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SIA “RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKS” IECIRKNIS “Zemgale” 
 

Rīga         

2013. gada.februāris 

 

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS 

DZĪVOJAMĀ MĀJA 
Ozolciema iela 18, Rīga 

 
 Veikt DZĪVOJAMĀS MĀJAS tehnisko apsekošanu un atzinuma sastādīšanu atbilstoši 

LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana“ prasībām, un noteikt katrai kompleksā ietilpstošai 

ēkai : 

1. Vispārējo tehnisko stāvokli un fizisko nolietojumu. 

2. Galveno būvkonstrukciju (pamatu, nesošo sienu, starpstāvu pārsegumu utt.) 

fizisko stāvokli, to iespējamās deformācijas un nolietojuma pakāpi. 

3. Norobežojošo konstrukciju siltumcaurlaidību. 

4. Iekšējo inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli un nolietojuma pakāpi. 

5. Sastādīt atzinumu par apsekošanas rezultātiem, sniegt priekšlikumus par 

nepieciešamajiem pasākumiem ēkas tālākai drošai ekspluatācijai, t.sk.,  

būvkonstrukciju vai iekšējo tīklu pārbūves vai nostiprināšanas nepieciešamību. 

Papildus tam veikt raksturīgāko konstrukciju un komunikāciju bojājumu fotofiksāciju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Būvinženieris Raivis Laizāns 
 

LBS būvprakses 
sertifikāts Nr.20-6614  
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OBJEKTA NOVIETNE RĪGAS ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS 
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AEROFOTO RĪGAS ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ 
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Apsekošanas 
uzdevums, tā 
izsniegšanas datums 
 

 
 
 
 

Apsekot 9 stāvu ēka. Noteikt ēkas galveno būvkonstrukciju un tās kopējo 
tehnisko stāvokli. Sniegt atzinumu un ieteikumus par veicamiem 
pasākumiem ēkas tālākas drošas ekspluatācijas iespējām. 
 
 

 
 
 

Atzinums izsniegts 
 

 

 
2013. gada februāris 
 

Atzinumu saņēma: 
Fiziskas personas 
vārds un uzvārds vai 
juridiskas personas 
nosaukums 
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1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. būves veids Dzīv.māja 

1.2. būves laukums (kv.m) (apbūves laukums) 4310.2 

1.3. būvtilpums (kb.m) 117894 

1.4. kopējā platība (kv.m) 31695.7 

1.5. stāvu skaits 9 

1.6. zemesgabala kadastra numurs  

1.7. zemesgabala platība (kv.m - pilsētās, ha - lauku teritorijās)  

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks Pašv. 

1.9. būves pašreizējais īpašnieks Pašv. 

1.10. būvprojekta autors  

1.11. būvprojekta nosaukums  

1.11.1. būvprojekta akceptēšanas numurs, gads un datums  

1.12. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) 1989 

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 

23.02.1989 

 

 

2. Situācija 
 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 
 

Atļautā izmantošana , faktiskā izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām 
 

Apsekojamā ēka atrodas Valdeķu   ielā18, Rīga. Zemes gabals ir neregulāras formas, kas pēc Rīgas 
pilsētas teritoriālā plāna atrodas daudzstāvu dzīvojamās apbūves teritorijā. Zemesgabala 
izmantošana atbilst teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 
 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 
 

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturs 
 

Būve novietota saskaņā ar tehniskajā projektā izstrādāto ģenplānu. Ēkas D garenfasāde izvietota 
paralēli Ozolciema ielai, starp ielas brauktuvi un ēkas fasādi atdala trotuārs un zaļā zona. Gar ēkas Z 
garenfasādi izveidots iekškvartāla ceļš un autostāvvieta. Ēkai iespējams piebraukt pa iekškvartāla 
ceļu  no Ozlciema ielas, skat. grafisko daļu - novietnes plāna un aerofoto no RĪGAS 
ĢEOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS (RIGIS). 
  
 

2.3. Būves plānojums 
 

Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam 
 

Būve izmantota atbilstoši paredzētajam izmantošanas veidam- daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. 
Dzīvojamās ēkas funkcija un izmantošana nav mainījusies kopš tās nodošanas ekspluatācijā. 
Apsekotā būve: ir 9 stāvi, pagrabs, bēniņi. Ēkai ir 11 kāpņutelpas- vērstas pret iekšpagalmu, uz ielu 
vērstie ieejas mezgli ir aizbūvēti, skat.1.att.. Ēka ir pieslēgta pilsētas inženierkomunikācijām – aukstā 
ūdens apgāde, kanalizācija, karstā ūdens apgāde, pilsētas centrālā apkure, elektroapgāde, 
vājstrāvas tīkli. Būves plānojums, labiekārtojums un inženierapgādes pamatā atbilst pašreiz spēkā 
esošajām celtniecības normām LBN 211-08 „Daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamie nami ”. Būve 
atbilst izmantošanas veidam. 
Bez apsekotās ēkas, pagalmu iekļauj arī citas būves (dzīvojamās mājas), kas veido dzīvojamo ēku 
grupu 
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att. 1 Ieejas mezgli. 
 
 
 

                                       

                                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 % 

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi  
 

Segums, materiāls, apdare 
 

Piebraucamie ceļi un gājēju celiņi ir no asfaltbetona seguma. 
Asfaltbetona segums ir daļēji apmierinošā stāvoklī. Iekškvartāla ceļš ar 
lokāliem bojājumiem  un izdrupumiem-vietām stāvoklis neapmierinošs. 
Trotuāriem vietām novēroti asfaltbetona dz/b. aizsargapmalēm lokāli 
bojājumi- izdrupumi un sēšanās, kā arī asfaltbetona  bojājumi,  kuri 
neapdraud iedzīvotāju drošību, skat.2. un 3. att. Automašīnas novietotas 
zaļajā zonā, skat.4.att., ieteicams izbūvēt papildus autostāvvietas. 

Iekškvartāla ceļš ir 
apmierinošs, tā 
nolietojums 45%  

 
        att. 2 Asfaltbetona segums  
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att. 3 Asfaltbetona lokālie defekti 

 

 

att. 4 Iekškvartāla ceļšs. 
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3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi  
 

Segums, materiāls, aprīkojums 

 
Ēku iekšpagalmā izveidots bērnu laukums, skat.4.att. 

 
                                 att. 5 Bērnu laukums 

 

- 
 

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas 
 

Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras 

Abās pusēs ēkai ir zālāji un koki – zaļā zona. Starp ēkas fasādi un gājēju 
celiņu – zālājs un krūmāji, skat.6.att.. Teritorija ir labiekārtota. 

 

 
                                     att. 6 Labiekārtojums 

 

3.4. nožogojums un atbalsta sienas 
 

Veids, materiāls, apdare 

--- 
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4. Būves daļas 
 

( Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam ) 
 

 

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 % 

4.1. pamati un pamatne  
 

Gruntsgabala ģeomorfoloģiskais raksturojums, ģeodēziskais atskaites punkts ( sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) 
absolūto augstuma atzīmju noteikšanai. 

Zemes virsas absolūto atzīmju robežas izpēte teritorijā. Veiktie lauka un kamerālie ģeotehniskās izpētes darbi un palīgdarbi : izstrādnes, 
līmetņošana, laboratorijas analīze, to apjomi. Nogulumu veidi grunšu izpētes areālā, gruntis, kas veido ēkas pamatni, to aplēses pretestība 

Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie materiāli, to stiprība, hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret mitrumu. 
 

 

Tika veikta pamatu apskate no ēkas pagraba un cokola līmenī no ēkas 
ārpuses. Analizējot ēkas konstruktīvo shēmu, tiek pieņemts , ka ēkas 
pamati ir veidoti kā pāļu pamati ar lentveida betona plātņu režģogu, 
dzelzsbetona blokiem, norobežojošajiem  ribotiem  pamatu paneļiem. 
Apsekojot ēkas pamatu konstrukcijas netika konstatēti būtiski bojājumi 
un plaisas. Kopumā tehnisko stāvokli var vērtēt kā apmierinošu.  
Gar pamatiem nav lietus aizsargapmale,  lietus ūdens izskalo grunti gar 
pamatiem, skat.5 un 6 att.  
Ēkas pamati ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, izņemot lietus 
aizargapmali, nepieciešama to atjaunot. 

Pamatu tehniskais 
stāvoklis apmierinošs, to 
nolietojums 35 %. 
 
Lietus aizsargapmales 
nav. 

 

 
att. 7 Lietus aizsargapmale 
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att. 8 Lietus aizsargapmales defekti 

 

4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 
 

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls. Konstruktīvās shēmas. Galveno konstruktīvo elementu biezums un 
šķērsgriezums. Mūra vājinājumi. Plaisu atvērumu mērījumu un plaisu attīstības novērojumu dati. Atdalošā un tvaika izolācija. Koksnes bioloģiskie 
bojājumi. Sienu būvmateriālu stiprība, konstrukciju elementu pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. Ailu siju 

un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojušie rādītāji 
 

Pagraba nesošās sienas- no saliekamā dzelzsbetona elementiem. 
Ārējās norobežojušās garensienas saliekamā dzelzsbetona elementi, 
iekšējie pārseguma dzelzsbetona paneļi balstās uz dzelzsbetona 
šķērssienām un dzelzsbetona kolonām. Pagraba sienām būtiski 
bojājumi un deformācijas vizuālajā apskatē nav konstatētas. Pagraba 
sienas kopumā ir apmierinošā stāvoklī. 
Virszemes stāvu sienas- nesošās ārsienas būvētas no saliekamā 
dzelzsbetona paneļiem. Vizuālajā apsekošanā sienu nesošo 
konstruktīvo elementu būtiski bojājumi vai deformācijas nav konstatēti. 
Vietām novērojami sienu paneļu mehāniski bojājumi, skat.9 att. 
Nepieciešams novērst esošos defektus.  

Pagraba un virszemes 
nesošo sienu tehniskais 
stāvoklis apmierinošs, to 
nolietojums 35%, vietām 
40%. 
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att. 9 Ārsienu paneļu bojājumi. 
 

 

4.3. karkasa elementi: kolonas, rīģeļi un sijas 
 

Kolonnu, stabu, rīģeļu  un siju konstrukcija un materiāls 
 

Bēniņu stāvā jumta nesošo riboto paneļu balstsijas- saliekamā 
dzelzsbetona rīģeļa un centrālā jumta sile. Dzelzsbetona rīģeļi ir 
apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Nesošo paneļu balstsijas 
tehniskais stāvoklis- 
apmierinošs, to tehniskais 
nolietojums 30%. 

4.4. pašnesošas sienas  
 

Pašnesošu sienu konstrukcija un materiāls 

Skatīt sadaļu 4.2. Nesošās siena, aiļu pārsedzes un sijas. - 

4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 
Bēniņa stāvā pārsegums veidots no dzelzsbetona pārseguma, skat. 
13.att.-siltumizolācija ir neatbilstoša LBN 002-01 „Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika” prasībām.Jumta pārseguma paneļiem ir 
izveidota siltumizolācijas kārta no keramzītbetona un centrālā ūdens 
savācējtekne ir apdarīta ar fibrolīta loksnēm, skat.14.att., kas ir  
neatbilstoša LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 
prasībām. 
Pamatu hidroizolācija ir daļēji apmierinošā kārtībā, nepieciešams 
atjaunot lietus aizsargapmali.  
Ārsienu paneļu šuves daudzviet ir bojātas un novecojušas, 
nepieciešams tām atjaunot  hidroizolācijas aizsargkārtu un 
nepieciešamības gadījumā  siltumizolācijas kārtu , skat.10 un 11. att. 
 

- 
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att. 10 Ārsienu paneļu šuves  

 

 

 
att. 11 Ārsienu paneļu šuves 
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att. 12 Ārsienu paneļu šuves 
 

 

4.6. pagraba, starpstāvu, jumta pārsegumi 
 

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. 

Konstatētās deformācijas un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona 
stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojumu korozija. Koka ēdes ( mājas piepes ) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas 

rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija 
 

Pagraba stāva pārsegums- dobie dzelzsbetona paneļi balstīti uz 
lentveida dzelzsbetona elementiem. 
Starpstāvu pārsegums- dobie dzelzsbetona paneļi balstīti uz nesošajām 
sienām. 
Jumta pārsegums- balstīts uznesošo riboto paneļu balstsijas- saliekamā 
dzelzsbetona rīģeļa. 
Pārsegums vizuāli vērtējot ir bez būtiskām deformācijām. 
 

Nesošo pārsegumu 
tehniskais stāvoklis 
apmierinošs, tā 
nolietojums 35%. 

 

 
att. 13  9. stāva pārsegums 
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att. 14 Jumta pārseguma paneļi 
 

 

4.7.  būves telpiskās noturības elementi 
 

Bezkarkasa dzīvojamās ēkas nesošās ārsienas un šķērssienas kopā ar 
starpstāvu saliekamā dzelzsbetona pārsegumiem nodrošina telpisko 
noturību. 

 

Ēkas telpiskā noturība ir 
nodrošināta. 

 
4.8.; 
4.9. 

jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs,  
jumta segums, lietusūdens novadsistēma, balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

 

Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. 
Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērējums 

kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem. Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls 

Jumts- ēkai ir divslīpņu jumts ar iekšējo lietus ūdens novadīšanas 
sistēmu. Jumta iesegums neapstrādāts dzelzsbetona jumta paneļu 
virsmas. Jumts veidots no ribotajām dzelzsbetona plātnēm un 
dzelzsbetona centrālās sateknes. Plātnes balstītas pa dzelzsbetona 
sijām un centrālo sateknes dzelzsbetona elementu, kas balstīta uz 
nesošo paneļu šķērssienu elementiem. Dzelzsbetona pasijām un 
atbalsta elementiem vizuāli saredzami būtiski vai deformācijas nav 
konstatējami. Bet rūpnieciski izgatavotās jumta nosegplātnes un 
centrālās sateknes elementi savulaik, ir veidotas zemā būvkvalitātē, ar 
neblīvu un ūdens caurlaidīgu virsmu, plātņu augšējā virsmā vērojamas 
nelielas mikroplaisas, daudzviet tās ir noklātas ar ruļļveida bituma 
hidroizolāciju, skat.17 att. 
Mitruma un sala ilgstošas iedarbības rezultātā, notikusi jumta 
dzelzsbetona nosegplātņu un centrālās sateknes dzelzsbetona 
elementu betonu struktūras bojāšanās, skat.18. un 19.att. 
 Nepieciešams iztīrīt centrālās lietus ūdens sateknes  un izveidot 
trūkstošos lietus ūdens savācējelementu aizsarrestojumu, skat.16.att. 
Virs ēkas jumta ir izvadīti ventkanāli. Veidoti no dzelzsbetona 
elementiem, un skārda nosegjumtiņu. 
Jumta nesošās konstrukcijas kopumā ir apmierinošā stāvoklī. 
Jāparedz jumta seguma renovācija (orientējoši- visa jumta apdare ar 
pašlīmējošu ruļļu seguma materiālu vai poliuretāna šķidro membrānu). 
Vienlaicīgi jāveic jumta riboto dzelzsbetona plātņu bojāto vietu 
profilaktiskais remonts. Pilnībā jāsaved kārtībā bēniņu zonā esošā jumta 
lietus ūdens kanalizācija 

Jumta klāja konstrukcija 
daļēji apmierinošā 
tehniskā stāvoklī, 
nolietojums 55%. 
Lietus ūdens 
novadīšanas sistēma 
daļēji apmierinošā 
tehniskā kārtībā, tās 
nolietojums 40%. 
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                                     att. 15 Ēkas jumts 

 

 

 
att. 16 Lietus ūdens savācējelements 
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att. 17Centrālā lietus ūdens satekne 

 

 

 
att. 18  Pārseguma paneļu bojājumi 
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att. 19  Pārseguma paneļu bojājumi 

 

Ieeju jumtiņi- Z fasādes pusē saliekamā dzelzsbetona plātne. Ieejas 
Jumtiņam trūkst lietus ūdens novadīšanas teknes un ir izskalota pamatu 
aizsargapmale. Jumtiņa nesošās konstrukcijas kopumā ir apmierinošā 
stāvoklī.  

Jumtiņa stāvoklis ir daļēji 
apmierinošā stāvoklī, 
nolietojums- 50% 

 
 

 
att. 20 Ēkas balkoni 
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att. 21 Ēkas lodžijas 

 

Lodžijas un balkoni - ēkas Dun Z fasādes pusē ir izvietotas lodžijas un 
balkoni.  

Lodžiju un balkonu  grīdas plātnes kopumā ir apmierinošā stāvoklī. 
Lodžiju plātņu margas ir no šokbetona, vērojami nelieli lokāli bojājumi un 
rekomendējams lodžijas iestiklot , lai pasargātu no atmosfēras 
iedarbības,  bet balkona margas apstrādāt ar mitruma absorbējošiem 
līdzekļiem,skat.20 un 21.att. 
 

Lodžijas ir apmierinošā 
stāvoklī-40% 

 

4.10. kāpnes un pandusi 
 

Kāpņu veids, konstrukcija un materiāls; kāpņu laukumi ( podesti ), margas.  
Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu elementu iebūves vietās. Lieveņi un pandusi. Avārijas, pagraba, ugunsdzēsēju  kāpnes un palīgkāpnes 

 

 

Ēkas stāvu kāpnes- ir no saliekamā dzelzsbetona kāpņu laidiem, 
balstītiem pa saliekamā dzelzsbetona kāpņu podestiem ar metāla 
margām- vietām viegli deformētām un iztrūkstošiem gumijas lenteriem. 
Ēkas iekšējās dzelzsbetona kāpnes ir apmierinošā stāvoklī, izņemot  
kāpņu posmu līdz pirmajam stāvam, kas ir mehāniski , mitruma un sala 
mijiedarbībā bojātas, bet pārvietošanās drošību neapdraud, skat.23.att.. 
Pagraba stāva kāpnes- dzelzsbetona kāpņu laidi nav bojāti, vietām 
nelieli nelīdzenumi, kopumā vērtējot, ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.  
Bēniņu izejas kāpnes- uz jumta iespējams nokļūt caur bēniņos izvietotu 
metāla lūku ar metāla pieslējkāpnēm. 
Lieveņi- ieejas lieveņu iesegums ir daļēji  apmierinošā stāvoklī. 
Iesegums ir veidots no dzelzsbetona. Vietām nokrišņu un sala 
mijiedarbībā  ir nedaudz bojāta virskārta, skat.22.att. 

Kāpnes atrodas 
apmierinošā tehniskā 
stāvoklī, kāpņu 
nolietojums 35%. 
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att. 22 Ieejas lieveņi 

  
 

 
att. 23 Iekšējās kāpnes 

 

 

 

 

 

 

4.11. starpsienas 
 

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija 

Skatīt punktu 4.4. „Pašnesošās sienas”. 
 

- 
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4.12.  grīdas 
 

Grīdu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skaņas un siltuma izolācija 

Pagraba telpa grīda- vietām vērojami nelieli izskalojumi, smilšainums un 
betona nelīdzenumi. Stāvoklis daļēji apmierinošs. 
Kāpņu telpas grīda- no slīpēta betona, apmierinošā tehniskā stāvoklī 
izņemot pirmā stāva un vējtvera grīdu, kur novērojami mehāniski 
bojājumi un izdrupumi, skat.24.un 25.att.. 
 

Betona grīdas kāpņu 
telpās apmierinošā 
tehniskā stāvoklī, to 
nolietojums-35%, vietām 
55% 
 

 
 

att. 24 Koplietošanas telpu grīda  

 

 
 

att. 25  Koplietošanas telpu grīda 
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4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 
 

Logu un balkona durvju, skatlogu ( vitrīnu ), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un markīzes 
 

Ārdurvis – metāla ar kodu atslēgām un aizvērējmehānismu. Durvis daļēji 
apmierinošā tehniskā stāvoklī, nepieciešams veikt krāsas atjaunošanu, 
skat.26.att.  
Pagraba durvis- koka, vāji apmierinošā tehniskā stāvoklī, skat.27.att. 
Iekšdurvis- daļēji apmierinošā stāvoklī atrodas vējtvera ieejas iekšdurvis. 
Iekšējām vējtvera koka rāmja durvis nav blīvi aizveramas, fiziski 
nolietojušās, skat.29. Rekomendējams to nomaiņu. 

 

Ārdurvis ir daļēji 
apmierinošā tehniskā 
stāvoklī, tehniskais 
nolietojums 40%. 
Iekšdurvis nepieciešams 
mainīt. 

 

 
att. 26 Metāla ārdurvis  

 

 

 
att. 27 Pagraba durvis 
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att. 28 Vējtvera iekšdurvis 

 

Kāpņu telpas logi- nav mainīti. Koka logi- bloku forma- taisnstūraina, 
tehnoloģiski novecojuši, vietām zudis krāsojums un logu furnitūra, nav 
blīvi aizverami un neatbilstoši energotehniskajām prasībām, skat.29.att. 
Nepieciešama to nomaiņa uz PVC logiem. 
 

Kāpņu telpā logi ir daļēji 
apmierinošā stāvoklī, to 
tehniskais nolietojums- 
līdz 60% 

 
 

att. 29 Koka logi kāpņu telpā 

 

Pagraba ventilējamās lūkas. Ēkas pagraba sienās ir izbūvētas pagraba 
gaismas/ventilācijas lūkas, loga rāmju vietas ar stiklojumu un 
restojumu,skat.30.att., bet vietām restojumu vietas priekš ventilācijas ir 
aizdarinātas ar OSB plāksnēm. Ēkas pagrabtelpai nav nodrošināta 
patstāvīga ventilācija. Nepieciešams atjaunot ventilāciju. 
Jumta izejas lūka- morāli un fiziski novecojusi. Jumta lūka ir 
neapmierinošā tehniskā stāvoklī, nepietiekami blīvi tiek noslēgts 
atvērums jumtā un bēniņos nokrišņu laikā nokļūst mitrums, skat.31.att. 

Pagrabu ventilāciju lūkas 
ir daļēji neapmierinošā 
stāvoklī, to tehniskais 

nolietojums 65% 
Jumta izejas lūka ir 

neapmierinošā stāvoklī. 
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att. 30 Pagraba ventilācijas lūkas 

 

 

 
att. 31 Jumta izejas lūka 

 

4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi 
 

Krāšņu, kamīnu, virtuves pavardu un dūmeņu veidi, konstrukcija, materiāls un apdare. Atbilstība ugunsdrošības prasībām 

Virtuves pavardi- gāzes un elektriskās plītis- - 

4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība 
 

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrādes materiāli, šo materiālu atbilstība standartiem, pretugunsaizsardzības 
veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums ugunsizturības robežu un pretdūmu 

aizsardzības aspektā 

- - 

4.16. ventilācijas šahtas un kanāli 
 

Ēkā ir aprīkota ar ventilācijas sistēmu caur dabīgās ventilācijas 
kanāliem. Vēdināšanas kanāli ir izvietoti dzelzsbetona elementu šahtās. 
Vēdināšanas kanāli ir taisnstūrveida formas, bēniņos un virs jumta-
taisnstūrveida formas dzelzsbetona elements ar betona  jumtiņu, skat. 
32.att. Tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

Jumta ventilācijas un 
kanalizācijas izvadu 
tehniskais stāvoklis ir 
apmierinošs, to 
nolietojums 45% 
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att. 32 Ventilācijas izvadkanāls 

 

 

 
att. 33 Ventilācijas kanāli ārsienās  

 

4.17. liftu šahtas 
 

Ēkā ir vienpadsmit  liftu šahtas, tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
 

 

- 

 4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 
 

Iekšējo virsmu apdares veidi 

Kāpņu telpas apdare – sienām apmetums, ar krāsas paneli. Kāpņu 
apakšējiem elementiem un griestiem – apmetums un balsinājums. Ēkas 
iekšējā apdarei ir apmierinošs sienu kosmētiskais krāsojums ar dažiem 
lokāliem defektiem , skat.33.att. Kopumā apdare ir vērtējama kā 
apmierinoša.  

 

Ēkas iekšējā apdare ir 
apmierinošā stāvokli, to 
tehniskais nolietojums 
20%. 
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att. 34 Kāpņu telpas gaiteņa iekšpuse 

 

4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 
 

Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls 

Ārējā apdare - rūpnieciski apstrādātas ārsienu paneļu betona virsmas un  
ar paneļos iestrādātām keramiskām flīzēm, vietām tās atdalās no paneļu 
virsmas, skat.35.att . Ārējā apdare fiziski un morāli novecojusi. 
Rekomendējams veikt ārsienu siltināšanu (ieskaitot cokolu) kopā ar 
fasāžu apdari pa visu ēkas apjomu.  

 

Ārējā apdare nolietota par  
50 %. 

 

 

 
att. 35 Ēkas sienas 

 

4.20. citas būves daļas 
- - 
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5. Iekšēji inženiertīkli un iekārtas 

( ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 
 

 
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 % 

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

 

Iekšējā aukstā ūdens ievadi, ūdens mērītājs, tīkla shēma, cauruļvadi un ietaises; spiediens tīklā un citi rādītāji. Hidrauliskā pārbaude un atbilstība 
normatīvo aktu prasībām. Notekūdeņu novadīšanas veids un attīrīšanas iespējas 

 

Ēka ir pieslēgta pilsētas ŪK tīklam. Saimnieciskām vajadzībām kalpo 
pilsētas tīkla ūdensvads. Ēkas iekšējā aukstā ūdens apgādes sistēma 
sastāv no maģistrālajiem vadiem, kam pievienoti atzari uz sanmezgliem. 
Iekšējais ūdensvads izbūvēts no tērauda caurulēm. Siltumizolācija- 
armatūru stiegrojums ar apmetumu slāni neatbilstoši energotehniskajām 
prasībām, vietām bojāta vai izmantota neatbilstoša siltumizolācija un nav 
atjaunota cauruļvadu siltuma izolācija, skat.36 -39 att. Kanalizācijas 
caurules ir no čuguna, vietām nomainīts pret PVC tipa kanalizācijas 
caurulēm, čuguna caurules korodējušas.   
Vizuāli vērtējot, pagraba daļas maģistrālie ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīkli ir vāji apmierinošā tehniskā stāvoklī. 
4. un 5. kāpņutelpā notiek regulāra kanalizācijas noplūde, nepieciešams 
pārbaudīt  mājas izvada tehnisko stāvokli līdz skatakai un skatakas 
tehnisko stāvokli. 
9. kāpņu telpā pagrabā jūtama kanalizācijas smaka , nepieciešams novērst 
tehniskos defektus. 
Mājas ūdens ievadam uzstādīti 3.skaitītāji. 
 

 

Ūdensvads un 
kanalizācijas iekšējie tīkli 
un ierīces pagraba daļā ir 
daļēji apmierinošā 
tehniskā stāvoklī, nolietoti 
par 60%. 
 

 
 

att. 36 Pagraba inženierkomunikācijas 
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att. 37 Pagraba inženierkomunikācijas 

 
 

 

 
att. 38  Pagraba inženierkomunikācijas 
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att. 39 Pagraba inženierkomunikācijas 

 

5.2. karstā ūdens cauruļvadi, to izolācija, ventīļi, krāni, ūdensmaisītāji, žāvētāji, ar cieto 
kurināmo apkurināmie ūdens sildītāji, ūdens patēriņa un siltumenerģijas  

 

Iekšējā karstā ūdens ūdensvada sistēma, tīkla shēma, cauruļvadi un sūkņi. Siltuma patēriņš karstā ūdens sagatavošanai. Ūdens sildītāja 

novietojums 

 

Karstam ūdenim ir neatkarīgs pieslēgums caur siltummaini. Karstā ūdens 
sistēma ir daļēji neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Cauruļvadiem uzstādīti 
lodveida ventiļi un krāni, skat.40 un 41 att. 
Karstā ūdens maģistrālie cauruļvadi no cinkota tērauda- daudzviet 
korodējušas. Siltumizolācija- armatūru stiegrojums ar apmetumu slāni, 
citviet ar stikla audumu,  vietām nepilnīgi atjaunota siltumizolācija, 
neatbilstoši tehniskajām prasībām. Nepieciešama siltumizolācijas nomaiņu. 
Kopumā vērtējot, karstā ūdens sistēma ir daļēji apmierinošā tehniskā 
stāvoklī. Rekomendējams veikt karstā ūdens sistēmas maģistrālo un 
stāvvadu cauruļu armatūru un siltumizolācijas pilnīgu nomaiņu.  
 

Karstā ūdens cauruļvadu 
sistēma nolietota par 
55%. 

 
 

att. 40 Karstā ūdens caurules siltumizolācija 
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att. 41 Ūdens ventiļi 

 

5.3. ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu aizsardzības 
sistēmas 

 

Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas veids, tīkla shēma, cauruļvadi, sūkņu iekārtas, ugunsdzēsības krāni, šļūtenes un stobri. Hidrauliskā 
pārbaude. 

Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas veids. Uguns dzēšanai lietojamās vielas. Ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, ietaises un sūkņu 
iekārtas. Automātiskās vadības nodrošinājums. Automātiskās ugunsdrošības sistēmas nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Iekārtu un ietaišu 

atbilstība standartiem. Bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmu kalpošanas ilgums. 
Pretdūmu aizsardzības veidi, gaisa vadi, ietaises un iekārtas. Rezerves elektroapgāde, automātiskā vadība, bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmas 

kalpošanas ilgums. 
- - 

5.4.; 
5.5. 

apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures katli, 
siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi; centrālapkures radiatori, 

kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori 
 

Siltummezgla iekārta. Apkures sistēmas veids, cauruļvadi, izplešanās tvertne. Sistēmas kalpošanas ilgums, galvenie defekti, atbilstība normatīvo 
aktu prasībām. Būves siltuma zudumi. Vietējās katlu mājas iekārta, aptuvenā maksimālā jauda 

Siltumapgāde ar karstā ūdens siltumnesēju notiek no centralizēta (Rīgas 
TEC) siltumnesēja. Apkures sistēmas cauruļvadu siltumizolācija veikta ar 
zemas kvalitātes izolācijas materiāliem -armatūru stiegrojums ar apmetumu 
slāni, kas daudzviet ir bojāta un ir  neatbilstoši tehniskajām prasībām. 
Nepieciešama siltumizolācijas nomaiņu, skat.42 un 43 att. 
Kāpņu telpā radiatori ir vecā tipa konvektora, ieteicams nomainīt uz 
mūsdienīgiem tērauda radiatoriem ar termoregulatoriem. 

 

Apkures sistēma pagraba 
daļā nolietota par 55%. 
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att. 42 Apkures sadales caurules  

 

 

 
att. 43 Apkures sadales caurules 

 



 33 

 

 
att. 43 Apkures sildķermeņi 

 

 

5.6. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta 
 

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi 

Dabīgā ventilācija virtuvēs un sanmezglos. Rekomendējams veikt esošos 
dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšanu, nomainīt ventilācijas restes virtuvē, 
sanmezglos.  

_ 

5.7. atkritumu vadi un kameras 
 

Sauso atkritumu vadu skaits ēkā, materiāls, savākšanas kameras, atkritumu lūkas, vēdināšana un citi elementi 
 

Ēka ir aprīkota ar funckionējošu atkrituma vadu. Vizuāli vērtējot atkrituma 
vads ir  daļēji apmierinošā stāvoklī 

- 

 

 
att. 45 Atkrituma vads 
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5.8.  gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes apkures katli, 
gāzes patēriņa skaitītāji 

 

Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra 
 

Ēkai pie katras sekcijas ir gāzes vada pieslēgums. Gāzes vads no tērauda 
caurulēm. Gāze pieslēgta pie katra dzīvokļa virtuves telpā ar gāzes 
skaitītāju 

- 

5.9. elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises 
 

Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas pievadi liftam, siltummezglam, dežūrapgaismojumam, 
pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm. Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un 

evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības ietaises. Pretestības mērījumu rezultāti. 
Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. 

 

Ēka pieslēgta pilsētas elektroapgādei. Telpu un ārējo ieeju apgaismošanai, 
sadzīves elektrotehnisko iekārtu un citu elektroietaišu pieslēgšanai 
atbilstoši elektrisko normatīvu prasībām: iekšējās maģistrāles ar sadales 
skapjiem. Dzīvokļu instalācija slēgta. Elektroapgādes sistēma nav mainīta. 
Patēriņa skaitītāji uzstādīti kāpņu telpās, nav noslēgti, skat.46.att. Zemā 
kvalitātē ir kāpņu telpas apgaismojums, trūkst lampu aizsargstikls. 

 

Elektroinstalācijas ir daļēji 
apmierinošā tehniskā 
stāvoklī, to nolietojums 
55%.  

 

 
att. 1 Patēriņu skaitītāji 

 

5.10. apsardzes signalizācijas, saziņas un citas iekārtas 
 

Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi 

- - 

5.11. vājstrāvas tīkli un ietaises 
 

Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi 
 

Ēka ir telefonizēta, pieslēgta kabeļtelevīzija un internets - 

5.12. lifta iekārta 
 

Liftu skaits, izmantošanas veids, celtspēja, atrašanās vieta; kabīne, šahtas priekšlaukums. 
 Montāžas gads, raksturojumi, elektroinstalācijas tehniskais stāvoklis 

Ēkā ir izbūvēts lifts, ir veikta lifta drošības pārbaude, lifta stāvoklis 
vērtējams kā apmierinošs. 

- 

  

5.13. zibensaizsardzība.  

Zibensaizsardzības sistēma nav izbūvēta. 
 

 

6. Ārējie inženiertīkli 

Ārējo inženiertīklu apsekojumu apsekošanas uzdevums neparedz.  
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7. 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 ( procentu pamatojums ). Konstrukcijas vai to 

elementi, kas ir avārijas un pirmsavārijas stāvoklī. Izpētes materiālu analīzē konstatētais galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis 
kopumā, piemērotība vai nepieciešame priekšnoteikumi to turpmākai ekspluatācijai. 

Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu labiekārtojuma prasībām 

 

Ēkas fiziskā nolietojuma aprēķins 

Nr.p.k. Nosaukums 
Nolietojums 

% 

1. Pamati 35 

2. Sienas, starpsienas, nesošais 

karkass 
35 

3. Pārsegumi 30 

4. Jumts (balsta k.+ iesegums) 55 

5 Inženierkomunikācijas 60 

6 Pārējās konstrukcijas un elementi 40 

Kopējais ēkas tehniskais nolietojums 2012.gada februārī  vidēji ir 43% 
Ēkā nav konstatētas konstrukcijas vai to mezgli, kas būtu pirmsavārijas vai avārijas stāvoklī. Ēkas 
telpiskā noturība pagaidām nodrošināta, taču, ņemot vērā, ka ēkas papildkonstrukciju, armatūru 
instalāciju tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs, tas tuvākā laikā var mainīties un radīt apstākļus 
kas negarantēs turpmāku ēkas drošu ekspluatāciju. 

 
Analizējot ēkas būvkonstrukciju un inženiersistēmu tehniskās apsekošanas materiālus, konstatēts, 
ka neapmierinošā un daļēji apmierinošā stāvoklī, t.sk., ar daļēji nepilnīgām inženiersistēmu 
sastāvdaļām, šobrīd ir sekojošas konstrukcijas un inženiersistēmas: 

 lietus pamatu aizsargapmale; 

 ēkas jumts; 

 ailu aizpildījums-logi, vējtvera durvis,pagraba durvis, jumta lūka; 

 nepietiekams bēniņu un 1.stāva pārseguma siltumizolācija; 

 elektroinstalācija; 

 siltā, aukstā un kanalizācijas ūdens sistēmas; 

 apkures sistēma; 

 ārsienu mūra siltuma caurlaidība; 

 Jumta betona seguma hidroizolācija; 

 Ieejas  mezgla grida un lievenis; 
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7.2. Secinājumi un ieteikumi 
 

 
 

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

 

Ēkas turpmākai ekspluatācijai, pēc atsevišķi izstrādāta un LR būvnormatīvos noteiktajā kārtībā 
akceptēta būvprojekta vai vienkāršotas renovācijas gadījumā, veicama visu bojāto, nolietoto 
būvkonstrukciju vai konstruktīvo elementu nomaiņa, remonts vai pastiprināšana, ieskaitot renovācijas 
projektā jāparedz 

1. Ēkas pamata (cokoļa) siltināšanu un aizsargapmales atjaunošanu. Atjaunojot lietus ūdens 
aizsargapmali, nepieciešams pa ēkas perimetru pamatus atrakt, veikt to hidrofobizāciju un 
siltināt ar putupolistirola (ekstrudēto) plātnēm. Pēc cokola siltināšanas atjaunot 
aizsargapmali, izbūvējot monolīto dzelzsbetona joslu uz līmenī izveidotu blietētu šķembu 
pamatojuma. Monolīto dzelzsbetona joslu veidot ar kritumu prom no ēkas 

2. Energoefektivitātes paaugstināšanas un renovācijas pasākumu laikā jāparedz ēkas jumta 
renovācija. Dzelzsbetona paneļu bojāto virsmu remonts un līmējama jumta seguma 
ierīkošana pa visu jumtu laukumu. Jumta dzelzsbetona sateknes elementu un jumta riboto 
dzelzsbetona paneļu bojātajām augšējām virsmām un atsegtajai, korodējušai apakš joslas 
armatūrai izdarāms remonts un antikorozijas apstrāde. Pēc jumta dzelzsbetona 
konstrukciju remonta veikšanas, jumta virsma apstrādājama ar aizsargmastiku, vai 
visoptimālāk- nolīmējama ar ruļļu seguma materiālu. Jumta iekšējās lietus ūdens 
novadīšanas kanalizācijas sistēmas renovācija. Rūpīga jumta izolāciju izveidot pie 
izvadiem un jumta izbūves, to uzkausējot uz vertikālām virsmām, nosedzot ar skārda 
lāsenēm un ventilācijas izvadu aplīmēšanu; 

3. Nomainīt kāpņu telpas iekšdurvis, ārdurvīm veikt krāsojuma atjaunošanu; 
4. Ieejas mezglu pārseguma jumtiņa dzelzsbetona lietus ūdens notekcaurules izveidošana; 
5. Kāpņu telpu logu nomaiņa pret PVC tipa dubultlogu stiklojumu kā arī nepieciešams 

paredzēt papildus ventilācijas atveres logos; 
6. Lodžiju margas betonu elementu enkurojumu vietu pastiprināšana.  
7. Rekomendējams veikt elektroinstalācijas nomaiņu un apgaismojumu sakārtošanu kāpņu 

telpās un pagrabā; 
8. Aukstā un karstā ūdens apgādes, kanalizācijas un apkures sistēmas renovācija, kas 

praktiski nozīmē to izbūvi no jauna - atbilstoši ēkas izmantošanas programmai un 
plānojumam. Aukstā, karstā ūdens un kanalizācijas sistēmai rekomendējama nenomainīto 
maģistrālo un stāvvadu cauruļu nomaiņu. Paredzēt cauruļvadu izolēšanu atbilstoši LBN 
002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Veikt pilnīgu apkures 
sistēmas nomaiņu, izbūvējot jaunu divcauruļu apkures sistēmu. Rekomendējams izmantot 
horizontālo apkures sistēmu ar spiedvadiem kāpņu telpās un individuālajiem skaitītājiem 
dzīvokļos. Pievadu un stāvvadu caurules izbūvēt no vara caurulēm. Cauruļvadus izolēt 
atbilstoši LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Pie 
apkures sistēmas maiņas, esošos radiatorus, nomainīt uz mūsdienīgiem tērauda 
radiatoriem, kas aprīkoti ar termostata ventili ar termoregulatoru 

9. Ārsienu atjaunošanu un papildus siltināšana. Jānodrošina ārējā norobežojošā konstrukcija- 
lai sienu siltuma caurlaidības koeficients nepārsniegtu URN<0,461 W/m

2
xK). 

Siltumizolācijas metode (un materiālu izvēle) izstrādājama vienkāršotās renovācijas 
projekta dokumentācijas arhitektūras sadaļā atbilstoši LBN 002-01 „Ēku norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika” prasībām; 

10. Atbilstoši ugunsdrošai ekspluatācijai, ugunsbrīdinājuma un apziņošanas iekārtu izbūvi; 
11. Izbūvēt hermētiskas jumta lūkas; 
12. Veikt kanalizācijas sistēmas pārbaudi 4, 5 un 9 kāpņu telpā; 
13. Izvērtēt trīs ūdens skaitītāju lietderību; 

Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā jāseko līdzi ēkas tehniskajam stāvoklim. Ja tiek novērota 
konstruktīvo elementu tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, steidzīgi ir jāveic LBN un ēku tehniskās 
ekspluatācijas normās paredzētie drošības pasākumi 
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Tehniskā apsekošana veikta 2013. gada februārī 
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