināta ārējā ieeja

pagrabstāva plāna shēma

1. stāva plāna shēma

attēls nr.7

2. stāva plāna shēma

attēls nr.8

attēls nr.9
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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 un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi 50

3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi -
Apsekojamā objekta zemes gabalā nav bērnu rotaļlaukumu, atpūtas laukumu un sporta laukumu.

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas -
Ēkas teritorijā ir zālājs un lapu koki. 
Teritorijā ir izvietoti atpūtas soliņi un velosipēdu novietošanas statīvs.  
Detalizēti netiek apsekoti un vērtēti.

3.4. nožogojums un atbalsta sienas 40

Ēkai piekļaujas asfaltbetona un betona plātņu celiņi, un laukumi (attēli nr.10 ÷ 13). 
Asfaltbetona iesegumi ir deformējušies un saplaisājuši. Vietām segumā ir izveidojušās bedres. 
Brauktuvju un ietvju iesegumu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 

Ēkas teritorija ir lokāli norobežota ar metāla sieta nožogojumu ar metāla stabiem un koka aizpildījuma žogu ar 
betona stabiem (attēls nr.12). 
Teritorija nožogojums detalizēti netiek apsekots un vērtēts. 
Ēkas rietumu fasādē ir izbūvētas dz/betona un dolomīta akmeņu mūra atbalsta sienas (attēli nr.10 ÷21). 
Dolomīta akmens mūra atbalsta sienas atdala zemes gabala dažādos reljefa augstumus (attēli nr.10;14;15). 

attēls nr.10 attēls nr.11

attēls nr.12 attēls nr.13

attēls nr.14 attēls nr.15
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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 un būves 
daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām.

Ēkas tehniskais 
nolietojums (%)

4.1. pamati un pamatnes 30
Netika veikti ēkas pamatu atsegumi, lai pārliecinātos par to iebūves dziļumu un pamatni. 
Ēkai ir saliekamā betona pamatu bloku (b=300; 400mm) lentveida pamati zem ēkas norobežojošajām un 
nesošajām sienām (attēli nr.7;13;22;23;24). 
Vizuāli apsekojot, netika konstatētas deformācijas vai citas pazīmes, kas liecinātu par nepieciešamību veikt 
pamatu atsegumus un to padziļinātu izpēti. 
Pamatu cokola daļai ir veikta apdare - krāsots apmetums, kas lokāli ir bojāts, nodrupis. 
Gar ēkas cokola daļu ir izveidota betona aizsargapmale, kas ir aizaugusi ar organiku (zāli, sūnām) (attēli nr.
25;26). 
Apkopojot vizuālās apsekošanas datus, ēkas pamatu  tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, 
“Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. 

Dzelzsbetona atbalsta sienas atdala ēkas parabstāva logus no grunts, veidojot pagraba virsgaismu (attēli nr.16; 
17;18;19;20;21). 
Netika konstatēti atbalsta sienu sabrukumi vai to noturības problēmas. Tika novērotas dz/betona atbalsta sienu 
deformācijas un kosmētiska rakstura problēmas (attēli nr.17;19;20;21). 
Atbalsta sienu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējam, kā apmierinošs.

attēls nr.16 attēls nr.17

attēls nr.18 attēls nr.19

attēls nr.20 attēls nr.21
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  APZĪMĒJUMI: 
 1 - blietētsa grunts / šķembu sagataves kārta; 2 - dz/betona pamatu pēda; 3 - betona pamatu bloki; 
 4 - horizontālā hidroizolācija vai cementa kārta; 5 - dz/betona pārseguma dobais panelis; 6 - grunts   
 aizbērums; 7 - betona aizsargapmale; 8 - dz/betona sija (200x400mm) zem norobežojošās ārsienas;  
 9 - norobežojošās ārsienas ķieģeļu mūris (b=250mm)

attēls nr.22

pamatu izbūves principiālā shēma

A

A

B - B

attēls nr.23 attēls nr.24

attēls nr.25 attēls nr.26

4

1

2

3

B

B

4

5

3

9

8

6

7

2

5

3

2

4

2

9
A - A
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4.2. nesošās sienas, aiļu sijas un pārsedzes 45

Ēkas konstruktīvā shēma - nesošās ķieģeļa mūra šķērssienas (b=380; 510mm), norobežojošās ārsienas 
(b=250mm), kas veidotas no saliekamām dz/betona sijām (200x400mm) un ķieģeļa mūra (b=250) (attēls nr.
24) un dzelzsbetona dobie pārseguma paneļi (h=220mm). 
Ēkas pagraba sienas veidotas no saliekamiem betona pamatu blokiem (b=300mm; 400mm) un ķieģeļa mūra. 
Ēkas pagraba nesošām sienu konstrukcijām, un ēkas virszemes nesošajām mūra sienām ir saliekamā 
dzelzsbetona ailu pārsedzes. 
Kopumā nesošo pagraba betona sienu un dz/betona pārsedžu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs, 
“Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 

Tika konstatēti  ārsienu mūra konstrukciju bojājumi (māla ķieģeļu virsmas un parapeti) (attēli nr.27 ÷ 36). 
Cēloņi: paaugstināts mitrums, bojāto parapeta skārda apdaru un jumta pieslēgumu rezultātā. 

Tika konstatēts palielināts mitrums un plaisas ēkas nesošajās škērssienās telpu iekšpusē. (attēli nr.37;38;39;40). 
Cēloņi: 1) bojāti vēdināšanas kanālu skārda jumtiņi; 2) bojāti vēdināšanas kanālu pieslēgumi jumtam;           
3) bojāts jumta iesegums. 

Tika konstatēta plaisa ķieģeļu mūra pilastrā (attēls nr.29). 
 Cēloņi: 1)  paaugstināts mitrums pilastru konstrukcijā; 2) vājš sienu konstrukciju un pilastra enkurojums, un 
stiegrojums ēkas ārsienu un šķērssienu savienojuma zonās. 

Tika konstētas metāla pilastru nostiprinošās savilces (attēli nr.27;28;29). 
Netika konstatētas sienu deformācijas vai bojājumi, kuri ietekmētu sienu konstrukciju kopējo noturību. 
Kopumā ēkas nesošo ķieģeļa mūra sienu un dz/betona pārsedžu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un 
atbilstošs, “Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām.

attēls nr.27 attēls nr.28

attēls nr.29 attēls nr.30

attēls nr.31 attēls nr.32
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ķieģeļa mūris
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attēls nr.33

attēls nr.34

attēls nr.35 attēls nr.36

attēls nr.37 attēls nr.38

attēls nr.39 attēls nr.40
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4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi, sijas 30

4.4. pašnesošās sienas 30
Ēkas iekšējās nenesošās ķieģeļu mūra starpsienas (b-150;250mm) un ārējās norobežojošās sienas ir pašnesošas 
un kalpo kā viens no ēkas telpiskās noturības elementiem. 
Ēkas pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 9.panta, 
1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām.

No karkasa elementiem, ēkai ir dzelzsbetona pārseguma sijas (attēli nr.41;42;43;44). 
Tika konstatēti  siju konstrukciju bojājumi (mitruma pēdas, apmetuma nodrupumi) (attēls nr.44). 

Cēloņi: paaugstināts mitrums, bojātā jumta ieseguma rezultātā. 

  APZĪMĒJUMI: 
  - starpstāvu kāpnes;  - ārējās ieeju kāpnes;  - balkoni; 
  - dz/betona pārseguma sijas; - pārseguma paneļu atbalsta virziens 

Ēkas karkasa elementu tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 9.panta, 
1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām.

1. stāva plāna shēma ar pārseguma sijām un paneļu atbalsta virzieniem

5. stāva plāna shēma ar pārseguma sijām un paneļu atbalsta virzieniem

attēls nr.41

attēls nr.42

attēls nr.43 attēls nr.44
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4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 60

4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 35

Ēkas pagraba, starpstāvu un jumta pārsegumi veidoti no saliekamā dzelzsbetona dobajiem pārseguma 
paneļiem. 
Netika veikti jumta pārseguma atsegumi lai noteiktu jumta “pīrāga” sastāvu. Tā biezums svārstās robežās no 
~100 ÷ 200mm. 
Tika konstatētas mitruma pēdas uz V stāva (jumta ) pārsegumiem. 

Cēloņi: 1)  bojāts jumta iesegums; 2) bojāti jumta pieslēgumi vēdināšanas kanāliem un parapetiem; 3) 
bojāti parapetu un vēdināšanas kanālu skārda segumi. 

Uz apsekošanas brīdi netika konstatēti pārsegumu sabrukumi vai deformācijas, kas varētu apdraudēt to stiprību 
un noturību. 
Ēkas pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, 
“Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām.

4.7. būves telpiskās noturības elementi 30
Būves telpiskā noturība tiek nodrošināta ar nesošo ķieģeļu šķērssienām, pašnesošajām ķieģeļu starpsienām un 
dz/betona pārseguma paneļu palīdzību. 
Būves  telpiskās noturības elementu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības 
likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām.

4.8.
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietus ūdens 
novadsistēma

nesošā - 30 
jumta klājs - 70 
lietus ūdens - 60

Ēkai ir savietotā jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens novadsistēmu. 
Jumta nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona dobiem paneļiem, balstītiem uz nesošām ķieģeļu mūra 
šķērssienām.  
Nokļūt uz jumta iespējams no vienas kāpņu telpas caur jumta lūku un pieslienamām metāla kāpnēm (attēls nr.
47).  
Netika konstatēti ēkas jumta nesošo konstrukciju deformācijas vai sabrukumi. 
Jumta nesošās konstrukcijas, uz apsekošanas brīdi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības 
likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 

Vizuāli apsekojot ēku, netika konstatētas horizontālā un vertikālā hidroizolācijas. 
Vizuāli apsekojot tika konstatētas kapilārā mitruma pēdas uz ēkas pagraba sienām, kuras varētu tikt izraisītas 
hidroizolāciju bojājumu vai to neesamības rezultātā (attēli nr.45;46). 
Ēkai nav veikti papildus siltumizolācijas pasākumi. 
Tika konstatēti lokāli sienu bojājumi to caursalšanas rezultātā. 
Ēkas norobežojošie konstrukciju (ārsienu, jumta un pagraba pārsegumu) siltumnoturības atbilstību, Latvijas 
būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām, jānosaka veicot ēkas 
energoauditu.

attēls nr.45 attēls nr.46
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Tika konstatētas mitruma pēdas lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu šķērsošanas vietās jumta pārsegumos (attēls 
nr.48) bojātu cauruļvadu un hermetizācijas rezultātā. 
Uz apsekošanas brīdi lietus ūdens noteksistēma kopumā ir neapmierinošā stāvoklī. 
Savietotā jumta iesegums veidots no bitumena ruļļmateriāliem. 
Tika konstatēti jumta skārda apdaru un pieslēgumu bojājumi, sienu, vēdināšanas kanālu un parapetu 
konstrukcijām (attēli nr.52;53;54). 
Tika konstatēti koka (bērza) izaugumi uz jumta plaknes (attēls nr.50). 
Ēkas jumtam nav norobežojošās margas. 
Nav izpildītas LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības: 
p.81. būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 
metriem: p.81.1 no katras kāpņu telpas paredz izeju uz jumtu. p.81.2 pa būves jumta perimetru izbūvē jumta 
nožogojumu…Plakaniem jumtiem jumta nožogojumu ierīko vismaz 600 mm augstumā.  

Jumta ieseguma, skārda apdaru un pieslēgumu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 
Netika atsegta jumta plaknes konstrukcija lai pārliecinātos par siltumizolācijas biezumu, bet vizuāli apsekojot, 
tas nevar būt lielāks par 150 - 200mm, kas ir nepietiekoši un neatbilstoši Latvijas būvnormatīva, LBN 002-15 
“Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām.

attēls nr.47

attēls nr.48

attēls nr.49 attēls nr.50

attēls nr.51 attēls nr.52

attēls nr.53 attēls nr.54

attēls nr.48
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4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 40

Ēkai ir četri balkoni ēkas D gala fasādē (attēli nr.42; 
55;56). 
Balkonu nesošās konstrukcijas veidotas no sienās  
iespīlētas dz/betona plātnes ar metāla konstrukciju  
margām. 
Balkonu nesošo dz/betona plātņu tehniskais stāvoklis 
ir apmierinošs un atbilst “Būvniecības likuma”  
9.panta 1.apakšpunkta “Mehāniskā stiprība un  
stabilitāte”, prasībām. 
Metāla margu konstrukcijas lokāli ir sākušas korodēt,  
bet kopumā ir apmierinošā stāvoklī. 
Ēkas ieejas lieveņi veidoti no monolītā betona un ir  
tehniski apmierinošā stāvoklī. 
Ēkas ieejas jumtiņi veidoti no sienās iespīlētām  
dz/betona plātnēm ar mīkstā ruļļveida bitumena  
iesegumiem (attēli nr.56;58). 
Galvenās  (R) fasādes ieejas jumtiņa konstrukcijai ir 
papildus ir divas tērauda kolonnas un pārseguma 
sija (attēls nr.58). 
Tika konstatēta deformācija dz/betona jumtiņa un  
dz/betona sijas sadurvietā. 

Cēloņi: 1)  paaugstināts mitrums metāla 
kolonnu pamatu zonā (attēls nr.59). 

Dz/betona jumtiņš ir izveidoti arī virs ēkas V stāva  
balkona. 

Jumtiņu tehniskais stāvoklis no konstruktīvā viedokļa, uz apsekošanas brīdi, ir apmierinošs un atbilstošs Latvijas 
būvnormatīva, LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām. 

attēls nr.55

attēls nr.56 attēls nr.57

attēls nr.58 attēls nr.59
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4.10. kāpnes un pandusi 45

Ēkai ir trīs iekšējās starpstāvu kāpnes (attēli nr.7;8;9;60;61;62). 
Iekšējo kāpņu konstrukcija - saliekamā dz/betona kāpņu laidi un kāpņu laukumi ar metāla konstrukciju margām. 
Netika konstatēti iekšējo starpstāvu kāpņu konstrukciju deformācijas vai sabrukumi. 
Iekšējo starpstāvu, pagraba kāpņu elementi atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta,1.apakšpunkta (mehāniskā 
stiprība un stabilitāte) prasībām.  
Ēkai ir trīs ārējo ieeju kāpnes (attēli nr.7;8;9;63;64;65;66;67). 
Ārējo kāpņu konstrukcijas - saliekamā dz/betona gatavelementu pakāpieni uz nesošām metāla laidu  un ķieģeļa 
mūra konstrukcijām. 
Tika novēroti ārējo kāpņu metāla konstrukciju korozija un dz/betona pakāpienu deformācija un bojājumi. 
Ārējo kāpņu elementi neatbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta,1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) 
prasībām.  
Ēkai nav pandusu. 

attēls nr.60 attēls nr.61

attēls nr.62 attēls nr.63

attēls nr.64 attēls nr.65

attēls nr.66 attēls nr.67
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4.11. starpsienas 35
Ēkā ir ķieģeļu mūra starpsienu ar krāsota apmetuma apdari. 
Uz apsekošanas brīdi, ēka netiek ekspluatēta.  
Tika novēroti starpsienu apdares bojājumi un mitruma pēdas no bojātām jumta konstrukcijām. 
Ēkas starpsienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta, 
“Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām.

4.12. grīdas 60
Ēkā ir betona klona grīdas uz blietētas grunts pamatnes (pagrabstāvā) un cementa klona grīdas (uz dobo 
pārsegumu paneļiem) ar flīžu un ruļļveida sintētiskajiem iesegumiem. 
Grīdu iesegumu stāvoklis ir neapmierinošs un neatbilstošs “Būvniecības likuma” 9.panta, 3.apakšpunkta 
(higiēna, nekaitīgums un vides aizsardzība) prasībām.

4.13. aiļu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 60

4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi -

Ēka nav apkures krāšņu un pavardu.

4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība -

Ēkas galvenās nesošās konstrukcijas -  ķieģeļa mūra nesošās sienas, gāzbetona norobežojošie paneļi, 
dzelzsbetona pārsegumi.  
Atkarībā no izvirzītajām ugunsdrošības prasībām, ēkai ir II lietošanas veids  

• (LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” p.5.2. II lietošanas veids – publiskas būves, kuras paredzētas cilvēku izmitināšanai, tai 
skaitā viesnīcas, dienestaviesnīcas, hosteļi, moteļi, viesu mājas, patversmes, sanatorijas, kempingi, atpūtas bāzes, atpūtas 
nometnes, citas atpūtas būves, kazarmas, citas izmitināšanas būves (arī īslaicīgas izmitināšanas būves); 

Ēkas kopīgā ugunsdrošības pakāpe U2a. 
Max ugunsdrošības nodalījuma platība U2a ēkām ar augstumu līdz 28m ir 2500m2.

Ēkā ir vecie koka sapārotie logi un balkona durvis ar parasto stiklojumu (attēli nr.36;69;70;71;72). Lokāli ir 
nomainīti vecie koka logi uz PVC konstrukciju logiem. 
Kopumā ēkas vecie logi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.  
Ēkas galvenai ieejai ir nomainītas arī ārējās ieejas durvis. 
Ārdurvis - PVC konstrukciju.  
Iekšdurvis veidotas no koka konstrukcijām. 
Vecie koka logu un durvju aizpildījumi ir tehniski neapmierinošā stāvoklī un neatbilst Latvijas būvnormatīva, LBN 
002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām.

attēls nr.68 attēls nr.69
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4.16. ventilācijas šahtas un kanāli 60

4.17. lifta šahtas -
Ēkā nav liftu.

4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 60

Uz apsekošanas brīdi, ēka netiek ekspluatēta. 
Iekšējās apdares stāvoklis ir neapmierinošs un neatbilst “Būvniecības likuma” 9.panta, 3.apakšpunkta (higiēna, 
nekaitīgums un vides aizsardzība) prasībām.

4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 60

Ēkai ir apmestas un krāsotas ārējās norobežojošās sienas.  
Tika konstatēti ārsienu apdares bojājumi (attēli nr.27;28;29;30;31;32;33;34;36;69).  
Ārējās apdares stāvoklis ir neapmierinošs un neatbilst “Būvniecības likuma” 9.panta, 3.apakšpunkta (higiēna, 
nekaitīgums un vides aizsardzība) prasībām.

4.20. citas būves daļas

Ēkā ir dabīgā vēdināšanas sistēma ar dabīgo gaisa nosūci no telpām, ar sienās izveidotiem vēdināšanas 
kanāliem (attēli nr.37;38;72;73), kuri teik izvadīti virs jmta plaknes (attēli nr.49;50;51;52;70;71). 
Vēdināšanas kanālu skārda jumtiņi ir sākuši korodēt un māla ķieģeļu mūris bojāties, sadrupt. 
Lai precīzi iegūtu informāciju par vēdināšanas kanālu tehnisko un funkcionālo stāvokli, nepieciešams iegūt 
sertificēta skursteņslauķa atzinumu. 
Vēdināšanas kanālu virsjumta daļas tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.

attēls nr.70 attēls nr.71

attēls nr.72 attēls nr.73
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5.Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 
 (ietver tikai tos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

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

tehniskais 
nolietojums 

(%)

5.1. aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa 
skaitītāji 60

5.2.
karstā ūdensvada cauruļvadi, to izolācija, ventiļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto 
kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas patēriņa skaitītāji un 
citi elementi

-

Ēkā nav centralizēta karstā ūdens sagatavošana.  
Uz apsekošanas brīdi, ēka netiek ekspluatēta.

5.3. ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības sistēmas -

Ēka ir faktiski ir pieslēgta pilsētas centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem.  
Ēkā tika veikta aukstā ūdens patēriņa uzskaite. 
Uz apsekošanas brīdi, ēka netiek ekspluatēta. 
Nav veikti kompleksi kanalizācijas, ūdensvadu un noslēgarmatūras atjaunošanas darbi. 
Aukstā ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu un noslēgarmatūras tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs.

Vēsturiski, ēkā ir bijis ugunsdzēsības ūdensvads. 
Uz apsekošanas brīdi tas nefunkcionē. Sūkņi un  
aprīkojums ir demontēti (attēls nr.78).

attēls nr.74 attēls nr.75

attēls nr.76 attēls nr.77 

attēls nr.78 
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5.4. apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, 
mēraparāti, automātika un citi elementi 60

Ēkā vēsturiski ir pieslēgta pilsētas centrālās apkures sistēmai. Ēkā nav lokāla siltummezgla.  
Ēkas apkures sitēmai nav veikti kompleksi atjaunošanas darbi. Apkures sistēmas precīzai izvērtēšanai, jāveic 
detalizēta tās apsekošana. 
Uz apsekošanas brīdi ēka ir atslēgta no visiem inženiertīkliem. Cauruļvadu un izlācijas stāvoklis vietām ir 
neapmierinošs.

5.5. centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori -

5.6. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi -

Ēkā, uz apsekošanas brīdi, nav mehānisku ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu.

5.7. atkritumu vadi un kameras -

Ēkā nav atkritumu vadu.

5.8. gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji -

Ēka nav pieslēgta gāzes vadam. 

5.9. elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises -

Ēkas elektroapgādes sistēma tika apsekota vizuāli. 
Ēka ir pieslēgta centralizētajam elektrotīklam un tajā ir atsevišķa slēgta elektrosadales telpa un sadales pa 
atsevišķiem stāviem. 
Nav informācijas par pēdējiem elektroinstalācijas pretestības mērījumiem. 
Uz apsekošanas brīdi ēka ir atslēgta no visiem inženiertīkliem, tādēļ netiek vērtēta.

Ēkā ir vecie čuguna, plākšņveida un jaunie tērauda plākšņu radiatori (attēli nr.79;80;81;82) bez 
termoregulēšanas iespējām. 
Ēkā nav veikti kompleksi apkures sitēmas atjaunošanas darbi, apkures sistēma nav sabalansēta. 
Uz apsekošanas brīdi ēka ir atslēgta no visiem inženiertīkliem, tādēļ netiek vērtēta.

attēls nr.79 attēls nr.80 

attēls nr.81 attēls nr.82 
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5.10. apsardze, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas -

Ēkā, uz apsekošanas brīdi, ir ierīkota vienīgi apsardzes signalizācijas. 
Saskaņā ar apsekošanas uzdevumu, detalizēti netiek apsekotas un vērtētas.

5.11. vājstrāvas tīkli un ietaises -

Sk.p.5.10. Detalizēti netiek apskatītas.

5.12. lifta iekārta -

Ēkā nav liftu.

5.13. citas ietaises un iekārtas

6.Ārējie inženiertīkli  
(ietver tikai tos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

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

tehniskais 
nolietojums (%)

Netiek apskatīti un vērtēti

7. Kopsavilkums
7.1. būves tehniskais nolietojums

1. Ēkas galvenie konstruktīvie elementi 
Teritorijas baruktuvju tehniskais stāvoklis nav apmierinošs. 
Ēkas atbalsta sienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
Pamati ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta 1.apakšpunkta (mehāniskā 

stiprība un stabilitāte) prasībām. 
Nesošās sienas un ailu pārsedzes ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības likuma” 9.panta 

1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 
Ēkas pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, “Būvniecības 

likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 
Ēkas pagraba un starpstāvu pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs, 

“Būvniecības likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām.  
Ēkas telpiskā noturība ir apmierinošā stāvoklī un atbilst “Būvniecības likuma” 9.panta 1.apakšpunkta 

(mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 
Jumta nesošās konstrukcijas, uz apsekošanas brīdi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst, “Būvniecības 

likuma” 9.panta, 1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām.  
Ēkas iekšējās starpstāvu kāpnes ir apmierinošā tehniskā stāvoklī un atbilst “Būvniecības likuma” 9.panta,

1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 
Ēkas ārējās ieeju kāpnes ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī un neatbilst “Būvniecības likuma” 9.panta,

1.apakšpunkta (mehāniskā stiprība un stabilitāte) prasībām. 
Ēkas iekšējās un ārējās apdares stāvoklis neatbilst “Būvniecības likuma” 9.panta, 3.apakšpunkta, “vides 

aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums”, prasībām. 
2. Ēkas konstrukciju vidējais tehniskais nolietojums pēc subjektīva vērtējuma sastāda ~45 ÷ 50% 
3. Ieteicams un ir vēlams veikt ēkas atjaunošanas darbus. 
4. Inženiertīklu precīzai izvērtēšanai, jāveic detalizēta tās apsekošana pie pilnīgi pieslēgtām sistēmām..
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7.2. Kopīgā tehniskā nolietojuma aprēķins

Nr. Būves daļu nosaukumi
būves daļu 
īpatsvari1

būves daļu 
tehniskais 

nolietojums 
(%)2

kopējais 
tehniskais 

nolietojums 
(%)

1 Teritorijas labiekārtojums 0,05 45 2,25
2 Būves daļas 0,73 42,12 30,75

2.1. pamati un pamatne 0,1 30 3,00
2.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 0,13 45 5,85
2.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 0,1 30 3,00
2.4. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 0,1 35 3,50

2.5.
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 
segums, lietusūdens novadsistēma 0,1 53 5,30

2.6. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 0,03 40 1,20
2.7. kāpnes un pandusi 0,03 45 1,35
2.8. starpsienas 0,01 35 0,35
2.9. grīdas 0,05 60 3,00

2.10. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 0,05 60 3,00
2.11. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 0,01 60 0,60
2.12. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 0,01 60 0,60
2.13. citas būves daļas 0,01 - -

3 Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 0,12 60 7,20

3.1. ūdensapgāde 0,03 60 1,80
3.2. kanalizācija 0,03 60 1,80
3.3. siltumapgāde 0,04 60 2,40
3.4. ventilācija 0,02 60 1,20
3.5. vājstrāvas tīkli 0,01 - -
3.6. citas sitēmas 0,01 - -

4 Ārējie inženiertīkli 0,1 - -

4.1. ūdensapgāde 0,02 - -
4.2. kanalizācija 0,02 - -
4.3. drenāžas sistēma 0,01 - -
4.4. siltumapgāde 0,03 - -
4.5. gāzes apgāde 0,01 - -
4.6. citas sitēmas 0,01 - -

Kopā: 1 40,20 40,20
 1 Būves daļu īpatsvara proporcija pieņemta balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par būvju kadastrālas uzmērīšanas noteikumiem 5. pielikuma tabulas 
datiem (izmantots būves konstruktīvu daļu īpatsvara noteikšanai), pēc analoģijas balstoties uz Valsts Zemes Dienesta metodiskiem norādījumiem par 
"Būves fiziska nolietojuma noteikšanu" (izmantots būves inženiertīklu daļu īpatsvara noteikšanai), ka arī balstoties uz vispārēji pieejamu informāciju 
par konstrukciju un inženiertīklu elementu izmaksu vidējo īpatsvaru būvē. 
2 Būves daļu tehniskā nolietojuma vērtības pieņemtas balstoties uz MK noteikumu Nr.48 par būvju kadastrālās uzmērīšanas 
noteikumiem, balstoties uz MK noteikumiem Nr.907 par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un 
energoefektivitātes minimālajām prasībām, kā arī balstoties uz Pielikumā Nr.1 pievienotu “Ēku konstrukciju elementu un iekšējo 
inženiertīklu tehniskā nolietojuma noteikšanas metodiku”.
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7.3. secinājumi un ieteikumi
Pēc ēkas vizuālās apsekošanas un reālās situācijas novērtēšanas, ēkā ir nepieciešams veikt sekojošus atjaunošanas 
darbus.  

                Ieteicamo vispārējo celtniecības remontdarbu un speciālo darbu saturs. 
Teritorijas labiekārtojums: 

Asfaltbetona iesegumi ir deformējušies un saplaisājuši. Vietām segumā ir izveidojušās bedres. 
Tika novērotas dz/betona atbalsta sienu deformācijas un kosmētiska rakstura problēmas (attēli nr.17;19;20;21). 

Ieteicams veikt: 
1. Teritorijas brauktuvju, ietvju un laukumu segumu atjaunošanu. 
2. Ēkas atbalsta sienu atjaunošanu, apdares remontu. 

Pamati: 
Gar ēkas cokola daļu ir izveidota betona aizsargapmale, kas ir aizaugusi ar organiku (zāli, sūnām) (attēli nr.25;26). 

Ieteicams veikt: 
3. Esošo betona aizsargapmali demontēt un ierīkot jaunu, betona bruģa aizsargapmali. 

Nesošās sienas: 
Tika konstatēti  ārsienu mūra konstrukciju bojājumi (māla ķieģeļu virsmas un parapeti) (attēli nr.27 ÷ 36). 

Cēloņi: paaugstināts mitrums, bojāto parapeta skārda apdaru un jumta pieslēgumu rezultātā. 
Tika konstatēts palielināts mitrums un plaisas ēkas nesošajās škērssienās telpu iekšpusē (attēli nr.37;38;39;40). 

Cēloņi: 1) bojāti vēdināšanas kanālu skārda jumtiņi; 2) bojāti vēdināšanas kanālu pieslēgumi jumtam; 3) bojāts jumta 
iesegums. 

Tika konstatēta plaisa ķieģeļu mūra pilastrā (attēls nr.29). 
 Cēloņi: 1)  paaugstināts mitrums pilastru konstrukcijā; 2) vājš sienu konstrukciju un pilastra enkurojums, un stiegrojums 
ēkas ārsienu un šķērssienu savienojuma zonās. 

Tika konstatēti  siju konstrukciju bojājumi (mitruma pēdas, apmetuma nodrupumi) (attēls nr.44). 
Cēloņi: paaugstināts mitrums, bojātā jumta ieseguma rezultātā. 

Ieteicams veikt: 
4. Sienu un siju bojājumu cēloņu novēršanas pasākumus: jumta ieseguma un skārda pieslēgumu un apdaru 

atjaunošanu. 
5. Ķieģeļa mūra pilastru plaisu aizdari un savilču pretkorozijas apstrādi. 

Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un silyumizolācija: 
Vizuāli apsekojot tika konstatētas kapilārā mitruma pēdas uz ēkas pagraba sienām, kuras varētu tikt izraisītas hidroizolāciju 
bojājumu vai to neesamības rezultātā (attēli nr.45;46). 
Ēkas norobežojošie konstrukciju (ārsienu, jumta un pagraba pārsegumu) siltumnoturības atbilstību, Latvijas būvnormatīva, 
LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, prasībām, jānosaka veicot ēkas energoauditu. 

Ieteicams veikt: 
6. Lai nepieļautu pamatu nesošo un norobežojošo sienu konstrukciju pasliktināšanos, ieteicams veikt pasākumus 

pamatu āra daļas aizsardzībai pret mitrumu. Ir divi iespējamie risinājuma varianti: 
(A) Drenāžas sistēmas ierīkošana (jāveic gruntsūdens līmeņu un reljafa izpēti, un jāizvērtē drenāžas ierīkošanas iepēja 
un ekonomiskais pamatojums). 

(B) Jānodrošina pamatu intensīva vēdināšana (neatkarīgi no drenāžas sistēmas esamības vai neesamības).  
[Grunts un nokrišņu ūdeņi rada paaugstinātu mitruma daudzumu pamatu zonā, kas infiltrējas pamatu betona konstrukcijā un 
kapilāri pārvietojas pozitīvās temperatūras virzienā. t.i. uz mūra sienu konstrukcijām un pagrabu. Kapilārā mitruma spiediens 
ir pietiekoši liels lai sagrautu jebkuru hidroizolāciju vai apdares slāni. Lai novērstu kapilārā mitruma sekas, būtu nepieciešams 
radīt labvēlīgus apstākļus pamatu intensīvai žūšanai.  
Viens no risinājumiem ir atrakt ēkas pamatus līdz pamatu pēdai pa perimetru, veikt izdrupušo šuvju un bojato vietu labošanu 
ar remonta javām. Pēc pamatu virsmas sagatavošanas, pamatu vertikālajai plaknei piestiprināt augsta blīvuma polietilēna 
membrānu ar 8mm izcilņiem (piem. “FONDALINE”) ] (attēli 83).



	 Pielikums Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana”, MK noteikumi Nr.337  

�25

1 - cokola daļas vai sienas apdare;  2 - betona bruģa vai oļu aizsargapmale;  3 - drenējoša grunts (oļi, keramzīts) 
4 - FOUNDALINE membrāna;  5 - ģeotekstils;  6 - oļi;  7 - drenāžas cauruļvads (ja ir iespējams);  8 - betona pamati 
9 - cokolstāva pārsegumu konstrukcija;  10 - FOUNDALINE membrānas nosedzošais profīls 

7. Ieteicams veikt visu norobežojošo konstrukciju papildus siltumizolāciju. Siltumizolācijas veidu un biezumu 
noteikt ēkas energoauditā. 

Pagraba pārsegumi: 
Tika konstatētas mitruma pēdas uz V stāva (jumta ) pārsegumiem. 

Cēloņi: 1)  bojāts jumta iesegums; 2) bojāti jumta pieslēgumi vēdināšanas kanāliem un parapetiem; 3) bojāti parapetu 
un vēdināšanas kanālu skārda segumi. 

Netiek izpildītas MK noteikumu Nr.333, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības: 
• p.53. “Ugunsdrošo konstrukciju šķērojošos inženiertīklus izbūvē tā, lai nesamazinātu ugunsdrošo konstrukciju 

ugunsizturību un nepieļautu dūmu, gāzes un uguns izplatību.”, 
• p.54. “Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma vietu spraugas visā konstrukciju biezumā aipilda ar 

būvizstrādājumiem, kuru ugunsreakcijas klase nav zemāka par ugunsdrošo būvkonstrukciju minimālo ugunsreakcijas klasi. 
Pieļaujama ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu šķērsojuma mezgla noblīvēšana ar ugunsdrošajiem blīvējumiem vai 
sistēmām, kuru būvizstrādājumu ugunsreakcijas klase ir vismaz Bs1, d0, kas, reaģējot ar uguni, nodrošina inženiertīklu 
hermētiskumu, degošu cauruļu un kabeļu izolācijas noslēģšanu un kuru atbilstība apliecinātalikumā “Par atbilstības 
novērtēsanu” noteiktajā kārtībā.” 

Ieteicams veikt: 
8. Jumta plaknes un skārda apdaru, pieslēgumu atjaunošanas darbus. 
9. Pārseguma šķērsojuma vietu pareizu hermetizāciju, atbilstoši MK noteikumu Nr.333 prasībām. 

Jumta elementi: 
Tika konstatētas mitruma pēdas lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu šķērsošanas vietās jumta pārsegumos (attēls nr.48) 
bojātu cauruļvadu un hermetizācijas rezultātā. 
Tika konstatēti jumta skārda apdaru un pieslēgumu bojājumi, sienu, vēdināšanas kanālu un parapetu konstrukcijām (attēli 
nr.52;53;54). 
Tika konstatēti koka (bērza) izaugumi uz jumta plaknes (attēls nr.50). 
Ēkas jumtam nav norobežojošās margas. 
Nav izpildītas LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” prasības: 
p.81. būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 
metriem: p.81.1 no katras kāpņu telpas paredz izeju uz jumtu. p.81.2 pa būves jumta perimetru izbūvē jumta 
nožogojumu…Plakaniem jumtiem jumta nožogojumu ierīko vismaz 600 mm augstumā. 

Ieteicams veikt: 
10. Jumta plaknes un skārda apdaru, pieslēgumu atjaunošanas darbus. 
11. Norobežojošo margu un izejas uz jumta izbūvi, saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”.
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ar 8mm izciļņiem attēls nr.83
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Ieejas jumtiņi: 
Tika konstatēta deformācija dz/betona jumtiņa un dz/betona sijas sadurvietā. 

Cēloņi: 1)  paaugstināts mitrums metāla kolonnu pamatu zonā (attēls nr.59). 

Ieteicams veikt: 
12. Dzelzsbetona sijas un ieejas jumtiņa savienojuma vietas aizbetonēšanu 
13. Lietus ūdens novadīšanu no ieejas jumtiņa atbalsta kolonnu pamatu zonas vismaz 2m attālumā. 

Ārējo ieeju kāpnes: 
Tika novēroti ārējo kāpņu metāla konstrukciju korozija un dz/betona pakāpienu deformācija un bojājumi. 

Ieteicams veikt: 
14. Ieejas kāpņu nesošo metāla konstrukciju pretkorozijas apstrādi. 
15. Visu ieejas kāpņu pakāpienu virsmu un pašu pakāpienu atjaunošanu. 

Logu un durvju ailes, ekšējie un ārējie apdares darbi: 

Ieteicams veikt: 
16. Visu veco logu un durvju bloku nomaiņu pret jauniem un energoefektīviem aizpildījumiem. 
17. Ārējo norobežojošo sienu apdares atjaunošanas darbus. 
18. Iekšējās apdares atjaunošanas darbus. 

Iekšējie inženiertīkli: 
Vēdināšanas kanālu skārda jumtiņi ir sākuši korodēt un māla ķieģeļu mūris bojāties, sadrupt. 
Lai precīzi iegūtu informāciju par vēdināšanas kanālu tehnisko un funkcionālo stāvokli, nepieciešams iegūt sertificēta 
skursteņslauķa atzinumu. 
Nav veikti kompleksi kanalizācijas, ūdensvadu un noslēgarmatūras atjaunošanas darbi. 

Ieteicams veikt: 
19. Visu vēdināšanas kanālu atjaunošanu, veicot bojātā mūrējuma nojaukšanu unjaunu izbūvi. 
20. Jaunu vēdināšanas kanālu jumtiņu izbūvi. 
21. Veikt vēdināšanas kanālu pārbaudi, pieaicinot sertificētu skursteņslauķi. 
22. Visu iekšējo inženiertīklu kompleksu atjaunošanu (ūdensvads, kanalizācija, apkure, elektroinstalācija). 
23. Pirms ēkas ekspluatācijas atjaunošanas, veikt visu elektroietaišu un elektroinstalācijas sistēmu pārbaudi, saskaņā 

ar MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” p.56 (elektroinstalācijas, tai skaitā zemējuma un 
zibensaizsardzības ierīces, pārbaudi veic reizi 10 gados). 

Apsekošana veikta 2019.gada  01. jūlijā 

Atzinums sagatavots 2019.gada 03.jūlijā 

būvinženieris Ēvalds Pēteris Cirsis, LBS Būvprakses sertifikāts Nr.4-03672 
(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

SIA “Efekta” valdes loceklis Nauris Buļs  
(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 


