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Veikt 467A sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju padziļinātu tehniskā stāvokļa 

izpēti un to atbilstības mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām novērtējumu, atbilstoši 

Iepirkuma Līguma EM 2020/24 1.Pielikumam “Tehniskā specifikācija”. 
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1.Vispārīgās ziņas par būvi (dokumentācija nav pieejama) 

1.1. Galvenais lietošanas veids:  

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas (būves klasifikācijas kods 
11220104)  

1.2. Kopējā platība m2: ~2227,5 

1.3. Apbūves laukums m2: ~283,65 

1.4. Būvtilpums m3: ~7747 

1.5. Virszemes stāvu skaits: 9 

1.6. Pazemes stāvu skaits 1 

1.7. Būves kadastra apzīmējums 0100 072 0145 001   

1.8. Būves īpašnieks Jaukta statusa kopīpašums 

1.9. Būvprojekta izstrādātājs (autors):                                              Projektēšanas institūts  

                                                                                                  “LATGIPROGORSTROJ”  

1.10. Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums: - 

1.11. Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums): ~1976.gads 

1.12. Būves konservācijas gads un datums: - 

1.13. Būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads: - 

1.14. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, datums: - 

1.15. Izmantotā dokumentācija: 467 sērijas Projekta  

 Albūmi 0, I, II, III 

  
1.1. att. Apsekotā ēka, ziemeļrietumu fasāde 1.2. att. Apsekotā ēka, ziemeļaustrumu 

fasādes daļa 
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1.3. att. Apsekotā ēka, dienvidrietumu fasāde 1.4. att. Apsekotā ēka, dienvidaustrumu 
fasāde 

 

2.Situācija 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība 

(m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās) 

Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 

Saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto “Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam” 

novērtējamais objekts atrodas teritorijā ar apzīmējumu “Dzīvojamās apbūves teritorija” (skatīt 

2.1.1. att.). Novērtējamais objekts tiek izmantots atbilstoši tā zemes gabala plānotajiem 

(atļautajiem) izmantošanas noteikumiem. Zemesgabala platība 0,1862 ha. 

 

 

  
2.1.1.att. Objekta zemes gabala plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Rīgas domes 

teritorijas plānojumu (avots: https://www.rdpad.lv/wp-

content/uploads/2019/07/15_pielikums.pdf) 

 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums 

Zemes vienībā, ar zemes vienības kadastra numuru 0100 072 0145, ir izvietota apsekotā ēka 

ar būves kadastra numuru 0100 072 0145 001, kas atrodas zemesgabala centrālajā daļā (skatīt 

2.2.1. att.). Zemesgabals taisnstūrveida formas.  

 

Apsekotās ēkas zemes vienība 
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2.2.1. att.  Apsekotās ēkas novietojums zemesgabalā (avots www.kadastrs.lv)  

 

2.3. Būves plānojums 

Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam 

Saskaņā ar spēkā esošajiem 2018.gada 12.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.326 “Būvju 

klasifikācijas noteikumi”, būves lietošanas veids atbilst kodam 11220104 “Daudzdzīvokļu 6–9 

stāvu mājas”.  

Apsekotā būve tiek izmantota un ekspluatēta atbilstoši paredzētajam izmantošanas veidam. 

Būves plānojums atbilst izmantošanas veidam. Ēka plānā veido taisnstūrveida formu, tai ir 9 

virszemes stāvi un viens pagraba stāvs. 

Ēkas kopējo būvapjomu veido pazemes stāvs (pagraba), deviņi virszemes stāvi un bēniņu 

stāvs.  

Deviņos stāvos izvietotas dzīvojamās telpas un virs devītā – bēniņu telpas un lifta mašīntelpa. 

Kāpņu telpas izveidotas no pirmā stāva līdz devītajam stāvam, no kāpņu telpas bēniņu stāvā 

izbūvētas tehniskās kāpnes, kas nodrošina piekļuvi bēniņu stāvam, mašīntelpai un jumtam. 

Pie galvenā ieejas mezgla atrodas atsevišķas ieejas durvis, kas nodrošina piekļuvi pagrabstāva 

telpām un atkritumu vada telpai, kur izvietots atkritumu konteiners. 

Apsekotā ēka 
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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 

(%) 

 

3.1. Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi 

Segums, materiāls, apdare - 

Piekļuve ēkai tiek organizēta pa iekškvartāla brauktuvēm - no Indrupes un Rītupes ielas puses. 

Apkārt ēkai ierīkotas ietves ar asfaltbetona segumu un betona plātņu segumu (att. no 3.1.1.att.). 

Asfaltbetona seguma tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Ietvju betona plātņu segumam 

konstatēti būtiski bojājumi – apaugums starp plātnēm, izdrupumi, plaisas, plātnes ir iesēdušās, 

bet atsevišķas plātnes vispār nav konstatējamas - rada paklupšanas risku, seguma tehniskais 

stāvoklis ir neapmierinošs (3.1.1.att.). Ceļa apmalēm konstatēti mehāniski bojājumi (3.1.3., 

3.1.4.att.), to tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs. 

Būves brauktuvju un saimniecības laukumu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji 

apmierinošs. 

  

3.1.1.att. Ap ēkas rietumu un dienvidu 

fasādēm - ietves ar betona plātņu segumu. 

3.1.2.att. Ēkas ziemeļu pusē izbūvēta ietve 

un brauktuve ar asfaltbetona segumu. 

  

3.1.3.att. Ceļa apmales ar izdrupumiem. 3.1.4.att. Ceļa apmales un ietves ar 

izdrupumiem. 
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3.2. Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi 

Segums, materiāls, aprīkojums - 

Nav izbūvēti. 

 

3.3. Apstādījumi un mazās arhitektūras formas 

Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras - 

Apstādījumi pie ēkas ir apmierinošā stāvoklī (3.3.1., 3.3.2. att.). Mazās arhitektūras formas 

netika konstatētas. 

  

3.3.1.att. Ceriņkrūmi ēkas ziemeļrietumu 

fasādes pusē. 

3.3.2.att. Apstādījumi pie ieejas ēkā. 

 

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 

Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība, 

hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret 

mitrumu. 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 

20% 
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Atbilstoši Tipveida projekta risinājumiem, ēkai izbūvēti pamati no dzenamajiem pāļiem un 

monolītiem dzelzsbetona režģogiem. Pāļu pamatiem augšējie pāļu gali tiek iedziļināti režģogā 

dziļumā ne mazāk par 50 mm. Zem dzelzsbetona režģoga paredzēta betona sagatavošanas 

kārta 100 mm biezumā. Režģogs monolītā dzelzsbetona biezumā 500 mm. 

Apsekošanas laikā netika veikta pamatu atsegšana. Caurejošas plaisas ēkas augstumā vai 

plaisu veidošanās ēkas pagraba sienās un pagraba pārsegumos, kas var liecināt par būtiskām 

pamatu vai pamatnes deformācijām, apsekošanas laikā netika konstatētas.  

Kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

  

4.1.1.att. Cokola panelis apmests un krāsots. 

Grunts iesēdumi zem aizsargapmales 

4.1.2.att. Betona aizsargapmales – plākšņu,  

daļēji apmierinošā stāvoklī. 

  

4.1.3.att.Telpā konstatēta mitruma infiltrācija 

caur pagraba logu un noplūde no 

kanalizācijas sistemas. 

4.1.4.att. Nebūtiski stiegrojuma aizsargkārtas 

atšķēlumi pagraba sienā. Nozīmīgas plaisas 

netika konstatētas, kas norāda uz 

apmierinošu pamatnes un pamatu nestspēju. 

Iesēdumi cokola 
zonā 

Cokola daļa ar 
apmetumu 
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4.1.5. att. Tipveida Projekta pamatu režģoga rasējums. 

Pagraba sienu lokālās vietās tika konstatēts piesātinājums ar mitrumu, tam infiltrējoties gar 

pagraba logu, cokola paneļa apmetumam konstatētas nebūtiskas plaisas un izdrupumi (att. 

4.1.2).  

Ēkai izbūvēta aizsargapmale no betona plātnēm, pamatne ir nosēdusies, plātnes vietām 

deformējušās un nenodrošina lietus ūdens novadīšanu no ārsienām un pagraba sienu 

aizsardzību pret mitrumu. Aizsargapmales tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs, ieteicams 

to atjaunot pilnā apjomā un smilšu-šķembu pamatni (att. 4.1.1. un 4.1.2. attēls). 

Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām pamatnes un/vai pamatu deformācijām, apsekošanas 

laikā netika konstatētas, kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” 

prasībām. 

 

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls 

(būvizstrādājums). 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 raksturojošie rādītāji 

25% 
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Mājas konstruktīvā shēma pieņemta ar šķērsnesošām sienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m. Pārseguma paneļu savienojumu konstrukcija ar iekšējām sienām ir pieņemta platformas 

tipa. Savienojumi starp ēkas iekšējām konstrukcijām - pārsegumu paneļiem, iekšējām sienām, 

ventblokiem notiek ar tērauda montāžas elementu palīdzību, kas tiek piemetināta pie 

stiegrojuma izlaidumiem un paneļu ieliekamām detaļām. Monolitizējamo savienojumu 

konstrukcija risināta uz cilpveida izlaidumiem no iekšējiem un ārējiem sienu paneļiem ar tālāko 

savienošanu ar speciālām skavām un aizdari ar betonu M-200. 

4.2.1. Pagraba sienas. 

Pagraba iekšējās nesošās sienas veidotas no dzelzsbetona gatavelementu sienu paneļiem 160 

mm biezumā, pagraba ārējās sienas – no cokola paneļiem 300 mm biezumā, paneļu apakša 

uz atzīmēm -2.73 un -2.36, -2.07.  

Pagraba sienām netika konstatēts piesātinājums ar mitrumu, neskaitot lokālas zonas ap logu 

šahtām un logiem. Pagrabstāva nesošo sienu atsevišķiem paneļiem atsegts stiegrojums ar 

nebūtiskas korozijas pazīmēm (4.2.3. un 4.2.4. attēls). Vizuāli vērtējot, stiegrojuma atsegums 

ir veidojies nesošā sienas paneļa mitruma ietekmē, korodējot stiegrojumam.  Lokālās vietās 

novēroti neaizdarināti vai nekvalitatīvi aizdarināti metinātie savienojumi (4.2.2. attēls), atsegtas 

metāla ieliekamās detaļām ar nebūtisku koroziju. Apsekošanas laikā konstatētie defekti 

neietekmē sienu stiprību un stabilitāti. 

Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicams novērst mitruma infiltrāciju ēkas 

konstrukcijās, veikt stiegrojuma un ieliekamo detaļu aizsargkārtas atjaunošanu.  

Kopumā pagraba stāvā izbūvētās nesošās sienas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī 

4.2.2. Iekšējās sienas. 

Ēkas nesošās iekšsienas (šķērssienas) veidotas no 150 mm bieziem dzelzsbetona paneļiem. 

Uz nesošajām sienām balstīts pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegums un jumta nesošā 

konstrukcija.  Kāpņu telpās nesošajās šķērssienās un pārsegumu balsta vietās plaisas netika 

konstatētas, nav novērota arī nesošo sienu plaisāšana vai tādas deformācijas, kas var liecināt 

par iespējamām neatbilstībām un nepietiekamu nestspēju. 

Kopumā ēkas nesošo iekšsienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs Būvniecības 

likuma 9. panta prasībām attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti. 

Ēkas ekspluatācijas periodā papildu Tipveida projekta risinājumiem,  sienu skaņas izolācija 

nebija uzlabota un tā ir neatbilstoša gan mūsdienu ētiskām prasībām, gan LBN 016-15 

“Būvakustika”. Saņemtas iedzīvotāju sūdzības, par nepietiekamu skaņas izolāciju starp blakus 

esošajām dzīvokļu telpām. 

4.2.4. Kāpņu telpas ārsienas jumta līmenī. 

Kāpņu telpas ārsienas jumta līmenī ir izbūvētas no māla ķieģeļu mūra uz cementa javas 380 

mm biezumā, uz kurām balstās jumta pārseguma dzelzsbetona plātnes. Ārsienu būvniecībā 

pielietots materiāls – caurumotie māla ķieģeļi, kas nav izturīgi pret ilgstošu ārējo faktoru iedarbi, 

un ēkas ekspluatācijas laikā tie ir ievērojami bojāti – vērojama ķieģeļu erozija, izdrupumi (4.2.2. 

un 4.2.5. att.) un lokālās vietās nekvalitatīvi, ar nepiemērotiem materiāliem veikts ķieģeļu 

remonts. Pārsegumu plātņu balsta vietas apmierinošā stāvoklī (4.2.2. att.), stabilitāte ir 

nodrošināta un bojājumi neietekmē sienu nestspēju. Tomēr no jumta pārseguma virs kāpņu 
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telpas nepieciešams ierīkot piemērotu nokrišņu ūdens novadīšanu, lai izslēgtu ārsienu 

samitrināšanos, kā arī veidot ķieģeļu sienas ārējo apdari, noturīgu pret apkārtējās vides 

iedarbēm, lai izslēgtu ķieģeļu sienas destrukcijas progresu.  

 

 

  
4.2.1.att. Nesošā šķērssiena pagraba stāvā – 

150 mm biezumā. 

4.2.2. att. Pārseguma plātņu balsta vietas 

apmierinošā stāvoklī. 

  

4.2.3.att. Pagraba sienās maznozīmīgi 

betona aizsargkārtas atšķēlumi. 

4.2.4.att. Pagraba sienās maznozīmīgi 

betona aizsargkārtas atšķēlumi. 
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4.2.5. att. Bojāta kāpņu telpas nesošā ķieģeļu 

mūra ārsiena jumta līmenī, vērojamas 

nekvalitatīva remonta pazīmes 

4.2.6.att. Tipveida projekta fragments. 

Nesošā sienas griezums pagraba zonā. 

  

4.2.7.att. Tipveida projekta kāpņutelpas sienu 

plāna fragments. 

 

4.2.8.att. Tipveida projekta fragments. 

Nesošās sienas un piekārto ārsienu paneļu 

savienojuma mezgls. 

 

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 

Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls - 

Ēka nav būvēta pēc karkasa tehnoloģijas. 

Konstruktīvā mājas shēma pieņemta ar šķērsnesošām sienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m. Pārseguma paneļu ar iekšējām sienām savienojumu konstrukcija ir pieņemta platformas 

tipa. 

 

4.4. Pašnesošās sienas 

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls 30% 

Visas ēkas ārsienas ir veidotas no НС sērijas pašnesošajiem ārsienu paneļiem,  kas ražoti no 

keramzītbetona  300 mm biezumā (4.4.1. att.) ar augstumu no 590 līdz 3330 mm un garumu 

no 550 līdz 6380 mm, virskārta no granīta šķembām (4.4.2. att.). Kāpņu telpās izmantoti 

pašnesošo sienu paneļi ar biezumu 350 mm, virskārta no stikla mozaīkas. 

Pēc Tipveida projekta risinājumiem, saduršuves starp paneļiem tiek aizpildītas ar javu M200. 

Konstatēti lokāli apdares kārtas bojājumi un izdrupumi. Rekomendējams veikt ārsienu paneļu 

saduršuvju atjaunošanu. Ārsienu paneļos bēniņu stāva līmenī, gaisa apmaiņas nodrošināšanai 

rūpnieciski iestrādāti atvērumi – ailas (4.4.4. att.). Atvērumi nosegti ar koka konstrukcijas 

žalūzijām - restēm. Vietām restītes ir zudušas. 

Apsekošanas laikā netika novērota būtiska plaisu veidošanās vai vizuāla ārsienas paneļu 

novirze no vertikāles, pašnesošo ārsienu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un 

atbilstošs ēkas turpmākai ekspluatācijai.  
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Vērtējot nobīdes no vertikalitātes iespējamos iemeslus, jāatzīmē, ka ēkas ārsienu starppaneļu 

šuvēs nav konstatētas būtiskas nepilnības un iespējams secināt, ka tā radusies ēkas 

būvniecības laikā neprecīzas montāžas rezultātā. 

Izpētes laikā novērota ārsienu paneļu ieliekamo metāla detaļu korozija (4.4.1.att.). 

Rekomendējams attīrīt atsegtās ieliekamās metāla detaļas, pārklāt tās ar aizsargkrāsojumu un 

nosegt ar betona remonta sastāva aizsargkārtu. 

Izpētes gaitā ēkas ārsienām veikti vertikalitātes uzmērījumi: ēkas stūros trīs līmeņos – pirmā 

stāva ārsienas paneļa lejasdaļā, piektā stāva līmenī un karnīzes daļā jumta līmenī, kopā 12 

punkti. Par bāzes punktiem pieņemti pirmā stāva līmeņa uzmērījumi, pret kuriem noteikta 

augstāko līmeņu novirze. Maksimālā novirze no vertikalitātes sastāda 43 mm (kas pie ēkas 

augstuma ~ 28 m sastāda 0.15 %). Vertikalitātes izpildmērījuma shēma pievienota Atzinuma 

Pielikumā Nr. 1.   

Vērtējot nobīdes no vertikalitātes iespējamos iemeslus, jāatzīmē, ka ēkas ārsienu starppaneļu 

šuvēs nav konstatētas būtiskas nepilnības un iespējams secināt, ka tā radusies ēkas 

būvniecības laikā neprecīzas montāžas rezultātā vai ar mazāku varbūtību - ēkas ekspluatācijas 

laikā.  

Ārsienu pašnesošo paneļu vizuālais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

 

  

4.4.1.att. Pašnesošie ārsienu paneļi – 300 

mm biezumā. Ieliekamo metāla detaļu 

korozija. 

4.4.2.att. Pašnesošo ārsienu paneļu virskārta 

apmierinošā stāvoklī. 

Korozija 
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4.4.3.att. Iekšējo un ārējo sienu savienojuma 

mezgls. Tipveida projekta rasējuma 

fragments. 

4.4.4.att. Pašnesošo ārsienu paneļu apdare 

no akmens šķembām un mozaīkas, 

apmierinošā stāvoklī 

 

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 

Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 25% 

Šuvju hermetizācija 

Starppaneļu šuvju virskārta veidota ar javu. Ārsienas paneļu saduršuvēs konstatētas plaisas 

un lokāli šuvju pildvielas izrāvumi (4.5.1.–4.5.3. attēls), vietām veikta paneļu saduršuvju 

atjaunošana ar javu un hermetizējošo mastiku (4.5.1. - 4.5.4. attēls).  Starp paneļiem 

konstatētas lokālas vietas, kas aizpildītas ar poliuretāna putām (4.5.12. attēls). Pielietotais 

materiāls ir nenoturīgs pret ārējās vides ietekmi un ilgtermiņā zaudē savas sākotnējās īpašības. 

Ir ieteicams veikt poliuretāna putu ārējo apdari, aizsargājot no UV-starojuma. 

Koplietošanas telpu apsekošanas laikā netika konstatētas  pazīmes par būtisku lietus un 

nokrišņu ūdeņu infiltrāciju ēkas konstrukcijās, izņemot uz kāpņu telpas logu konstrukcijām un 

kāpņu telpas jumta. Secināms, ka esošais paneļu saduršuvju hermetizācijas risinājums 

nodrošina ēkas konstrukciju aizsardzību pret atmosfēras nokrišņu infiltrāciju.  

Kāpņu telpas ārsienu mūra šuvēs konstatētas plaisas un lokāli javas izrāvumi, vietām 

nekvalitatīvi veikta bojāto ķieģeļu un šuvju aizdarīšana ar remontjavu (4.5.13. attēls). Ārsienu 

būvniecībā pielietots materiāls – caurumotie māla ķieģeļi, kas nav izturīgi pret ilgstošu ārējo 

faktoru iedarbi, un ēkas ekspluatācijas laikā tie ir ievērojami bojāti, kas neietekmē sienu 

nestspēju. 

Apsekošanas dienā laika apstākļi bija bez nokrišņiem un netika noskaidrots, vai esošais 

saduršuvju hermetizācijas risinājums spēj nodrošināt pietiekošu aizsardzību pret atmosfērā 

nokrišņu radīto ūdeņu infiltrāciju. Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicama starppaneļu 

šuvju periodiska pārbaude un šuvju atjaunošana vietās, kur izveidojušies saduršuvju pildvielas 

izrāvumi un plaisas. 

Hidroizolācija 

Saskaņā ar Tipveida projektā norādīto informāciju, pamatu horizontālā  hidroizolācija veidota 

no cementa javas, pagraba ārsienu vertikālā hidroizolācija - no smērējamās bitumena mastikas 
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divās kārtās. Vadoties no tehniskās apsekošanas laikā konstatētā, var secināt, ka pagraba 

ārsienu un pamatu horizontālā un vertikālā hidroizolācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī – 

pagraba telpās nav novērota mitruma migrācija. 

Nepieciešams savlaicīgi novērst konstatētās nepilnības konstrukciju saduršuvēs un ēku 

inženiertīklos, kā arī ieteicams veikt inženiertīklu tehnisko apsekošanu saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām, lai izslēgtu avārijas situācijas un iespējamās noplūdes. 

Ēkas hidroizolācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Siltumizolācija 

Izpētes ietvaros tika veikta bēniņu pārseguma atsegšana ar mērķi noteikt siltumizolācijas slāņa 

biezumu un materiālu. Konstatēts, ka bēniņu pārsegums siltināts ar fibrolītu 150 mm biezumā, 

kas nosegts ar javas izlīdzinošo kārtu (4.5.9. un 4.5.10. att.).  Ēkas sienām un jumtam 

siltumizolācija netika konstatēta. 

Izpētes ietvaros tika veikta ēkas norobežojošo konstrukciju termogrāfija - infrasarkanā 

starojuma vizualizācija, un tika sagatavots termogrāfijas testēšanas pārskats, kas pievienots 

Atzinuma Pielikumā Nr. 2. 

Ēkas ārsienas veidotas no 300 un 350 mm bieziem keramzītbetona paneļiem bez siltinājuma 

(4.4.1.att.). Ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie parametri ir ievērojami sliktāki, 

nekā noteikts prasībās jaunbūvējamām dzīvojamajām mājām  01.01.2020. Ministru kabineta 

noteikumos Nr.280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo 

konstrukciju siltumtehnika”.  

  
4.5.1.att. Saduršuves stāvoklis – plaisas un 

izdrupumi, lokālas remonta vietas. 

4.5.2.att. Nekvalitatīvi veikti saduršuves 

atjaunošanas remontdarbi. 

  
4.5.3.att. Lokāli šuves izdrupumi starp 

paneļiem. 

4.5.4.att. Saduršuves aizpildījums izdrupis, 

vietām atjaunots. 

Plaisa 
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4.5.5.att. Nehermētiska jumta pārseguma 

saduršuve virs kāpnēm. 

4.5.6.att. Jumta paneļu saduršuves 

nosedzošais dzelzsbetona elements 

nobīdījies. Nav konstatēts Tipveida projektā 

paredzētais stiklašķiedras auduma blīvējums. 

  
4.5.7.att. Komunikāciju šķērsojuma vietās 

netiek nenodrošināts hermētiskums. 

4.5.8.att. Mitruma migrācijas caur logailu un 

inženierkomunikāciju bojājumu rezultātā  

pagrabstāvā uz grīdas konstatētas mitruma 

un kanalizācijas notekūdeņu paliekas. 

  

4.5.9.att. Bēniņu pārseguma atseguma vieta. 

Fibrolīta siltumizolācija 150 mm biezumā. 

4.5.10.att. Bēniņu pārseguma atseguma 

vieta. Fibrolīta siltumizolācija 150 mm 

biezumā.  
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4.5.11.att. Mitruma infiltrācija caur bojātām 

ēkas jumta konstrukcijām un elementiem 

vērojama uz gala sienas paneļa un sijas. 

4.5.12.att. Saduršuves starp paneļiem vietām 

aizpildītas ar poliuretāna putām. 

  
4.5.13.att. Bojājumi ķieģeļu mūrim un 

saduršuvēm. Veikti lokāli nekvalitatīvi 

remontdarbi. 

4.6.5.att. Bēniņu pārseguma konstrukcija ar 

izdedžu kārtu, nebūtiskai siltumizolācijai. 

 

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija 

un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās 

deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu 

dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. 

Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un 

koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. 

Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija 

25% 

Pagrabstāva pārsegums ierīkoti no dobajiem 220 mm bieziem pārseguma paneļiem. Pagraba 

pārsegums ir bez apdares. Lokālās komunikāciju šķērsojuma vietās tika konstatēta saplaisājusi 

un nodrupusi stiegrojuma aizsargkārta un atsegtajām stiegrām virspusēja korozija (4.6.1.). 

Konstatēta plaisa ar platumu 1,5 mm, kas, iespējams veidojusies nepareizas uzglabāšanas, 

transportēšanas vai montāžas laikā. Nepieciešams veikt plaisas monitoringu 1 gadu, ar 

nolasījumu biežumu reizi 3 mēnešos. Ja konstatēts plaisas progress – pieaicināt būvspeciālistu 

detalizētai izpētei.  
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Apsekojot pagrabstāva pārsegumu tika konstatēts, ka komunikācijām ir ierīkoti atvērumi, 

kalšanas un urbšanas laikā bojājot stiegrojumu (4.6.1. un 4.6.3. att.), rezultātā stiegrojuma 

aizsargslānis saplaisājis un atslāņojies, atsegtajām stiegrām izveidojusies virspusē ja korozija. 

Ēkas turpmākās ekspluatācijas laikā rekomendējams attīrīt stiegrojumu no virspusējās 

korozijas un atjaunot atsegtā stiegrojuma aizsargslāni. 

Ēkas starpstāvu un bēniņu pārsegumi veidoti no 220 mm bieziem dzelzsbetona 

gatavkonstrukciju dobajiem paneļiem, kas balstīti uz nesošajām dzelzsbetona šķērssienām. 

Lodžiju pārsegumi veidoti no ribotajiem dzelzsbetona paneļiem, augšējos stāvos ar rūpnieciski 

izgatavotiem atvērumiem paneļos, kas paredzēti ugunsdzēsības kāpņu iebūvei. 

Apsekošanas laikā ēkā netika atklātas lieces vai citas pārsegumu deformācijas, kuras var 

liecināt par pārsegumu nestspējas samazināšanos, līdz ar to pagraba, starpstāvu un bēniņu 

pārsegumu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 

“mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

  

4.6.1.att. Pagraba dzelzsbetona pārsegumam 

atkailināts un  korodējis tērauda stiegrojums 

4.6.2.att. Ieliekamās metāla detaļas ar 

maznozīmīgu koroziju. 

  

4.6.3.att. Pagraba pārsegumā komunikāciju 

šķērsojumu vietā nehermētisks atvērums.  

4.6.4.att. Pagraba telpā plaisa (1,5 mm plata) 

pārseguma panelī. Ieteicams veikt plaisas 

monitoringu. 
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4.7. Būves telpiskās noturības elementi 

Būves telpiskās noturības elementi 20% 

Būves telpisko noturību nodrošina ēkas nesošās šķērssienas un dzelzsbetona paneļu 

pārsegumi. Papildu telpiskās noturības elementi nav izveidoti, visu konstrukciju savienojumu 

kopums veido noturību un ēkas stingrumu.  

Izpētes laikā ēkā nav konstatēti bojājumi, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

 

4.8. Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 

novadsistēma 

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 novērtējums kopumā 

pa atsevišķiem konstrukciju veidiem 

Tehn. nolietojums:  
nesošās 

konstrukcijas 

30%; jumta 

segums 60%. 

Nesošā konstrukcija 

Jumta nesošā konstrukcija (4.8.1. - 4.8.6.attēls).veidota no dzelzsbetona gatavkonstrukcijām - 

teknes elementiem 2100 mm platumā un ribotām jumta plātnēm 3190 mm platumā, kam 

slīpums uz teknes pusi ir 5%.  Savienojumi starp jumta plātņu garāko pusi  tiek nosegtas ar u-

veida dzelzsbetona elementiem (4.8.11. attēls). Tipveida projekta risinājumos norādīts, plātņu 

malējā ribas tiek aplīmētas ar 2 kārtām stikla auduma.  Tomēr apsekošanas laikā jumta plātņu 

sadurvietu hermetizācija ar aplīmēto stikla audumu vai citu piemēroto materiālu netika 

konstatēta.  

Jumta plātņu ārējā mala balstās uz dzelzsbetona rīģeļiem (6380*150*480 (h) mm 

šķērsgriezumā), iekšējā - un dzelzsbetona gatavelementu teknēm. Savukārt, dzelzsbetona 

rīģeļi un teknes elementi ar soli 6400 mm balstās uz dzelzsbetona nesošajiem elementiem 

(4.8.1.; 4.8.2.; 4.8.3 un 4.8.5. attēls). Rīģeļu balsta vietas ir labā stāvoklī, nepilnības nav 

novērotas. Teknes elementu balstīšanai, zem tiem ir montēti divi nesošie balsta elementi CK,  

katram teknes elementam nodrošinot balsta vietu, kas ir 160 mm. 

Izpētes laikā novērotas ģeometriskās novirzes jumta pārseguma paneļiem līdz 1,5 cm (4.8.6. 

attēls), kas, visticamākais, veidojušās jau dzelzsbetona konstrukciju ražošanas laikā. Būtiskas 

plaisas un citas bīstamības pazīmes netika konstatētas. 

Apsekošanas laikā konstatēti jumta nesošās konstrukcijas ekspluatācijas laikā radušies 

bojājumi:  

- betona izdrupumi un plaisas kā jumta paneļos, tā arī nosegelementos, t.sk. parapeta 

nosegelementos, kā rezultātā nav nodrošināts jumta konstrukcijas hermētiskums; 

- atsegts stiegrojums un ieliekamās detaļas, kas agresīvās vides iedarbē korodējušas;  

- U-veida elementiem virs jumta plātnēm un parapeta nosegelementiem ir ievērojami 

izdrupumi un atsegts stiegrojums, kas ir gan rūpnieciski pieļauts defekts, kā arī tā sekas 

ēkas ekspluatācijas laikā, elementiem un konstrukcijām ilgākā laikā atrodoties agresīvā 

vidē bez aizsardzības;  
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- divi U-veida elementi būtiski nobīdījušies uz teknes pusi, kā rezultātā paneļu sadurvieta 

ir atsegta un nav hermetizēta – iespējama mitruma ieklūšana konstrukcijās; 

- uz jumta pārseguma paneļiem virs bēniņiem konstatētas stiegrojuma sieta korozijas 

pazīmes un izsāļojumi, kas norāda uz mitruma un sala ietekmē bojātām nesošajām 

konstrukcijām (4.8.9. un 4.8.10. att.), uz jumta pārseguma paneļiem virs kāpnēm – 

mitruma infiltrācijas pazīmes (4.8.7.  att.). 

Virs kāpņu telpas un mašīntelpas savietota jumta nesošā konstrukcija izbūvēta 160 mm biezām 

plakanām pārseguma plātnēm, kas balstītas uz dubult-T profila metāla sijas ārsienas daļā un 

kāpņu telpas mūra ārsienas. Atbilstoši Tipveida Projektam, pārseguma plātnes ir siltinātas ar 

beramo keramzītu un izlīdzinošo cementa javas kārtu.  

Apsekošanas laikā jumta pārsegumā virs kāpņu telpas tika konstatēti lokāli mitruma radīti 

notecējumi, kas liecina par iespējamiem jumta seguma bojājumiem (4.8.7. attēls). Konstatēts 

neatbilstoši izveidots metināts stiprinājums pie dubult-T metāla sijas apakšējā plauktiņa un ar 

būvgružiem noslogots jumta panelis. Nepieciešams novērts neatbilstības. 

Turpinot ēkas ekspluatāciju, nepieciešams veikt: 

- visu komunikāciju šķērsojumu vietu atbilstošu hermetizāciju un nodrošināt to 

hidroizolāciju. 

- atsegta stiegrojuma apstrādi un aizsargkārtas atjaunošanu ar tam piemērotām javām; 

- jumta plātņu virskārtas atjaunošanu un dzelzsbetona konstrukciju un elementu 

aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību; 

- U-veida dzelzsbetona nosegelementu iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu un 

nostiprināšanu (izvietojums un starppaneļu aizpildījums ar javu, kā arī hermetizācija). 

Nesošo konstrukciju balsta vietas ir apmierinošā stāvoklī, jumta elementiem nav konstatēti 

bojājumi vai deformācijas, kas liecinātu par to nepietiekamu nestspēju. Tomēr mitruma pazīmes 

uz jumta pārseguma paneļiem un ārsienām ir konstrukciju iespējamās caursalšanas pazīmes, 

attīstoties to destrukcijai. 

Jumta nesošās konstrukcijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs un daļēji 

atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

  
4.8.1.att. Ēkas jumta nesošas konstrukcijas – 

ribotie paneļi, rīģeļi un balsta elementi 

4.8.2.att. Dzelzsbetona jumta teknes balstītas 

uz sienu elementiem CK (2x160 mm).  
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4.8.3.att. Dzelzsbetona teknes balsta mezgls 

pie ēkas ārsienas, apmierinošā stāvoklī. 

Metāla ieliekamā detaļa jumta nesošās rīģeļa 

balstīšanai ar koroziju. 

4.8.4.att. Jumta plātnes remontēta zona –

bojājums, iespējams, vēsturiska komunikāciju 

šķērsojuma vieta. 

  

4.8.5.att. Jumta konstrukcijas – dzelzsbetona 

nesošā rīģeļa (PK) un nesošā dzelzsbetona 

(CK) elementa savienojuma mezgls. 

Ieliekamās metāla detaļas ar koroziju. 

4.8.6.att. Jumta pārseguma paneļi – 

ģeometriskās novirzes līdz 1,5 cm. 

  

4.8.7.att. Jumta pārsegums virs kāpņu telpas, 

mitruma infiltrācija ēkas konstrukcijās, 

nehermētiskums 

4.8.8.att. Metāla dubult-T profila sija kāpņu 

telpā plakano jumta paneļu balstīšanai. 
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Neatbilstošs restes stiprinājums pie nesošās 

konstrukcijas. 

  

4.8.9.att. Jumta pārseguma paneļa 

konstruktīvā stiegrojuma korozija. 

4.8.10. att. Infiltrācijas pazīmes un izsāļojumi 

uz jumta paneļu virsmas, bēniņu telpa. 

 
 

4.8.11. att. Tekņu balsta vieta ir pietiekama un 

apmierinošā stāvoklī 

4.8.12. att. Nokrišņu ūdens infiltrācijas 

pazīmes caur bojātiem jumta elementiem un 

sadurvietām 
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4.8.13. att. Bojāta parapeta nosegelementa 

betona struktūra – plaisājumi un izdrupumi. 

4.8.14. att. Plaisas jumta panelī, zemes 

sanesumi nav attīrīti. 

  

4.8.15. att. Jumta pārsegumu plātņu 

balstīšana uz mūra ārsienu, bez deformācijām 

4.8.16. att. Pāseguma plātņu balstvieta uz 

nesošās dzelzsbetona teknes – betona 

izdrupumi. 

Jumta klājs un segums 

Jumta klājs virs bēniņiem ir veidots no ribotām pārseguma plātnēm, bez aizsargpārklājuma. 

Konstatētas ēkas ekspluatācijas laikā iestrādāts un nelielā apjomā saglabājies stikla šķiedras 

audums, mastika un saules aizsardzības pulverkrāsojums. Jumta segums virs kāpņu telpas 

ierīkots no ruberoīda ruļļmateriāla, nosegelementi veidoti no skārda. Atbilstoši Tipveida projekta 

risinājumam, margas uz jumta nav izbūvētas. 

Jumta dzelzsbetona konstrukcijām konstatēti lokāli izdrupumi (4.8.19. un 4.8.22. - 4.8.26. 

attēls), vietām - nehermētiski pieslēgumi (4.8.21. attēls), hidroizolācijas bojājumi pie 

komunikāciju balstiem (4.8.23. attēls). Uz jumta konstatēti būvniecības atkritumi un jumtiņu 

skārda detaļas.  

Jumta seguma tehniskais stāvoklis virs bēniņiem ir vērtējams kā neapmierinošs – jumta 

dzelzsbetona konstrukcijām un elementiem nepieciešams ierīkot aizsardzību, kas nodrošina 

hermetizācijas un hidroizolācijas funkciju.  

Jumta segums virs kāpņu telpas ir apmierinošā stāvoklī, būtiski defekti netika konstatēti, tomēr 

apdarē novērotas mitruma infitrācijas pazīmes, kas, iespējams radušās, pirms jumta seguma 

atjaunošanas. 

Sekmīgai ēkas ekspluatācijas turpināšanai nepieciešams veikt: 

- jumta attīrīšanu no atkritumiem/apauguma, atsegtā stiegrojuma attīrīšanu un 

pretkorozijas apstrādi, betona aizsargkārtas atjaunošanu un jauna jumta seguma 

ieklāšanu, nodrošinot betona aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību; 

- skārda nosegdetaļu nomaiņu jumtam virs kāpņu telpas, to izgatavošanas laikā paredzot 

pietiekamu lāseņa garumu, kas mazinās nokrišņu ietekmi uz kāpņu telpas ārsienām; 

- demontēt lietošanai nederīgas antenas, samazinot pieslēgumu vietu daudzumu, kas ļaus 

samazināt būvdarbu izmaksas un pēc jumta seguma atjaunošanas tā bojājumu vietas,  
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4.8.17.att. Jumts bez aizsargpārklājuma. 

Mastikas un saules aizsargpārklājums pilnībā 

bojāts. 

4.8.18.att. Jumta segums virs kāpņu telpas – 

apmierinošā stāvoklī. 

  
4.8.19.att. Savienojumi starp plātnēm nosegti 

ar u-veida dzelzsbetona elementiem. 

Konstatēti lokāli izdrupumi un stiegrojuma 

atsegumi. 

4.8.20. attēls. Būvgruži, kas traucē nokrišņu 

ūdens novadīšanai uz tekni, slogo pārsegumu 

un bojā to  

  

4.8.21. attēls Jumta konstrukcijas 

dzelzsbetona nosegelements ir deformēts, 

sadurvieta nav hermetizēta. 

4.8.22. attēls. Noslīdējuši nosegelementi.  

dzelzsbetona tekņu  sadurvieta nav 

hermetizēta. 
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4.8.23. attēls. Nehermētiski pieslēgumi pie 

komunikāciju balstiem. 

4.8.24. Izdrupumi un stiegrojuma korozija 

(rūpnieciski nepietiekama stiegrojuma 

aizsargkārta). 

 
 

4.8.25. attēls.. Bioloģiskas izcelsmes 

apaugums.  

4.8.26. Ievērojama korozija jumta elementa 

ieliekamajai metāla detaļai. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Lietus ūdens novadīšanai no jumta, dzelzsbetona teknē (ribota dzelzsbetona plātnē) rūpnieciski 

ierīkoti atvērumi (4.8.17. un 4.8.18. att.) un savienoti ar lietus ūdens notekcaurulēm (guļvadiem) 

bēniņu telpā, ar to tālāko novadīšanu pa ēkas iekšējo stāvvadu, kas ir pieejams apkalpošanai 

katra stāva koplietošanas telpā (gaitenī) starp dzīvokļu ieejas durvīm (viens stāvvads katrai 

sekcijai). Apsekošanas laikā konstatēts, ka atvērumiem nav (ir zudušas) piltuves 

(aizsargrestes), un tie daļēji nosegti ar metāla elementu (4.8.17. attēls.), kā rezultātā var 

veidoties aizsērējums. 

Bēniņu telpā horizontāli izvietotas lietus ūdens notekcaurulēs (guļvads) izbūvēts no ķeta. Bēniņu 

telpās atrodas dažādas mantas un būvgruži, nepieciešams attīrīt bēniņu telpu. Cauruļu 

savienojumi izpildīti nekvalitatīvi, savienojumu vietās nav ierīkoti balsti un vērojama cauruļu 

posmu izliece, kā rezultātā visā caurules garumā netiek nodrošināts vienmērīgs kritums 

stāvvada virzienā. Cauruļvada deformācijas radušās nepietiekamu balsta vietu dēļ. 
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Nokrišņu ūdens no jumta novadīšanas nodrošināšanai nepieciešams: 

- izlīmeņot esošos ķieģeļu stabiņus un ierīkot papildu balstus cauruļu savienojumu vietās; 

- veikt lietus notekcauruļu pilnu nomaiņu, tajā skaitā atbilstošu konstrukciju šķērsojuma 

vietu hermetizaciju; 

- uzstādīt piltuves atvērumiem notekūdeņu novadīšanai no teknes 

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 

  

4.8.17. attēls Jumta dzelzsbetona teknē 

atvērums bez aizsargrestes. 

4.8.18. attēls Atvērums dzelzsbetona teknē 

bez atbilstošas aizsargreste 

  

4.8.19. attēls Ķeta cauruļvadi ar ievērojamu 

koroziju. 

4.8.20. attēls Ķeta cauruļvadi ar ievērojamu 

koroziju. Neatbilstošs remonta risinājums, 

pielietojot līmlentu.  
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4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls 35% 

Lodžijas  

Ēkas dienvidaustrumu fasādē izveidotas lodžijas. Lodžiju pārsegumi izbūvēti no dzelzsbetona 

gatavelementu ribotajiem paneļiem (4.9.1. attēls), kas balstīti uz šķērssienām. Lodžiju 

norobežojošā konstrukcija – ekrāns 50 mm  biezumā izbūvēts no dzelzsbetona plātnes ar stikla 

mozaīkas apdari (att. 4.91. - 4.9.4.). Lodžijas norobežojošais elements metināts pie ieliekamām 

detaļām. Lodžiju norobežojošos paneļos atsevišķās vietās izveidojušies mozaīkas apdares 

izdrupumi (4.9.4. attēls), ieliekamām detaļām ir konstatēta nebūtiska korozija (4.9.3. attēls). 

Lodžiju balsta vietas bez novērotām deformācijām. Bojātiem lodžiju paneļiem (ekrāniem) 

ieteicams veikt atjaunošanu - attīrīt stiegrojumu no korozijas un atjaunot betona aizsargkārtu.  

Dažām ēkas lodžijām ir veikts iestiklojums koka vai pvc rāmjos Ēkas ekspluatācijas laikā 

balkonu norobežojošai konstrukcijai ir mainīta apdare un vairākām lodžijām ir uzstādītas 

norobežojošās konstrukcijas ar stiklojumu, kas nav reģistrēts kadastrālās uzmērīšanas lietā. 

Izpētes laikā neizdevās iegūt informāciju par lodžiju iestiklošanas likumiskumu un izbūvēto 

konstrukciju stāvoklis apsekošanas laikā netika vērtēts. 

Vizuālas lodžiju nesošo konstrukciju deformācijas netika konstatētas, nesošie elementi ir 

apmierinošā stāvoklī.  

  

4.9.1. att. Lodžiju dzelzsbetona 

gatavelementu ribotā pārsegumu plātne, ar 

atvērumu kāpnēm  

4.9.2. att. Lodžiju ekrāna balsta mezgls. 
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4.9.3. att. Lodžijas ekrāna bloķēšanas 

mezgls. Balsta izdrupumi, ieliekamo metāla 

detaļu korozija. 

4.9.4. att. Lodžiju norobežojošā dzelzsbetona 

plātne ar mozaīkapdares bojājumiem. 

  

4.9.5.att. Lodžiju pašnesošie ārsienu paneļi – 

ar apdares izdrupumiem 
4.9.6.att. Pašnesošo ārsienu paneļu 

pievienojuma mezgls lodžijas zonā. 

Jumtiņi 

Virs ieejas mezgla no diviem dzelzsbetona elementiem – plātnēm 160 mm biezumā ierīkots 

jumtiņš, kas griezumā veido liekto formu.  Jumtiņa elementi balstās uz vējtvera šķērssienām, 

pagraba un atkritumu vada sienām, dzelzsbetona kolonnu (4.9.11. attēls) un viens no 

elementiem ir piemetināts pie ēkas ārsienas ieliekamām detaļām. Nesošo konstrukciju būtiski 

bojājumi netika konstatēti tomēr vērojami lokāli plātnes nodrupumi (4.9.9. attēls). 

Jumtiņa segums -  bitumena ruļļmateriāls, (4.9.12. attēls), segumam konstatēts ievērojams 

bioloģiskais apaugums, kas veicina  seguma materiāla bojāšanos. No jumtiņa vidusdaļas 

slīpums vērsts uz ēkas pusi, kas neatbilst Tipveida projekta risinājumiem. Secināms, ka 

nokrišņu ūdens novadīšana nav organizēta, kas veicina jumtiņa seguma un tam piegulošo 

ārsienu paneļu bojāšanos. Nepieciešams ierīkot jumtiņa daļas atbilstošu kritumu, nodrošinot 

organizētu nokrišņu ūdens novadīšanu.  

Jumtiņa dzelzsbetona balsta kolonnai apakšējā daļā konstatēta plaisāšana un betona 

atšķēlumi (att. 4.9.11.), kas neietekmē to nestspēju. Rekomendējams atjaunot dzelzsbetona 

kolonnas apakšējās daļas stiegrojuma aizsargslāni. Ēkas uzturēšanas ietvaros ieteicams veikt 

galvenās ieejas jumtiņa plātnes nodrupuma vietas atjaunošanu, noteksistēmas 

sakārtošanu/slīpuma izveidošanu un jumtiņu seguma periodisku kopšanu – attīrīšanu no 

apauguma.  

Ēkas ieejas mezgla jumtiņa tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

Ēkas dienvidaustrumu fasādē (rezerves ieeja) ir izbūvēta rezerves eja - virs kāpnēm izbūvēts 

jumtiņš, tā konstrukciju veido uz ārsienas paneļa balstīta un pie ieliekamām detaļām 

piemetināta plakana dzelzsbetona plātne 100 mm biezumā, papildus balstīta uz tērauda 

apaļcauruli un  mūra sienu. (att. 4.9.5. - 4.9.8.).  

Jumtiņa plātnei konstatēta liece, būtiska betona destrukcija (att. 4.9.7.), atsegts korodējis 

stiegrojums un ieliekamās detaļas, betona destrukcija. Jumtiņa segums – ruberoīds, kas ir 

bojāts un ar ievērojamu apaugumu. 
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Nepieciešams nekavējoties norobežot ēkas dienvidaustrumu fasādes jumtiņu (4.9.5. att) un 

veikt tā pastiprināšanu/atjaunošanu vai demontāžu.  

Kopumā dienvidaustrumu fasādē izbūvētās jumtiņa plātnes stāvoklis ir pirmsavārijas stāvoklī 

Lievenis 

Izbūvēts no betona pie galvenās ieejas ārdurvīm. Konstatēti lokāli izdrupumi asfalta ietves un 

betona lieveņa sadurvietā, tomēr kopumā lieveņa betona struktūra ir apmierinošā stāvoklī 

(4.9.10. attēls).   

Ēkas lieveņa tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

  

4.9.5.att. Ēkas jumtiņš dienvidaustrumu 

fasādē - ievērojami bojāts. 

4.9.6.att. Ēkas jumtiņš dienvidaustrumu 

fasādē - ievērojami bojāts. 

  

4.9.7.att. Būtiskie betona izdrupumi un 

stiegrojuma atsegumi. 

4.9.8.att. Margas nav visā laidumā. 
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4.9.9.att. Ieejas mezgla jumtiņš – plātnes 

izdrupumi. 

4.9.10.att. Ieejas mezgla lievenis un panduss 

atkritumu konteinera novietosānai. 

  

4.9.11.att. Jumtiņa balstošā dzelzsbetona 

kolonna ar plaisām. 

4.9.12.att. Ieejas mezgla jumtiņš ar 

apsūnojumu. 

 

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 

25 % 

Ēkai izveidota viena kāpņu telpa no ieejas līdz nokļūšanai līdz jumtam. Ieeja kāpņu telpā notiek 

caur galvenās ieejas vējtveri, kāpnes starp stāviem un uz pagraba telpām izbūvētas no 

dzelzsbetona gatavelementu laidiem un laukumiem (4.10.1. attēls). Kāpņu  laukumi un laidi  ar 

maznozīmīgiem virsmas izdrupumiem. Cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem nav nodrošināta 

piekļuve līdz pirmā stāva gaitenim/liftam (att. 4.10.1.). 

Dzelzsbetona kāpņu laidumos un laukumos, kā arī to balsta vietās netika konstatētas plaisas, 

izlieces vai citas pazīmes, kas varētu liecināt par kāpņu nesošas konstrukcijas būtiskām 

nepilnībām vai nestspējas zudumu. Konstatētas, mitruma infiltrācijas pazīmes un maznozīmīgi 

izdrupumi kāpņu laukuma un laida balstvietā, kas radušies metāla ieliekamo detaļu korozi jas 

rezultātā. Mitruma cēlonis ir neatbilstoši logu un logailu blīvējumi. Nepieciešams novērst 

mitruma infiltrāciju iekštelpās gar logiem, logailām. 
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Kāpņu telpā kāpnes aprīkotas ar margu metāla turētājiem, kas stiprinātas kāpņu pakāpienos. 

Margas nosegtas ar vinila nosegelementiem. Vairākos stāvos konstatēti norobežojošo 

konstrukciju deformēti un iztrūkstošie posmi, vinila nosegelementu fragmenti ir zuduši. 

Nepieciešams atjaunot bojātos margu metāla turētāju posmus un aizsargkrāsojumu. 

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. 

No bēniņu telpu līmeņa izbūvētas metāla kāpnes (4.10.4. attēls), kas paredzētas ēkas 

ekspluatācijas nodrošināšanai, ar piekļuvi bēniņu un lifta mašīntelpai, kā arī nokļūšanai uz 

jumta. Tehniskās kāpnes izgatavotas no metinātām metāla konstrukcijām un balstās gan uz 

dzelzsbetona kāpņu laukuma mašīntelpas līmenī, gan uz dubult T-profila sijas bēniņu līmenī. 

Metāla norobežojošās konstrukcijas metinātas savā starpā un pie kāpņu laukuma ieliekamām 

detaļām.  

Kopumā metāla kāpnes ir bez būtiskiem trūkumiem/deformācijām, to tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs. 

Kāpņu telpas jumtam piekļuve nodrošināta pa metāla kāpnēm, kāpņu elementi ievērojami 

korodējuši (att. 4.10.6.). Nepieciešams veikt kāpņu elementu attīrīšanu no rūsas un 

pretkorozijas pārklājuma atjaunošanu. 

Ēkas dienvidrietumu fasādes daļā ir izbūvētas ārējās dzelzsbetona kāpnes – kāpņu laidums un 

laukums. Kāpnes jau ilgāku laiku netiek lietotas iekļūšanai ēkā vai nepieciešamības gadījumā 

evakuācijas vajadzībām un ieeja ir noslēgta aizdarīta ar lokšņmateriāliem. Jumtiņu virs šīm 

kāpnēm nepieciešams demontēt, konstatētās bīstamības dēļ. 

Evakuācijas nodrošināšanai nepieciešams atjaunot rezerves izeju un kāpnes, nodrošinot 

cilvēku pārvietošanos ārkārtas gadījumos.  

Ārējo kāpņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. 

  

4.10.1.att. Kāpņu stāvoklis ieejas mezglā – 

apmierinošs. 

4.10.2.att. Kāpņu laukuma un kāpņu laida 

balsta vietas ieliekamās metāla detaļas 

korozija, izdrupumi 
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4.10.3.att. Kāpņu stāvoklis. Balsta vietas bez 

novērotām plaisām, deformācijām vai citām 

nedrošuma pazīmēm.  

4.10.4.att.  Kāpņu norobežojošā metāla 

konstrukcijā deformētie posmi. 

  

4.10.5. att. Metāla konstrukcijās izbūvētās 

kāpnes nokļūšanai no 9. stāva līdz jumta 

līmenim – apmierinošā stāvoklī. 

4.10.6. att. Kāpnes metāla konstrukcijās, 

nokļūšanai uz kāpņutelpas jumtu – ar 

ievērojamu koroziju. 

 

4.11. Starpsienas 

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas 
izolācija 

- 

Ēkā izbūvētas divu tipu lielpaneļu starpsienas, starp dzīvokļu telpām - ģipšbetona 80 mm 

biezas, sanitārajos mezglos – ģipšcementa, 60 mm biezas. Vizuāli starpsienās nav novērotas 

plaisas vai deformācijas, tomēr pagraba telpās starpsienas zaudē savu pirmatnējo struktūru 

(4.11.1.att.).  

Pagrabstāvā šķūnīšu norobežojošās starpsienas ir no koka dēļiem un cementskaidu 

gatavpaneļiem. Koka dēļu sienām netika noteikta apstrāde ar antipirēniem. Koka konstrukcijas 

pārsvarā sausas, bez ievērojamiem trupes bojājumiem.  

Papildu Tipveida projekta risinājumiem, ēkas ekspluatācijas periodā, starpsienu skaņas 

izolācija dzīvokļos nebija uzlabota un tā ir neatbilstoša gan mūsdienu ētiskām prasībām, gan 

LBN 016-15 “Būvakustika”. 

Kopumā starpsienu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 
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4.11.1. attēls. Starpsienas koka konstrukcijās 

pagraba telpu glabātuves nodalījumiem. 

4.11.1. attēls. Starpsiena cementa-skaidu ar 

stuktūras zudumu. 

 
 

4.12. 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 
Ēkai uzstādītas metāla konstrukcijas ārdurvis (4.13.1. attēls).  Ārdurvis aprīkotas ar elektronisko 

kodu atslēgu, durvju vērtne aprīkota ar automātisko aizvēršanās sistēmu. Ārdurvis funkcionē 

un kopumā to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Aila, kas robežojas ar ieejas durvīm, 

aizmūrēta, tās augšdaļa ir iestiklota ar 4 mm biezu stiklu koka konstrukcijas rām jos. Ieejas 

durvju konstrukcija neatbilst Projekta risinājumiem, kā arī nenodrošina evakuācijas iespējas 

ārkārtas gadījumos.  

Rezerves (evakuācija) ieejas durvis dienvidaustrumu fasādē ir koka karkasa ar saplākšņa 

apšuvumu. Loga aila blakus durvīm aizpildīta ar stiklaprofilītu - no ārpuses ir aizšūtas ar lokšņu 

materiāliem, kas nav funkcionāli un estētiski.  

Rekomendējams atjaunot rezerves izejas mezglu, tai skaitā nodrošināt dabisko apgaismojumu 

kāpņutelpā, kā tas iecerēts Tipveida Projektā. 

Ārdurvju aizpildījums neatbilst Tipveida Projekta risinājumiem – tas ir neapmierinošā stāvoklī. 

Iekšdurvis 

Ēkas stāvos ir uzstādītas iekšējās ieejas durvis, kas savieno kāpņu telpu ar dzīvokļu 

priekštelpām. Durvis ir koka rāmja konstrukcijas ar dažādā izpildījuma – iestiklotas ar parasto 

4 mm biezu parasto stiklu, kā arī aizpildītas ar lokšņmateriāliem vai bez aizpildījuma.  

Insolācijai blakus kāpņu telpas durvīm, ailā koka rāmī ir iebūvēta vitrīna, kas aizpildīta ar 

parasto stiklu. Kopumā durvju un ailas aizpildījums neatbilst lietošanas drošības un 

ugunsdrošības normām. Durvis, kas atdala kāpņu telpu, ir ugunsnedrošas, bet durvju vērtnē un 

ailā ievietots stikls – lietošanai nedrošs. 

Tāpat ēkā ir konstatētas koka iekšdurvis nokļūšanai bēniņu telpās un metāla durvis mašīntelpā. 

Koka durvis ir vienkāršas konstrukcijas, tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs. 

Rekomendējams stāvu dzīvokļu priekštelpām veidot ugunsdrošās durvis ar 

aizvērējmehānismiem un noseglīstēm. Atjaunot evakuācijas iespējas no kāpņutelpu 

priekštelpām un tālāk caur ieejas mezgliem. 

Kopumā iekšdurvju stāvoklis ir daļēji apmierinošs. 
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4.13.1.att. Ieejas mezglā metāla durvis ar 

aizvērējmehānismu – apmierinošā stāvoklī. 

4.13.2. Vējtveri atdalošā siena, apmierinošā 

stāvoklī. 

  
4.13.3.att. Durvis uz dzīvokļu priekštelpu – 

apmierinošā stāvoklī. 

4.13.4.att. Durvis uz dzīvokļu priekštelpu 

vietām slēgtas. 

  
4.13.5.att. Durvis uz tehnisko telpu – 

atkritumu konteinera telpu neapmierinošā 

stāvoklī. 

4.13.6.att. Dzīvokļu ārdurvis – apmierinošā 

stāvoklī. 

Logi 
Apsekotās ēkas dzīvokļos ir uzstādīti koka konstrukcijas logi, kas lielākoties ir nomainīti uz PVC 

rāmju logiem ar stikla pakešu aizpildījumu (4.13.7. un 4.13.8. attēls). Koka konstrukciju logiem 

ir  konstatēta ārējā aizsargkrāsojuma atslāņošanās, lokāliem PVC tipa logu montāžā pielietotās 

poliuretāna putas bez ārējās apdares, kas ilgtermiņā var rezultēties ar montāžas putu sākotnējo 

hermetizējoši īpašību zudumu.  
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Konstatēta mitruma infiltrācija kāpņutelpā caur neblīviem logu pievienojumiem(4.13.7.att.). 

Nepieciešams hermetizēt kāpņutelpas logu pievienojuma vietas, nodrošinot hidroizolāciju, lai 

nepieļautu mitruma nokļūšanu kāpņutelpā - iekšējās apdares un konstrukciju bojājumu attīstību. 

Logu stiklojuma vai vizuāli logu vērtņu bojājumi netika konstatēti, logu tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs.  

Vietās, kur atsegtas montāžas putas, ir ieteicams izveidot to ārējo apdari, kā arī ieteicams 

nomainīt vecos koka rāmju logus pret logiem ar augstākiem energoefektivitātes rādītājiem. 

Cokola zonā skatubedre nav nosegta un atvērums uz pagraba telpu aizdarīts ar skārda loksni 

(4.13.9 un 4.13.10. att.). Konstatēts skatubedres piegružojums. Nepieciešams attīrīt skatubedri 

no atkritumiem un nosegt to, lai likvidētu iekrišanas risku un mitruma infiltrāciju pagraba telpās. 

  
4.13.7.att. Mitruma infiltrācija 8. st. līmenī caur 
logailu. Mitrums uz loga no iekštelpu puses. 

4.13.8.att. Vietām logiem priekšā restes ar 
maznozīmīgu koroziju. 

  

4.13.9.att. Pagraba logs piegružots un nav 

nosegts. 

4.13.10.att. Pagraba logs piegružots un nav 
nosegts. Ar metālu aizsegts - nav nodrošināta 

pagraba ventilācija 

Ailu aizpildījums 

Pagrabstāvā ailu aizpildījums ir dažāds: ierīkotas metāla žalūzijas, kas ir deformētas vai  

aizmūrējums ar silikāta ķieģeļiem un citādi aizdarīts. 

Bēniņos ailu aizpildījums no koka žalūzijām. Vairākas žalūzijas vai nu ir deformētas, vai nu 

zudušas. 

Kāpņutelpas mūra sienā jumta līmenī logaila aizdarīta ar saplākšņa materiālu. Rekomendējams 

aizmūrēt logailu, kas palīdzētu samazināt arī siltuma zudumus. 

Ārējā fasādes kāpņu telpas sienā ailu aizpildījums ierīkots no stikla paketēm pvc rāmjos 

(4.12.11. un 4.12.12. att.). Apsekošanas laikā konstatēti sienu apdares bojājumi un lietus laikā 
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- mitruma pazīmes, kas liecina par nehermētiski izbūvētu konstrukciju (skatīt sadaļā logi). 

Atbilstoši Projektam, logu ailu aizpildījums bija ierīkots no stikla profilīta, bet vairāku bojājumu 

dēļ tie nomainīti uz stikla paketēm pvc rāmja konstrukcijā. Konstrukcijas balsta un stiprinājuma 

vietas ir nosegtas ar apdari un apsekošanas laikā nebija apskatāmas. Tāpat neizdevās iegūt 

dokumentālo informāciju par fasādes izskata izmaiņām. 

Fasādes sienās ailas pildījums starp logiem ierīkots no minerālās vates, kas no ārpuses ir 

aizšūta ar koka deļiem, ruberoīdu un nosegta ar dekoratīvo apdari no stemolīta, vietām 

stemolīts aizstāts ar skārda loksnēm (4.12.13. att.). Šādi ailu aizpildījumi kopumā nav 

energoefektīvs risinājums. Dažas ailas pēc dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas ir aizbūvētas ar stikla 

paketēm PVC rāmjos (4.12.12. att.). 

  

4.12.9.att. Ugunsdzēsības kāpnes un lūka 

lodžijas pārsegumā. 

4.12.10.att. Loga aila kāpņu telpas ārsienā 

aiznaglota ar saplākšņa materiālu. 

  

4.12.11.att. Loga aila kāpņu telpas ārsienā 

PVC stiklapakešu logi – apmierinošā stāvoklī 

4.12.12.att. Starplogu aizpildījums aizstāts ar 

PVC logiem. 
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4.12.13.att. Starplogu stemolīta aizpildījums aizstāts ar skārda loksnēm. 

 

4.14. Konstrukciju un materiālu ugunsizturība   

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglīdzekļi, šo 
līdzekļu atbilstība standartiem, ugunsaizsardzības veidu atbilstība 
normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa 
novērtējums ugunsizturības un dūmaizsardzības aspektā 

- 

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Papildu pasākumi ugunsizturības palielināšanai 

konstrukcijām nav veikti. 

Ēkas norobežojošās un starpstāvu pārseguma nesošās konstrukcijas izbūvētas no nedegošiem 

materiāliem, bet ēkas pagrabstāvā izbūvēti glabātuves nodalījumi - no nedrošiem, degošiem 

kokmateriāliem.  Izpētes laikā konstatēts, ka pagraba telpās ugunsdrošās konstrukcijas 

neblīvās vietas nav pietiekami aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, 

kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.  

Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, visas 

durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, jāaprīko ar pašaizveršanās 

mehānismiem un noblīvētās ar piedurlīstēm. 

 

4.15. Ventilācijas šahtas un kanāli 

Ventilācijas šahtas un kanāli - 

Ēkā ierīkoti dabiskās vēdināšanas kanāli ar gaisa noplūdi virs jumta līmeņa. 

Ventilācijas bloki izgatavoti horizontālajās formās, tie ir pašnesošie, materiāls – smagais 

betons. Kanālu izvietojums – slīpais. 

Bēniņu telpā kanālu izvadu gali apmūrēti ar gāzbetona blokiem un pievienoti metāla kārbveida 

gaisavadiem (izvadiem). Lokālās vietās mūrējums nav hermētisks vai arī bojāts un daļa 

noplūdes gaisa nonāk bēniņu telpā. 
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Virs jumta līmeņa bojāti, korodējuši skārda izvadi un to jumtiņi. Nehemetiski savienojumu 

šķērsojumi jumtā. 

Nebija pieejama informācija par dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu un pārbaudi.  

pastāv liela varbūtība, ka dabiskās vēdināšanas kanālam dzīvokļos pievienoti mehāniskās 

nosūces ventilatori, kas nav pieļaujams jo rada virsspiedienu un pastāv iespēja, ka noplūdes 

gaiss tiek ievadīts citos dzīvokļos. 

Rekomendējams veikt ventilācijas kanālu apsekošanu un tīrīšanu. 

Rekomendējams veikt skārda izvadu atjaunošanu virs jumta līmeņa, veidojot hermētiskus 

šķērsojumus ar jumta pārsegumu. 

  

4.15.1.att. Dabiskās ventilācijas kanāla daļa 

bēniņu telpā. Gāzbetona mūrējuma un 

kārbveida gaisavada savienojums.  

4.15.2.att. Dabiskās ventilācijas kanāla daļa 

bēniņu telpā. Gāzbetona mūrējuma bojājums. 

Nehermētiska skārda un gāzbetona 

savienojuma vieta. 

  

4.15.3.att. Izvadiem virs jumta līmeņa 

korodējuši un deformēti metāla jumiņi.  

4.15.4.att. Izvadiem virs jumta līmeņa 

korodējuši un deformēti metāla jumiņi. 

Nehermetiska sadurvieta ar dz/bet paneli. 

4.16. Liftu šahtas 

Liftu šahtas - 

Piekļuve lifta šahtai un apkalpes telpai netika nodrošināta. Vizuāli vērtējot liftu šahtas 

sienu no kāpņutelpas puses un dzīvokļu gaiteņa (priekštelpas) puses – netika konstatētas 
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būtiskas plaisas vai citas pazīmes, kas liktu apšaubīt liftu šahtas mehānisko stiprību un 

stabilitāti. 

 

5. Kopsavilkums 

5.1. 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 (apkopojums tabulā), piemērotība vai 

nepieciešamie priekšnoteikumi to turpmākajai ekspluatācijai. 

Būves plānojuma un iekārtojuma, kā arī izmantošanas apstākļu atbilstība mūsdienu 

labiekārtojuma prasībām. 

Kopējais tehniskais nolietojums 

Atbilstoši LBN 405-15 5.punkta redakcijai, būvju apsekošanā ievēro normatīvos aktus un 

standartus atbilstoši nacionālā standartizācijas institūcijas publikācijām www.lvs.lv.  

Ēkas kopējais nolietojums Atzinumā aprēķināts pēc Latvijas būvnormatīva LBN 405 15 “Būvju 

tehniskā apsekošana” metodikas, nolietojuma aprēķināšana un tehniskā stāvokļa izvērtēšana 

veikta saskaņā ar LVS 412:2005 un MK 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907.  

Izpētes laikā vērtējot apsekojamās ēkas konstrukciju tehnisko un ekspluatācijas rādītāju 

stāvokļa pasliktināšanās pakāpi attiecībā pret jaunu būvi, dabas, klimatisko un laika apstākļu 

ietekmi, ēkas uzturēšanas apstākļus, būvniecības defektus un nepilnības, ir gūta pārliecība, ka 

ēkas nesošās konstrukcijas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī un tās ir drošas ēkas 

turpmākai ekspluatācijai.  

Galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un kopējais ēkas 

tehniskais nolietojums sastāda 29%. 

Kopējais vizuālais tehniskais nolietojums 

Konstrukcijas, ēkas 

daļas vai inženiertīklu 

nosaukums 

Konstrukcijas / ēkas 

daļas īpatsvars 

(ĒKEĪ) %  

Vizuālais 

nolietojums % 

Kopējais vizuālais 

nolietojums % 

Pamati un pamatne 8 20 1,6 

Nesošās sienas 

(karkasi) un 

pārsedzes 

52 30 15,6 

Pārsegumi 30 25 7,5 

Jumta nesošā 

konstrukcija 
5 30 1,5 

Jumta segums 5 60 3,0 

Kopējais vizuālais būves nolietojums % 29% 
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5.2. Secinājumi un ieteikumi 

Aprakstītā secinājumu un ieteikumu sadaļa ir izveidota saskaņā ar Būvniecības likuma 9. panta 

izvirzītajām prasībām un Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana" 

MEHĀNISKĀ STIPRĪBA UN STABILITĀTE 

Pamati 

Ēkas pamati, saskaņā ar tipveida 467A projekta dokumentāciju un apsekošanas laikā 
konstatēto, ir veidoti uz pāļiem un monolīta dzelzsbetona režģoga. 
 
Pagraba telpās konstatēti defekti un nepilnības: 

• vietām nekvalitatīvs dzelzsbetona sienu elementu šuvju aizpildījums; 

• nebūtiskas plaisas sienās un izdrupumi (att. 4.1.4.); 

• pagraba sienās komunikāciju šķērsošanai ierīkoti atvērumi un gropes, kas nav vai ir 
nepiemēroti aizdarināti (att. 4.5.7.). 

No ārpuses cokola daļa nav siltināta. Ārējā pamatu konstrukcija neatbilst mūsdienu prasībām 
projektējamām dzīvojamajām ēkām pēc LBN 002-19 "Ēku norobežojošu konstrukciju 
siltumtehnika" noteikumiem Nr.280, jo nenodrošina nepieciešamās siltumnoturības prasības. 
Cokola daļas paneļiem konstatētas nebūtiskas plaisas un izdrupumi. 
Vietās, kur siltumtrases un citi ievadi/izvadi šķērso pagraba ārsienas, apsekošanas laikā nav 

konstatēti nehermētiski salaidumi vai hidroizolācijas bojājumu pazīmes, vai mitruma infiltrācijas 

zonas. Piesātinājums ar mitrumukonstatēts tikai lokālās vietās gar skatubedri. Rekomendējams 

veidot skatubedrēm risinājumus pret ūdens iekļūšanu pagraba telpā. 

Betona plātņu aizsargapmaļu pamatne ir nosēdusies, aizsargapmale deformējusies un 
nenodrošina lietus ūdens novadīšanu. Aizsargapmales tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, 
to jāatjauno pilnā apjomā, t.sk. arī smilšu-šķembu pamatne (att. 4.1.1. - 4.1.2.) 

Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām pamatnes un/vai pamatu deformācijām, apsekošanas 

laikā netika konstatētas, kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un 

stabilitāte” prasībām. 

Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

Ēkas konstruktīvā shēma – nesošās dzelzsbetona paneļu (gatavelementu) sienas ēkas 

šķērsvirzienā, kā arī monolītā dzelzsbetona konstrukcijās veidots kāpņu telpas kodols.  

Ēkas nesošās sienas izbūvētas 150 mm biezumā, bet kāpņu telpas nesošās monolītās sienas 

izbūvētas 200 mm biezumā. Uz nesošajām sienām balstīti dobie pārseguma paneļi.  

Lokālās vietās novēroti neaizdarināti vai nekvalitatīvi aizdarināti metinātie savienojumi (4.2.2. 

attēls), atsegtas metāla ieliekamās detaļām ar nebūtisku koroziju. Ieteicams veikt stiegrojuma 

aizsargkārtas atjaunošanu un novērst nepilnības pārsegumu paneļu un sienu savienojuma 

mezglu monolitizēšanu. 

Kāpņu telpas ārsienas jumta līmenī ir izbūvētas no māla ķieģeļu mūra uz cementa javas, 

ārsienas ar ievērojamo ķieģeļu eroziju un izdrupumiem (4.2.5. att.), lokālās vietās veikts 

nekvalitatīvs ķieģeļu remonts ar nepiemērotiem materiāliem. No jumta pārseguma virs kāpņu 

telpas nepieciešams ierīkot atbilstošu nokrišņu ūdens novadīšanu, lai izslēgtu ārsienu 

samitrināšanos, kā arī veidot ķieģeļu sienas ārējo apdari, noturīgu pret apkārtējās vides 

iedarbēm, lai izslēgtu ķieģeļu sienas destrukcijas progresu. 
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Ēkas nesošo sienu, siju, ailu pārsedžu tehniskais stāvoklis no nestspējas viedokļa ir pietiekošs 

paredzēto slodžu uzņemšanai, līdz ar to nesošo ārsienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilst spēkā esošā 2014. gada 1. oktobra Būvniecības likuma 9. panta 1. 

punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Karkasa elementi: Kolonnas, rīģeļi, sijas 

Bezkarkasa tipa ēka. 

Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

Apsekotās ēkas pārsegumi veidoti no dobiem saliekamā dzelzsbetona gatavkonstrukciju 

pārseguma paneļiem, kas balstīti uz nesošajām dzelzsbetona lielpaneļu sienām. Apsekojot 

pagrabstāva pārsegumu tika konstatēts, ka komunikācijām ir ierīkoti atvērumi, kalšanas un 

urbšanas laikā bojājot stiegrojumu, rezultātā stiegrojuma aizsargslānis saplaisājis un 

atslāņojies, atsegtajām stiegrām izveidojusies virspusēja korozija (4.6.1. att.), vietām 

apmetuma slānis saplaisājis un nodrupis.  

Pagraba pārsegumā inženiertīklu šķērsojumu vietās jānovērš bojājumi un stiegrojuma tālāka 

korozija. Nestspēju ietekmējošas plaisas pārsegumos netika konstatētas. Konstatēta plaisa ar 

platumu 1,5 mm, kas uz apsekošanas brīdi būtiski neietekmē pārseguma nestspēju. 

Bēniņu pārsegumi apmierinošā stāvoklī ar lokālām remonta vietām.  

Vizuāli apsekojot ēkas stāvu pārsegumus, palielinātas izlieces vai plaisas, kas liecinātu par to 

nepietiekamu nestspēju, netika konstatētas. Komunikāciju šķērsojumu vietās jāveic bojāto 

dzelzsbetona konstrukciju remonts saskaņā ar kāda izvēlēta ražotāja izstrādātu betona 

remonta sistēmā norādītu tehnoloģiju un materiāliem. 

Kopumā vērtējot ēkas starpstāvu pārsegumu tehniskais stāvoklis no nestspējas viedokļa ir 

vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs “Būvniecības likuma 9.panta, 1.punkta “Mehāniskā 

stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Būves telpisko noturību nodrošina ēkas garensienas, nesošās šķērssienas un dzelzsbetona 

paneļu pārsegumi, kas tajās balstīti. Atsevišķi telpiskās noturības elementi izveidoti zem ēkas 

jumta konstrukcijām Savstarpēji konstrukcijas ir savienotas ar metinātiem tērauda 

savienojumiem, kuriem konstatēta virspusēja korozija. Bēniņu platībās tērauda ieliekamajām 

detaļām un metinājuma savienojumiem ieteicams veikt elementu attīrīšanu no korozijas un 

izveidot pretkorozijas aizsargpārklājumu un veidot betona remontsastāva aizsargkārtu. 

Visu konstrukciju savienojumu kopums veido noturību un ēkas stingrumu.  

Ēkai nav konstatēti būtiski bojājumi, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 

novadsistēma 

Nesošā konstrukcija 

Jumta konstrukcija – ar bēniņiem, no saliekamām dzelzsbetona gatavelementu sienu 

paneļiem, dzelsbetona jumta pārsegumu nesošajām sijām un centrālās dzelsbetona ribotās 

teknes. Jumta pārsegumu veido ribotie dzelzsbetona pārseguma paneļi. Apsekošanas laikā 

konstatētas nepilnības un defekti ribotajiem dzelszsbetona pārseguma paneļiem - stiegrojuma 

sieta korozijas pazīmes un izsāļojumi jumta pārseguma paneļiem, kas norāda uz mitruma 

migrāciju caur nesošajām konstrukcijām neesoša jumta seguma un dzelzsbetona plātnes 
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bojājumu rezultātā, bet bojājumu apmērs uz apsekošanas brīdi nav tik nozīmīgs, lai liktu 

apšaubīt jumta pārseguma mehānisko stiprību un stabilitāti. 

Nepieciešams veikt jumta nesošo konstrukciju apsekošanu reizi 5 gados, pastiprinātu 

uzmanību pievēršot tieši jumta pārseguma paneļiem. 

Dzelzsbetona nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Jumta klājs un segums 

Ēkas jumta segums pilnībā nolietots. Jumta seguma tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā 

neapmierinošs. Nepieciešams attīrīt jumta virsu no apaugumiem un būvniecības atkritumiem, 

attīrīt korodējušo stiegrojumu jumta pārseguma paneļiem, uzklāt aizsargslāni  atsegtajam 

stiegrojumam un ieliekamajām metāla detaļām, kā arī atjaunot betona aizsarkārtu dz/bet 

pārseguma bojājumu vietās, novēršot mitruma infiltrāciju caur paneļiem un gar saduršuvēm, 

un komunikāciju šķērsojuma vietām. 

Jumtiņam virs kāpņutelpas rekomendējams nomainīt skārda nosegdetaļas, veidojot 

lietusūdens novadīšanu tālāk no mūrētās sienas. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Lietus un nokrišņu novadīšana no jumta ir organizēta pa iekšējiem cauruļvadiem –

notekcaurulēm ar tālāko novadīšanu uz lietus kanalizācijas sistēmas pilsētas kolektoru.  Ķeta 

cauruļvadi ir nolietoti, nav nodrošināti hermētiski savienojumi. Nepieciešama pilna lietusūdens 

novadsistēmas nomaiņa, tai skaitā veidojot atbilstošus balstus un kritumu bēniņu telpā. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 

Ap ēkas ārējo perimetru izbūvēta aizsargapmale ar konstatētiem iesēdumiem. 

Rekomendējams pa visu ēkas perimetru atjaunot aizsargapmali. 

Galvenās ieejas jumtiņam nav veidota lietusūdens novadīšana. Slīpums uz ēkas pusi, ko var 

uzskatīt par projekta nepilnību. Rekomendējams veidot galvenās ieejas jumtiņam organizētu 

lietusūdens novadsistēmu. 

Skatubedrēm jāveido nosedzošas konstrukcijas, tai skatā paredzot lietusūdens novirzīšanu. 

Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

Lodžiju norobežojošā konstrukcija veidota no dzelzsbetona gatavelementu konstrukcijām 

(paneļiem). Konstatēti lokāli mozaikflīžu dekoratīvā pārklājuma bojājumi un ieliekamo metāla 

detaļu korozija. Vairākām lodžijām ir uzstādītas norobežojošās konstrukcijas ar stiklojumu, kas 

nav reģistrēts kadastrālās uzmērīšanas lietā. Vizuālas balkonu nesošo konstrukciju 

deformācijas netika konstatētas, nesošie elementi ir apmierinošā stāvoklī. Rekomendējams 

attīrīt ieliekamās metāla detaļas, uzklāt metāla aizsargkārtu un atjaunot/veidot betona 

aizsargkārtu 

Virs ieejas mezgla izveidots jumtiņš. Jumtiņa konstrukcija veidota no sienā iespīlētas plātnes,  

kas uz nesošajām sienām un papildus balstās uz dzelzsbetona caurules lieveņa daļā. Jumtiņa 

segums -  bitumena ruļļmateriāls, jumta papildelementi veidoti no skārda, jumtiņam nav 

atbilstoši organizēta lietus ūdens novadīšanas sistēma. Konstatēti bioloģiskas izcelsmes 

apaugumi uz jumta seguma. Nepieciešams attīrīt jumta segumu, veidot atbilstošu lietusūdens 

novadīšanas sistēmu, ievērojot/veidojot kritumus un paredzot lietusūdens novirzīšanu no ēkas 
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cokola zonas un ieejas mezgla. Esošie skārda elementi ir korodējuši, tomēr būtiski konstrukciju 

bojājumi netika konstatēti. Jumtiņa tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

Dienvidaustrumu fasādes jumtiņš avārijas stāvoklī - tā konstrukcija veidota no dzelzsbetona 

plātnes, kuras viens gals stiprināts pie L vaida metāla veidgabala ēkas sienā,  otra mala balstās 

uz mūrētas ķieģeļu sienas un papildu balsts uz metāla cauruli, kas nostiprināta uz lieveņa. 

Nekavējoties nepieciešams jumtiņu nekavējoties norobežot un pastiprināt/atjaunot, vai 

demontēt. 

Lievenis apmierinošā stāvoklī. 

UGUNSDROŠĪBA 

Ēkas norobežojošās un starpstāvu pārseguma nesošās konstrukcijas izbūvētas no 

nedegošiem materiāliem, bet ēkas pagrabstāvā izbūvēti šķūnīši - no nedrošiem, degošiem 

kokmateriāliem.  

Tehniskās apsekošanas laikā konstatēts, ka pagraba telpās ugunsdrošās konstrukcijas 

neblīvās vietas nav pietiekami aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, 

kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža. 

Nepieciešams veikt sienu un pārsegumu komunikāciju šķērsojuma vietu hermetizāciju, 

pielietojot atbilstošus materiālus ar noteiktu ugunsnoturības pakāpi. 

Konstatētas nepilnības ieejas mezglos un stāvu dzīvokļu priekštelpās - rekomendējams stāvu 

dzīvokļu priekštelpām veidot ugunsdrošās durvis ar aizvērējmehānismiem un noseglīstēm. 

Nepieciešams atjaunot evakuācijas iespējas no kāpņutelpu priekštelpām un tālāk caur ieejas 

mezgliem. 

VIDES AIZSARDZĪBA UN HIGIĒNA 

Šuvju hermetizācija 

Apsekošanas laikā ēkai sienu starppaneļu šuvju aizpildījumiem un cituviet konstatētie defekti, 

bojājumi un nepilnības: 

▪ lokālas javas kārtas remonta vietas ārsienu paneļu saduršuvēs (4.5.1. un 4.5.4. att.), 

▪ jumta paneļu sadurvietu nehermetiskums (4.8.11. att.), 

▪ nehermētiski atvērumi pagraba pārsegumā komunikāciju šķērsojumu vietās (4.5.5.att.), 

▪vēsturiski komunikāciju cauruļvadi un to savienojuma vietu bojājumi (ūdensvada, lietus 

kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas) 

Rekomendējams veikt bojāto vietu remontu. 

Hidroizolācija 

Hidroizolācija; 

Saskaņā ar 467. tipveida sērijas ēku projektā norādīto informāciju, pamatu horizontālā  

hidroizolācija veidota no cementa bāzes hidroizolācijas slāņa, pagraba ārsienu hidroizolācija 

veidota no bitumena mastikas divās kārtās. Lielākoties pagraba ārsienu un pamata horizontālā 

un vertikālā hidroizolācija ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī (4.1.2. un 4.1.3.att.). 

Nav nodrošināta atbilstoša hermetizācija un hidroizolācija jumta dzelzsbetona paneļu 

saduršuvēs un komunkāciju šķērsojumu vietās. 
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Nepieciešams savlaicīgi novērst konstatētās nepilnības konstrukciju saduršuvēss, kā arī 

ieteicams veikt inženiertīklu tehnisko apsekošanu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu 

prasībām. 

Ēkas šuvju hermetizācija un hidroizolācija ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

LIETOŠANAS DROŠĪBA UN VIDES PIEEJAMĪBA 

kāpnes un pandusi 

Ēkā ir viena kāpņu telpa, nokļūšana tajās organizēta no ieejas mezgla, kas ierīkots ēkas 

Ziemeļrietumu fasādes daļā. Kāpnes starp stāviem, ir izbūvētas no saliekamiem gatavelementu 

dzelzsbetona kāpņu laidumiem un laukumiem, uz pagraba telpām no kāpņu laidumiem.  

Apsekošanas laikā konstatēti metāla margu deformētie posmi, plaisas un javas izdrupumi 

kāpņu laukumu un laidumu savienojumu vietās, kāpņu laukumiem – javas virskārtas izdrupumi, 

nelīdzenumi un pastiprināts virsmas nodilums. 

Virszemes stāvu kāpņu laidumiem un laukumiem netika konstatētas pazīmes (plaisas kāpņu 

laidos, vizuālas kāpņu laidu izlieces), kas var liecināt par deformācijām kāpņu konstrukcijās. 

Cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem nav nodrošināta pieeja laukumiņam, kur atrodas lifts. 

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībā. 

ENERGOEFEKTIVITĀTE 

Siltumizolācija 

Apsekotās ēkas ārsienas veidotas no 300mm bieziem lielgabarīta keramzītbetona paneļiem 

(4.4.1.att.). Siltumizolācija ēkai konstatēta tikai bēniņu telpas pārsegumā ~ 150 mm biezumā. 

Esošie risinājumi ir novecojuši. Apsekotās 467.sērijas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju 

siltumtehniskie parametri neatbilst  projektējamajām ēkām noteiktajām prasībām 01.01.2020. 

Ministru kabineta noteikumos Nr.280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku 

norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Rekomendējams veikt energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu kompleksu, iekļaujot konstrukciju un inženiertīklu siltināšanu. 

IETEIKUMI 

Ēkas drošai ekspluatācijai un stāvokļa pasliktināšanas izslēgšanai rekomendējams: 

- Nekavējoties demontēt vai atjaunot ēkas dienvidaustrumu fasādes jumtiņu. 

- Atjaunot aizsargapmali. 

- Atjaunot cokola apdari, veikt siltināšanu. 

- Atsegto ieliekamo metāla detaļu mezglos attīrīt konstrukcijas no rūsas, pārklāt ar 

pretkorozijas krāsu un nosegt ar betona remontsastāva aizsargslāni. 

- Novērst inženiertīklu bojājumus. 

- Nekavējoties atjaunot jumta segumu, veikt jumta pārseguma plātņu rūpīgu apsekošanu 

reizi 5 gados, lai pārliecinātos, ka nenotiek mitruma infiltrācija caur paneļiem un 

bojājumu progress. 

- Veidot mūrētās jumta izbūves sienu apdari ar vai bez siltinājuma, lai pasargātu tās no 

mitruma, sala un paatrinātas destrukcijas. 

- Veidot organizētu galvenā ieejas mezgla jumtiņa lietusūdens novadīšanu. 
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- Kāpņutelpu priekštelpas nedrīkst būt aizslēgtas. Uzstādīt atbilstošas ugunsdrošās 

durvis ar automatisko aizvēršanās mehānismi kāpņutelpu priekštelpām. Nodrošināt 

evakuācijas iespējas caur ēkas galveno un rezerves ieejas mezglu. 

- Lokāli atjaunot saduršuves 

- Veikt kāpņutelpu logu sadurvietu hermetizēšanu 

- Pagrabā un bēniņu telpā veidot hermētiskus komunikāciju šķērsojumus ar sienām. 

- Veikt ventilācijas kanālu tīrīšanu un pārbaudi. 

- Ieteicama ēkas kompleksa siltināšana, paaugstinot energoefektivitāti un aizsargājot 

ēkas konstrukcijas no apkārtējās vides nelabvēlīgās iedarbības. 

 

 

Atzinuma pielikumi: 

1.Pielikums- vertikalitātes izpildmērījuma shēma  

2.Pielikums- termogrāfijas testēšanas pārskats 

Apsekošanu veica un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavoja:  

 

 

Būvinženiere, LBS sert. Nr.5-01535      Ilona Marina 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

 

Būvinženieris, LBS sert. Nr.5-01357                                                          Aivars Mednis               

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

 

Būvinženieris, LBS sert. Nr. 5-00956                                             Jānis Pelēķis 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

 

Būvinženieris, LBS sert. Nr. 5-03562                                                         Jānis Āva               

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

 

prokūrists                                                         Mārtiņš Maskavs 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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Pielikums Nr.1 

 

 

Vertikalitātes uzmērījumu shēma 
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Pielikums Nr.2 
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Tehniskās apsekošanas atzinums ir sastādīts uz 66 lapām (ieskaitot šo) un attiecas tikai uz tehniskās apsekošanas objektu.  

Bez AS „Inspecta Latvia” rakstiskas atļaujas nav atļauta tehniskās apsekošanas atzinuma reproducēšana nepilnā apjomā. 
 

 

AS Inspecta Latvia Centrālais birojs Kontaktinformācija 
PVN Reģ. Nr. LV40003130421  Skanstes iela 54A, Rīga Tālrunis: +371 67 607 900 
AS Swedbank, LV07HABA0001408053456 LV-1013, Latvija Fakss: +371 67 607 901 
AS SEB Banka, LV96UNLA0034109463100  e-pasts: latvia@kiwa.com 
 
 

 

Izpildītājs 
AS “Inspecta Latvia”, Reģ. Nr.40003130421; BRN 3370-R; 
Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013; 67607900; 
latvia@kiwa.com 

Ēkas nosaukums DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA 

Apsekotās Ēkas adrese 
Dzērvju iela 10, Rīga, LV-1019 
Kadastra Nr. 0100 072 0025 001 

Ēkas īpašnieks (valdītājs)   Jaukta statusa kopīpašums 

Pasūtītājs 
  Ekonomikas ministrija, reģ. Nr.90000086008 

  Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija 

Līguma datums un numurs 13.07.2020. Līgums Nr. EM 2020/24 

Atzinuma datums 2020. gada 10. decembris 

Izpildītāji 

Būvinženiere Ilona Marina, LBS sert. Nr.5-01535 
Būvinženieris Aivars Mednis, LBS sert. Nr.4-00646 
Būvinženieris Jānis Āva, LBS sert. Nr. 5-03562 
Būvinženieris Jānis Pelēķis, LBS sert. Nr. 5-00956 
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Uzdevums (apsekošanas uzdevums) 

 

Veikt 467A sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju padziļinātu tehniskā stāvokļa 

izpēti un to atbilstības mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām novērtējumu, atbilstoši 

Iepirkuma Līguma EM 2020/24 1.Pielikumam “Tehniskā specifikācija”. 

 

 

Pasūtītājs: 

Ekonomikas ministrija 

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

90000086008 

PVN reģistrācijas numurs LV90000086008 

Valsts kase, TRELLV22 

LV63TREL212003807900B  

 

___________________________________ 

Valsts sekretārs E. Valantis 

Izpildītājs: 

AS “Inspecta Latvia”  

Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 

Reģistrācijas numurs 40003130421 

 

PVN reģistrācijas numurs LV40003130421 

AS “Swedbank”, HABALV22 

LV07HABA0001408053456 

 

___________________________________ 

Prokūrists M. Maskavs 
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1.Vispārīgās ziņas par būvi 

1.1. Galvenais lietošanas veids: Triju vai vairāku dzīvokļu mājas 
(būves klasifikācijas kods 112201)  

1.2. Kopējā platība m2: 4637,5 

1.3. Apbūves laukums m2: 807 

1.4. Būvtilpums m3: 1566 

1.5. Virszemes stāvu skaits: 9 

1.6. Pazemes stāvu skaits 1 

1.7. Būves kadastra apzīmējums 0100 072 0025 001   

1.8. Būves īpašnieks Jaukta statusa kopīpašums 

1.9. Būvprojekta izstrādātājs (autors): Projektēšanas institūts  

 “ЛАТГИПРОГОРСТРОЙ” 

1.10. Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums: - 

1.11. Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums):  1988.gads 

1.12. Būves konservācijas gads un datums: - 

1.13. Būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads: - 

1.14. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, datums: Inventarizācijas lieta 22.02.1988  

1.15. Izmantotā dokumentācija:  467A.sērijas ēku tipveida projekta  

 Albūmi 0, I, II, III (turpmāk tekstā – 
Tipveida Projekts) 

  
1.1. att. Apsekotā ēka, ziemeļrietumu fasāde 1.2. att. Apsekotā ēka, dienvidrietumu 

fasādes daļa 
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1.3. att. Apsekotā ēka, ziemeļaustrumu 
fasāde 

1.4. att. Apsekotā ēka, dienvidaustrumu 
fasāde 

 
2.Situācija 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība 

(m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās) 

Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 

Saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto “Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam” 

novērtējamais objekts atrodas teritorijā ar apzīmējumu “Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju 

teritorija” (skatīt 2.1.1. att.). Novērtējamais objekts tiek izmantots atbilstoši tā zemes gabala 

plānotajiem (atļautajiem) izmantošanas noteikumiem. Zemesgabala platība 0,1791 ha. 

 

 

  
2.1.1.att. Objekta zemes gabala plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Rīgas domes 

teritorijas plānojumu (avots: https://www.rdpad.lv/wp-

content/uploads/2019/07/15_pielikums.pdf) 

Apsekotās ēkas zemes vienība 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82979 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 7 no 66 

Dzērvju iela 10, Rīga 

 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums 

Zemes vienībā, ar zemes vienības kadastra numuru 0100 072 0025, ir izvietota apsekotā ēka  

ar būves kadastra numuru 0100 072 0025 001, kas atrodas zemesgabala dienvidrietumu daļā 

(skatīt 2.2.1. att.). Zemesgabals taisnstūrveida formas.  

 
2.2.1. att.  Apsekotās ēkas novietojums zemesgabalā (avots www.kadastrs.lv)  

 

2.3. Būves plānojums 

Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam 

Saskaņā ar spēkā esošajiem 2018.gada 12.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.326 “Būvju 

klasifikācijas noteikumi”, būves lietošanas veids atbilst kodam 11220104 “Daudzdzīvokļu 6–9 

stāvu mājas”. Pasūtītājs apsekošanas laikā ir uzrādījis ēkas 1988. g. inventarizācijas lietu. 

Apsekotā būve tiek izmantota un ekspluatēta atbilstoši paredzētajam izmantošanas veidam. 

Būves plānojums atbilst izmantošanas veidam. Ēka plānā veido taisnstūrveida formu, tai ir 9 

virszemes stāvi un viens pagraba stāvs. 

Telpu numerācija atzinumā pieņemta atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas lietas plānos norādītai 

numerācijai (att. 2.3.1.).  

Apsekotā ēka 
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2.3.1.att. Būves pirmā stāva plāna fragments. 

 

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 - 

Piekļuve ēkai tiek organizēta pa iekškvartāla asfaltbetona seguma brauktuvēm - Salacas un 

Dzērvju ielas puses. Apkārt ēkai ierīkotas ietves, asfaltbetona segums ir bojāts (att. 3.1.1.). 

Ceļa apmalēm konstatēti būtiski mehāniski bojājumi (att. 3.1.2.), to tehniskais stāvoklis 

neapmierinošs. 

Būves brauktuvju un saimniecības laukumu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

neapmierinošs. 
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3.1.1.att. Apkārt ēkai izbūvētas ietves ar 

asfaltbetona segumu. 

3.1.2.att. Brauktuves, ietves un apmaļu 

stāvoklis ēkas DA pusē. 

 

3.2. Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi 

Segums, materiāls, aprīkojums - 

Nav izbūvēti. 

 

3.3. Apstādījumi un mazās arhitektūras formas 

Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras - 

Apstādījumi pie ēkas ir apmierinošā stāvoklī (3.3.1., 3.3.2. att.). 

Mazās arhitektūras formas netika konstatētas. 

  

3.3.1.att. Ceriņkrūmi ēkas ziemeļrietumu 

fasādes pusē. 

3.3.2.att. Apstādījumi Salacas ielas pusē. 

 

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 

(%) 
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4.1. Pamati un pamatne 

Pamatu veids, to iedziļinājums, izmantotie būvizstrādājumi, to stiprība, 

hidroizolācija, drenāža, būves aizsargapmales, ārsienu aizsardzība pret 

mitrumu. 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 

20% 

Atbilstoši Tipveida projekta risinājumiem, ēkai izbūvēti pamati no dzītajiem pāļiem un 

monolītiem dzelzsbetona režģogiem. Pāļu pamatiem augšējie pāļu gali tiek iedziļināti režģogā 

ne mazāk par 50 mm un ne vairāk kā 100 mm. Zem dzelzsbetona režģoga paredzēta betona 

sagataves kārta 100 mm biezumā. Monolītā dzelzsbetona režģogs biezumā 500 mm. 

Apsekošanas laikā netika veikta pamatu atsegšana. Caurejošas plaisas ēkas augstumā vai 

plaisu veidošanās ēkas pagraba sienās un pagraba pārsegumos, kas var liecināt par būtiskām 

pamatu vai pamatnes deformācijām, apsekošanas laikā netika konstatētas.  

Kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Pagraba sienā konstatēti mitruma (4.1.3. attēls) pazīmes, pārsvarā pagraba logu vietās. Ap 

ēkas ārējo perimetru izbūvēta pamatu aizsargapmale (4.1.1.; 4.1.2 un 4.1.4. attēls) vietām  

augstāk par pagraba logu vai neatbilstošu kritumu no ēkas sienām, kas nenodrošina 

aizsardzību pret mitruma nokļūšanu uz ēkas ārsienām un pagrabā. Secināms, ka apmales 

atjaunošanas darbos netika ievērota darbu tehnoloģija. Apmalē konstatēti lokāli iesēdumi zem 

aizsargapmales - nokrišņu radītie ūdeņi infiltrējušies tiešā pamatu tuvumā, kas nav vēlams. 

Rekomendējams atjaunot drenējošas grunts aizpildījumu zem apmales ēkas ZA stūra daļā 

(4.1.1. att.) un pie kāpņutelpām (4.1.2. att.) 

Neskatoties uz to, ka ēkas apmales ir atjaunotas, tās pilnībā nenodrošina nokrišņu ūdens 

novadīšanu no ēkas ārsienām un kopumā apmales stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. 

 

  
4.1.1.att. Cokola panelis ar bojājumiem 

mitruma ietekmē. Grunts iesēdumi zem 

aizsargapmales 

4.1.2.att. Monolīta betona aizsargapmale 

apmierinošā stāvoklī. Konstatēti bioloģiskas 

izcelsmes apaugumi. 

Iesēdumi zem 
aizsargapmales 

Mitruma ietekmē bojāta 
cokola paneļa daļa 
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4.1.3.att. Telpā konstatēta mitruma infiltrācija 

caur pagraba logu. 

4.1.4.att. Aizsargapmale iebetonēta līdz 

pagraba logam. 

 
4.1.5.att. Tipveida projekta pāļu režģoga plāns. 
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4.1.6. att.  Izbūvētajai apmalei vietām nav ievērots kritums no ēkas sienām 

 

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls 

(būvizstrādājums). 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 raksturojošie rādītāji 

25% 

Konstruktīvā mājas shēma pieņemta ar šķērsnesošām sienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m. Pārseguma paneļu ar iekšējām sienām savienojumu konstrukcija ir pieņemta platformas 

tipa. Savienojumi starp ēkas iekšējām konstrukcijām - pārsegumu paneļiem, iekšējām sienām, 

ventblokiem notiek ar tērauda montāžas elementu palīdzību, kas tiek piemetināta pie 

stiegrojuma izlaidumiem un paneļu ieliekamām detaļām. Monolitizējamo savienojumu 

konstrukcija risināta uz cilpveida izlaidumiem no iekšējiem un ārējiem sienu paneļiem ar tālāko 

savienošanu ar speciālām skavām un aizdari ar betonu M-200. 

4.2.1. Pagraba sienas. 

Pagraba iekšējās nesošās šķērssienas veidotas no dzelzsbetona gatavelementu sienu 

paneļiem 180 mm biezumā. Pagraba iekšējās sienas – kāpņu telpas garensienas 160 mm 

pagraba ārējās sienas – no keramzītbetona cokola paneļiem 300 mm, to apakša uz atzīmēm -

2.73 un -2.36, -2.07. Pagrabā starpsienas biezumā 120 mm – ½ ķieģeļa uz javas.  

Pagraba sienām netika konstatēts būtisks piesātinājums ar mitrumu. Pagrabstāva nesošo 

sienu atsevišķiem paneļiem atsegts stiegrojums ar nebūtiskas korozijas pazīmēm (4.2.1. 

attēls). Vizuāli vērtējot stiegrojuma atsegums ir veidojies nesošā sienas paneļa ražošanas laikā, 

nekvalitatīvi noblīvējot betonu. Konstatētie defekti apsekošanas laikā neietekmē šo sienu 

nestspēju. Lokālās vietās novēroti nekvalitatīvi aizdarināti metinātie savienojumi, atsegtas 
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metāla ieliekamās detaļām ar nebūtisku koroziju (4.2.7. attēls). Ieteicams veikt stiegrojuma 

aizsargkārtas atjaunošanu un novērst nepilnības pārsegumu paneļu un sienu savienojuma 

mezglu monolitizēšanu. Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicams novērst mitruma 

infiltrāciju ēkas konstrukcijās. 

Kopumā pagraba stāvā izbūvētās nesošās sienas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī 

4.2.3. Iekšējās sienas. 

Nesošās iekšsienas (šķērssienas) veidotas no 180 mm bieziem dzelzsbetona paneļiem. Uz 

nesošajām sienām balstīts pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegums un jumta nesošā 

konstrukcija. Kāpņu telpās nesošajās šķērssienās, garensienās (4.2.3. att.) un pārsegumu 

balsta vietās nozīmīgas plaisas netika konstatētas. Apsekošanas laikā nav novērotas nesošo 

sienu plaisāšana vai tādas deformācijas, kas var liecināt par iespējamām neatbilstībām un 

nepietiekamu nestspēju. 

Papildu Tipveida projekta risinājumiem, ēkas ekspluatācijas periodā, sienu skaņas izolācija 

nebija uzlabota un tā ir neatbilstoša gan mūsdienu ētiskām prasībām, gan LBN 016-15 

“Būvakustika”. Pēc informācijas no iedzīvotājiem novērota,  nepietiekama skaņas izolācija starp 

blakus esošām dzīvokļu telpām. 

Kopumā ēkas nesošo sienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs Būvniecības 

likuma 9. panta prasībām attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti. 

4.2.4. Kāpņu telpas ārsienas jumta līmenī. 

Jumta izbūves nesošā siena no gatavelementu paneļiem 300 mm biezumā. Keramzītbetona 

sienu paneļiem atrodoties atmosfēras apstākļu ietekmē, virskārtā konstatēts plaisu tīkls un 

lokālie izdrupumi (4.2.8. – 4.2.12. attēls), kas būtiski neietekmē sienu nestspēju, bet ilgtermiņā 

iespējama struktūras destrukcija.  

No jumta pārseguma virs kāpņu telpas nepieciešams ierīkot atbilstošu nokrišņu ūdens 

novadīšanu, lai izslēgtu ārsienu samitrināšanos, kā arī veidot atjaunot/veidot sienas ārējo 

apdari, noturīgu pret apkārtējās vides iedarbēm, lai izslēgtu paneļu sienas destrukcijas 

progresu.  

 

  
4.2.1.att. Nesošā šķērssiena pagraba stāvā – 

180 mm biezumā. Ražošanas defekts. 

4.2.2.att. Nesošā siena pagraba telpā – 150 

mm bieza. 
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4.2.3.att. Dzelzsbetona iekšējā garensiena.  4.2.4.att. Tipveida projekta fragments. 

Griezums pagraba zonā. 

  

4.2.5.att. Tipveida projekta fragments. 

Kāpņu telpas sienu plāns. 

4.2.6.att. Tipveida projekta fragments. 

Nesošās sienas un ārsienu paneļu 

savienojuma mezgls. 
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4.2.7.att. Pagraba sienas metāla ieliekamā 

detaļa ar koroziju, bez javas aizsargkārtas. 

4.2.8.att. Jumta virs kāpņu telpas nesošā 

siena no gatavelementu paneļiem, ar virsmas 

samitrināšanu un plaisu tīkla bojājumiem. 

  

4.2.9.att. Jumta virs kāpņu telpas nesošā 

siena no gatavelementu paneļiem, ar virsmas 

samitrināšanu un plaisu tīkla bojājumiem. 

4.2.10.att. Jumta izbūves nesošās sienas – 

gatavelementu sienu paneļi, ar virsmas 

samitrināšanu un plaisu tīkla bojājumiem. 

  

4.2.11.att. Jumta virs kāpņu telpas nesošā 

siena no gatavelementu paneļiem, ar virsmas 

nodrupumiem, ieliekamo detaļu un atsegtā 

stiegrojuma koroziju. 

4.2.12.att. Jumta virs kāpņu telpas nesošā 

siena – lokāli remontēta kāpņutelpas jumtiņu 

balstošās dubult-T profila sijas balstvieta 

 

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 

Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls - 

Ēka nav būvēta pēc karkasa tehnoloģijas. 
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Konstruktīvā mājas shēma pieņemta ar šķērsnesošām sienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 

6,4  m. Pārseguma paneļu ar iekšējām sienām savienojumu konstrukcija ir pieņemta platformas 

tipa. 

 

4.4. Pašnesošās sienas 

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls 30% 

4.4.1. Ārējās sienas. 

Visas ēkas ārsienas ir veidotas no НС pašnesošajiem ārsienu paneļiem,  kas ražoti no 

keramzītbetona  300 mm biezumā ar augstumu no 590 līdz 3330 mm un garumu no 550 līdz 

6380 mm, virskārta no granīta šķembām. Kāpņu telpās izmantoti pašnesošo sienu paneļi ar 

biezumu 350 mm, virskārta no stikla mozaīkas. 

Pēc Tipveida projekta risinājumiem, saduršuves starp paneļiem tiek aizpildītas ar betonu M200. 

Ārsienu starppaneļu šuvēs ir konstatēti lokālas remontētas izdrupumu vietas. Veikta šuvju 

hermetizācija un sastāva atjaunošana (4.4.7. un 4.4.8. attēls). Ārsienu paneļos bēniņu stāva 

līmenī, gaisa apmaiņas nodrošināšanai rūpnieciski iestrādāti atvērumi - ailas. Atvērumi nosegti 

ar koka konstrukcijas restēm. Vietām restītes ir zudušas. 

Starpsienas saimniecības šķūņiem – ģipšcementa. 

Apsekošanas laikā novērota mikroplaisu veidošanās (4.4.10 – 4.4.12 att.), kas neietekmē ēkas 

stabilitāti. Netika konstatēta vizuāla ārsienas paneļu novirze no vertikāles, pašnesošo āsienu 

tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs.  

Ņemot vērā, ka paneļu saduršuvju aizdarīšanas materiāli remontdarbu laikā pielietoti dažādi ( 

(javas un gumijotie) rekomendējams veikt ārsienu paneļu saduršuvju atjaunošanu, pielietojot 

vienotas izcelsmes materiālu, atbilstoši ražotāja rekomendācijām. 

Izpētes gaitā ēkas ārsienām veikti vertikalitātes uzmērījumi: ēkas stūros trīs līmeņos – pirmā 

stāva ārsienas paneļa lejasdaļā, piektā stāva līmenī un karnīzes daļā jumta līmenī, kopā 12 

punkti. Par bāzes punktiem pieņemti pirmā stāva līmeņa uzmērījumi, pret kuriem noteikta 

augstāko līmeņu novirze. Maksimālā novirze no vertikalitātes sastāda 36 mm (kas pie ēkas 

augstuma ~ 28 m sastāda 0.13 %). Vertikalitātes izpildmērījuma shēma pievienota Atzinuma 

Pielikumā Nr. 1.   

Vērtējot nobīdes no vertikalitātes iespējamos iemeslus, jāatzīmē, ka ēkas ārsienu starppaneļu 

šuvēs nav konstatētas būtiskas nepilnības un iespējams secināt, ka tā radusies ēkas 

būvniecības laikā neprecīzas montāžas rezultātā vai ar mazāku varbūtību - ēkas ekspluatācijas 

laikā.  

Kopumā pašnesošo ārsienu paneļu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9. panta prasībām attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti. 
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4.4.1.att. Pašnesošie ārsienu paneļi – 300 

mm biezumā. 

4.4.2.att. Pašnesošo ārsienu paneļi – 

apdares vizuālās nepinības.  

  

4.4.3.att. Pašnesošie ārsienu paneļi 

apmierinošā stāvoklī. Ēkas ZR siena. 

4.4.4.att. Pašnesošo ārsienu paneļi 

apmierinošā stāvoklī. Ēkas ZA fasāde 

  

4.4.5.att. Iekšējo un ārējo sienu savienojuma 

mezgls. Tipveida projekta dokumentācija. 

4.4.6.att. Pašnesošo ārsienu paneļu 

pievienojuma mezgls. Tipveida projekta 

dokumentācija. 
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4.4.7.att. Lokāli izdrupumi pašnesošajā 

ārsienu panelī. 

4.4.8.att. Pašnesošie paneļi apmierinošā 

stāvoklī. Lokāli remontētas ārsienu 

starppanaļu šuves.  

  

4.4.9.att. Ārsienu paneļi  bēniņu līmenī 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

4.4.10. att. Plaisa (0,85 mm) gala sienas 

pašnesošajā panelī bēniņu telpu līmenī, 

neietekmē stabilitāti. 

  

4.4.11. att. Izdrupumi un plaisāšana ēkas 

augšējos ārsienu paneļos 

4.4.12. att. Izdrupumi un plaisāšana ēkas 

augšējos ārsienu paneļos 
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4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 

Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija -  

Šuvju hermetizācija  

Starppaneļu šuvju izpildījums - ar cementa javu un lokāli remontētas vietas noklātas ar gumijotu 

hidroizolācijas materiālu. Ārsienas paneļu saduršuvēs konstatētas plaisas un izdrupumi 

(4.5.1.1  – 4.5.1.5. attēls), vietām veikta paneļu saduršuvju atjaunošana ar javu vai 

hermetizējošo mastiku (4.5.1.3. un 4.5.1.5. attēls). Koplietošanas telpu un dzīvokļu 

apsekošanas laikā netika konstatētas lietus un nokrišņu ūdens infiltrācijas pazīmes ēkas 

konstrukcijās.  

Konstatēts daļēji atdalījusies šuves nosegjava kopā ar blīvējošo materiālu jumta līmenī (4.5.1.6. 

attēls). Nepieciešams nekavējoties demontēt daļēji atdalījušos šuves aizpildījumu un atjaunot 

to. Apsekošanas dienā laika apstākļi bija bez nokrišņiem un netika noskaidrots, vai esošais 

saduršuvju hermetizācijas risinājums spēj nodrošināt pietiekošu aizsardzību pret atmosfērā 

nokrišņu radīto ūdeņu infiltrāciju. Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicama periodiska 

šuvju atjaunošana vietās, kur izveidojušies saduršuvju pildvielas izrāvumi un plaisas. 

Saduršuves ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

  

4.5.1.1. attēls. Lokāli remontēta saduršuves 

vieta. 

4.5.1.2 attēls. Lokāli remontēta saduršuves 

vieta. 

  

4.5.1.3. attēls. Lokāli remontēta saduršuves 

vieta pielietojot dažādus materiālus - 

konstatēta plaisa. 

4.5.1.4. attēls. Ar javu lokāli remontēta 

saduršuves vieta. 

Plaisa 
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4.5.1.5. attēls. Ar mastiku lokāli remontēta 

saduršuves vieta. 

4.5.1.6. attēls. Konstatēta bīstamība – šuves 

nosegjava kopā ar blīvmateriālu atdalījās, 

nehermētiskuma pazīme  

Hidroizolācija 

Pēc Tipveida projektos norādītās informācijas - vertikālā hidroizolācija pagraba sienām, kas 

saskarās ar grunti – smērējamā ar karstu bitumenu 2 reizēs, horizontālā hidroizolācija – pa 

ārsienu perimetru uz augstuma atzīmes -0,69 m veidota no divām papes kārtām. Sienas paneļi 

tiek uzstādīti uz cementa javas kārtas, kura vienlaicīgi kalpo kā horizontālā hidroizolācija. 

Cokola zonā konstatēta papes hidroizolācija 2 kārtās (4.5.2.2. attēls). 

Pagraba sienām netika konstatēti izsāļojumi, piesātinājums ar mitrumu, izņemot logailes vietu, 

kur apmale izbūvēta augstāk par logailas apakšu (4.5.2.1. attēls).  

Bēniņu pārsegumā konstatēta papes hidroizolācijas kārta, kas nosegta ar ~20 mm javas 

izlīdzinošo kārtu (grīda bēniņos). 

Izpētes laikā konstatēts, ka jumta dzelzsbetona elementiem virs bēniņiem nav ierīkota 

hidroizolācija, kas nodrošinās nesošo konstrukciju aizsardzību (4.5.2.5. att.). Konstatētas 

mitruma infiltrācijas pazīmes bēniņu telpās (4.5.2.3. un 4.5.2.4. att.) Jumta nesošajām 

konstrukcijām nepieciešams ierīkot segumu, kas nodrošina hermetizācijas un hidroizolācijas 

funkciju.  

Turpmākā ēkas ekspluatācijas laikā pēc nepieciešamības jāveic lokālus hidroizolācijas 

atjaunošanas darbus.   
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4.5.2.1. attēls. Mitrums uz pagraba sienām 

ap logailu. 

4.5.2.2. attēls. Papes hidroizolācija divās 

kārtās cokola zonā. Skats no pagraba telpas 

puses. 

  

4.5.2.3. att. Mitruma infiltrācija caur jumta 

paneļiem. 

4.5.2.4. att. Mitruma infiltrācija caur jumta 

paneļiem. 

 

4.5.2.5. att. Jumta konstrukciju elementi bez hidroizolācijas. 

Pazīmes, kas liecinātu par pagraba ārsienu vertikālās vai pamatu horizontālās hidroizolācijas 

bojājumiem, netika novērotas. Kopumā vertikālā un horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā 

tehniskā stāvoklī.  

Turpmākā ēkas ekspluatācijas laikā pēc nepieciešamības jāveic lokālus hidroizolācijas 

atjaunošanas darbus.   

4.5.3. Siltumizolācija 

Pēc Projekta bēniņu pārsegumam (virs 9.stāva) jābūt ierīkotai siltumizolācijai no 140 mm 

biezām gāzbetona plātnēm. Izpētes ietvaros tika veikts atsegums grīdā ar mērķi noteikt 
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siltumizolācijas slāni, tā biezumu un stāvokli. Siltumizolācijas slānis netika konstatēts (4.5.3.4. 

attēls) 

Projekta risinājumos bēniņu telpās bija paredzēta jumta plātņu siltināšana, kā arī dzelzsbetona 

siju un teknes siltināšana ar minerālo vati, bet faktiski jumta plātnēm rūpnieciski ir ierīkota 

siltumizolācija no lielās frakcijas keramzītbetona ~40 mm biezumā. 

Izpētes ietvaros tika veikta ēkas norobežojošo konstrukciju termogrāfija - infrasarkanā 

starojuma vizualizācija, un tika sagatavots termogrāfijas testēšanas pārskats, kas pievienots 

Atzinuma Pielikumā Nr. 2. 

Siltumizolācijas ārsienām nav, ēkas norobežojošās konstrukcijas (sienas, cokola daļa) neatbilst 

LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” mūsdienu prasībām dzīvojamajām 

ēkām. 

 

  

4.5.3.1. att. Bēniņu pārseguma grīda – javas 

izlīdzinošā kārta. Siltumizolācija virs grīdas 

nav veidota. 

4.5.3.2. att. Jumta pārseguma siltinājums 

bēniņu telpā – keramzītbetona slānis. 

  

4.5.3.3. att. Grīdas konstrukcijas atseguma 

vieta. Javas izlīdzinošā kārta ~ 2 cm 

biezumā. 

4.5.3.4. att. Zem javas izlīdzinošās kārtas 

konstatēta papes hidroizolācijas membrāna 

un zem tās 1-2 cm javas izlīdzinošā kārta, 

kam seko dzelzsbetona panelis. 

Siltumizolācijas slānis pārsegumā netika 

konstatēts. 
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4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija 

un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās 

deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu 

dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. 

Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un 

koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. 

Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija 

25% 

Pagrabstāva pārsegumi ierīkoti no dobajiem 220 mm bieziem pārseguma paneļiem,  starp 

pagraba pārseguma plātnēm pārāk liela šuve (4.6.8.att.), kas ir montāžas neprecizitāte. 

Lokālās vietās tika konstatēta saplaisājusi stiegrojuma aizsargkārta un atsegtajām stiegrām 

virspusēja korozija (4.6.1. - 4.6.3. attēls). Pagraba pārsegums ir bez apdares.  

Apsekojot pagrabstāva pārsegumu tika konstatēts, ka komunikācijām ir ierīkoti atvērumi, 

kalšanas un urbšanas laikā bojājot stiegrojumu (4.6.2. un 4.6.3. att.), rezultātā stiegrojuma 

aizsargslānis saplaisājis un atslāņojies, atsegtajām stiegrām izveidojusies virspusēja korozija, 

vietām starpšuvju aizpildījums nodrupis (4.6.1. att.). 

Ēkas turpmākās ekspluatācijas laikā rekomendējams attīrīt stiegrojumu no virspusējās 

korozijas un atjaunot atsegtā stiegrojuma aizsargslāni, tai skaitā veidojot hermētiskus 

komunikāciju šķērsojumus ar nesošajām konstrukcijām. 

Ēkas starpstāvu, bēniņu un lodžiju pārsegumi veidoti no 220 mm bieziem dzelzsbetona 

gatavkonstrukciju dobajiem paneļiem, kas balstīti uz nesošajām dzelzsbetona šķērssienām. 

Jumta pārseguma konstrukcija izbūvēta no ribotām dzelzsbetona plātnēm (skatīt sadalu Jumta 

nesošā konstrukcija).  

Apsekošanas laikā ēkā netika atklātas lieces vai citas pārsegumu deformācijas, kuras var 

liecināt par pārsegumu nestspējas samazināšanos, līdz ar to pagraba, starpstāvu un bēniņu 

pārsegumu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 

“mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

  

4.6.1.att. Pagraba dzelzsbetona pārsegumam 

atkailināts un  korodējis tērauda stiegrojums 

4.6.2.att. Komunikāciju šķērsojuma vieta 

pagrabā -  atsegts un korodējis tērauda 

stiegrojums 
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4.6.3.att. Pagraba pārsegumā komunikāciju 

šķērsojumu vietā - nehermētiski atvērumi. 

4.6.4.att. Plaisa (0,5 mm plata) pārseguma 

panelī. 

  

4.6.5.att. Pagraba pārsegumā komunikāciju 

šķērsojumu vietā - nehermētiski atvērumi. 

4.6.6.att. Bēniņu pārseguma stāvoklis 

  

4.6.7. attēls. Bēniņu pārsegumā, atseguma 

vietā konstatēta papes kārta. 

4.6.8.att. Starp pagraba pārseguma plātnēm 

pārāk liela šuve, montāžas neprecizitāte 
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4.7. Būves telpiskās noturības elementi 

Būves telpiskās noturības elementi 20% 

Būves telpisko noturību nodrošina ēkas nesošās šķērssienas un dzelzsbetona paneļu 

pārsegumi. Papildu telpiskās noturības elementi nav izveidoti, visu konstrukciju savienojumu 

kopums veido noturību un ēkas stingrumu.  

Ēkā nav konstatēti bojājumi, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

 

4.8. Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 

novadsistēma 

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 novērtējums kopumā 

pa atsevišķiem konstrukciju veidiem 

40% 

Nesošā konstrukcija 

Ēkai izbūvēts dzelzsbetona jumts ar iekšējo noteku un siltinātiem bēniņiem (4.8.1.  - 4.8.8. 

attēls). 

Jumta nesoša konstrukcija virs bēniņu telpām veidota no dzelzsbetona gatavkonstrukcijām - 

teknes 2100 mm platumā un ribotām jumta plātnēm 3190 mm platumā, siltinātām ar 

keramzītbetonu un slīpumu uz teknes pusi ir 10%.  Savienojumi starp jumta plātnēm tiek 

nosegtas ar u-veida dzelzsbetona elementiem, kas tiek ieklāti uz paneļu malējām ribām (4.8.16. 

un 4.8.18. att.). Tipveida projekta risinājumos norādīts, ka starpplātņu šuves tiek aizpildītas ar 

mastiku un aplīmētas ar 2 kārtām stikla auduma. Jumta plātņu sadurvietu hermetizācija ar 

aplīmēto stikla audumu vai citu piemēroto materiālu netika noteikta. 

Plātņu ārējā mala balstās uz dzelzsbetona rīģeļiem (6380*150*480 (h) mm šķērsgriezumā), 

iekšējā mala - un dzelzsbetona tekņu garenmalām. Savukārt, dzelzsbetona rīģeļi un teknes ar 

soli 6400 mm balstās uz dzelzsbetona nesošajiem elementiem CK, montētiem uz bēniņu 

pārseguma (4.8.1. - 4.8.3. un 4.8.5 - 4.8.8. attēls). Apsekošanas laikā novērots, ka tekņu balsta 

vietas ir ~60 mm. Vizuālās apsekošanas laikā novērots, ka viena tekņu balsta vieta nav 

vienmērīga, tomēr sadurvietu plaisāšanas vai deformāciju pazīmes nav konstatētas. 

Jumta pārsegumam virs bēniņu telpām rūpnieciski ierīkota siltumizolācija no lielās frakcijas 

keramzītbetona.  

Apsekošanas laikā konstatēti jumta nesošās konstrukcijas bojājumi: 

- būtiska betona erozija jumta teknēs, ar atsegtu stiegrojumu un izdrupumiem (4.8.13 att.); 

- betona izdrupumi un mikroplaisas jumta paneļos, kā rezultātā nav nodrošināts jumta 

konstrukcijas hermētiskums; 

- atsegts stiegrojums un ieliekamās detaļas, kas agresīvās vides iedarbē korodējušas 

(4.8.9. -4.8.10. un 4.8.16. att.);  
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- U-veida elementiem virs jumta plātnēm un parapeta nosegelementiem ir ievērojami 

izdrupumi un atsegts stiegrojums, kas ir gan rūpnieciski pieļauts defekts, kā arī tā sekas 

ēkas ekspluatācijas laikā, elementiem un konstrukcijām ilgākā laikā atrodoties agresīvā 

vidē bez aizsardzības, kā rezultātā nav nodrošināts jumta konstrukcijas hermētiskums;  

- jumta starpplātņu šuves nav pilnībā aizpildītas ar hermetizējošo mastiku (4.8.16. att.); 

-   bojātas pieslēgumu vietas pie antenām, jumta elementiem un sienām (4.8.11. un 4.8.22. 

att.) 

Vizuāli jumta nesošo konstrukciju un elementu būtiskas deformācijas vai sadurvietu un balsta 

vietu plaisāšana netika konstatēta, kopumā  rīģeļu, pārsegumu plātņu un tekņu balsta vietas ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī.  

Virs kāpņu telpas un mašīntelpas savietota jumta nesošā konstrukcija izbūvēta 220 mm biezām 

plakanām pārseguma plātnēm, kas balstītas uz L- profila metāla sijas (ārsienas daļā) un kāpņu 

telpas ārējās sienas paneļa. Atbilstoši Tipveida projektam, pārseguma plātnes ir siltinātas ar 

beramo keramzītu un izlīdzinošo cementa javas kārtu. Apsekošanas laikā jumta pārsegumā virs 

kāpņu telpas tika konstatēti lokāli mitruma radīti notecējumi, kas liecina par iespējamiem jumta 

seguma bojājumiem (4.6.11. un 4.6.12. attēls) virs kāpņu telpas. 

Turpinot ēkas ekspluatāciju, nepieciešams nekavējoties veikt dzelzsbetona jumta plātnes 

struktūras atjaunošanu, atsegta stiegrojuma apstrādi un aizsargkārtas atjaunošanu ar tam 

piemērotiem materiāliem. 

Izpētes laikā jumta nesošās konstrukcijas elementiem nav konstatēti bojājumi vai deformācijas, 

kas liecinātu par to nepietiekamu nestspēju, tomēr novērota tekņu elementu betona erozija to 

virsdaļā, turpinās nepārtraukta atmosfēras ietekme. 

Jumta nesošās konstrukcijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

  
4.8.1.att. Ēkas jumta nesošā konstrukcija 

apmierinošā stāvoklī. 

4.8.2.att. Dzelzsbetona jumta tekņu balsta 

vieta uz sienas elementa CK, ~60 mm.  
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4.8.3.att. Dzelzsbetona rīģeļu balsta mezgls 

uz CK elementa, pie ārsienas. Ar javu 

nepilnīgi aizdarītas savienojuma vietas. 

4.8.4.att. Ēkas sekciju sadurvieta bēniņos – 

apmierinošā stāvoklī. 

  

4.8.5.att. Jumta konstrukciju balstmezgls gala 

sienas zona -bez bojājumiem, stāvoklis 

apmierinošs. 

4.8.6.att. Dzelzsbetona jumta teknes 

elementu balsījums uz sienas elementu, bez 

deformāciju pazīmēm. 

  

4.8.7.att. Dzelzsbetona jumta teknes 

elementu balsījums uz sienas elementu, bez 

deformāciju pazīmēm. 

4.8.8.att. Dzelzsbetona rīģeļa elementa 

balsījums uz sienas elementu, bez 

deformāciju pazīmēm. 

Ārsienu pašnesošais 
panelis montēts gala sienā 

starp sekcijām  
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4.8.9.att. Jumta plātne ar betona 

izdrupumiem, stiegrojuma atsegumiem, 

koroziju 

4.8.10.att. U-veida nosegelements ar betona 

izdrupumiem, stiegrojuma atsegumiem, 

koroziju. 

  
4.8.11.att. Saduršuves aizpildījums nav 

hermētisks. 

4.8.12.att. U-veida elementa bojājumi 

 
4.8.13.att. Dzelzsbetona teknes struktūras bojājumi, aizsargslāņa atdalīšanās, stiegrojuma 

atsegumi un korozija. 
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Jumta klājs un segums 

Jumta pārseguma plātnes bez funkcionējoša aizsargpārklājuma, konstatēts pilnībā bojāts 

vēsturiskais sastāvs aizsardzībai no saules. Jumta segums virs kāpņu telpas ierīkots no 

bitumenizēta ruļļmateriāla, nosegelementi veidoti no skārda.  

Jumta dzelzsbetona konstrukcijām konstatēti lokāli izdrupumi (4.8.14. un 4.8.16. attēls), vietām 

- nehermētiski seguma salaidumi (4.8.11. attēls), pie komunikāciju balstiem izveidojušās plaisas 

(4.8.22. attēls). Konstatētas vecas antenas, kas iespējams, netiek lietotas un nav darba kārtībā. 

Uz ēkas jumta gar ārējām garensienām ir izbūvētas metāla konstrukciju margas augstumā 600 

mm, kas būtiski korodējušas (4.8.17. un 4.8.21. att.).  

Jumta seguma tehniskais stāvoklis virs bēniņiem ir vērtējams kā neapmierinošs – konstatēta 

mitruma infiltrācija (4.8.23. att.), nepieciešams veidot aizsargkārtu jumta dzelzsbetona 

konstrukcijām, kas nodrošina hidroizolācijas funkciju un UV staru aizsardzību. 

Jumta segums virs kāpņu telpas ir apmierinošā stāvoklī, būtiski defekti vai mitruma infiltrācijas 

pazīmes netika konstatētas. 

Sekmīgai ēkas ekspluatācijai nepieciešams veikt: 

- nepieciešams nekavējoties veidot aizsargkārtu jumta dzelzsbetona konstrukcijām, kas 

nodrošina hidroizolācijas funkciju un UV staru aizsardzību 

- skārda nosegdetaļu nomaiņu, izgatavošanas laikā paredzot pietiekamu lāseņa garumu, 

kas mazinās nokrišņu ietekmi uz kāpņu telpas ārsienām; 

- demontēt lietošanai nederīgas antenas, samazinot pieslēgumu vietu daudzumu, kas ļaus 

samazināt būvdarbu izmaksas un pēc jumta seguma atjaunošanas tā bojājumu vietas,  

- pārbaudīt metāla margu stiprinājumus, atjaunot margu ģeometriju, pēc nepieciešamības 

nomainot bojātos posmus, kā arī attīrīt un aizsargāt metāla konstrukcijas no korozijas; 

  
4.8.14.att. Vēsturiskais aizsargpārklājums 

pilnībā nolietots. 

4.8.15.att. Jumta segums virs kāpņu telpas – 

apmierinošā stāvoklī. 
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4.8.16.att. Konstatēta aizsargslāņa 

atdalīšanās un stiegrojum atsegumi. 

4.8.17. attēls Deformētas un korodējušas 

margas. 

  

4.8.18. attēls Dzelzsbetona jumta 

konstrukcijas. Neblīvi savienojumi.  

4.8.19. attēls. norauta ventilācijas šahtas 

skārda jumtiņa daļa. Nenostiprināta antena. 

  

4.8.20. attēls. dzelzsbetona jumta plātnes. 

Sadurvieta starp ēkas sekcijām nosegta ar 

bitumenizētu ruļļveida materiālu. 

4.8.21. attēls. Margas gar jumta perimetru 

deformētas un ar ievērojamu koroziju. 

Deformēta 
antena 

Norauts jumtiņa 
skārda elements 

Deformētas 
margas 

Neblīvi 
starppaneļu 
savienojumi 
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4.8.22. Nehermētiskas antenu stiprinājuma 

vietas. 

4.8.23. Mitruma infiltrācija bēniņos caur jumta 

konstrukcijām zonā pie dzelzsbetona teknes. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Lietus ūdens novadīšanai no jumta, dzelzsbetona teknē rūpnieciski ierīkoti atvērumi (4.8.24. -

4.8.26. att.) un savienoti ar lietus ūdens notekcaurulēm (guļvadiem) bēniņu telpā (4.8.28. att.), 

ar to tālāko novadīšanu pa ēkas iekšējo stāvvadu, kas ir pieejams apkalpošanai katra stāva 

koplietošanas telpā (gaitenī) starp dzīvokļu ieejas durvīm (viens stāvvads katrai sekcijai). 

Apsekošanas laikā konstatēts, ka atvērumiem nav (ir zudušas) piltuves (aizsargvāki), un tie 

daļēji nosegti ar metāla elementu (4.8.24. -4.8.26. att.), kā rezultātā var veidoties aizsērējums. 

Bēniņu telpā horizontāli izvietotas lietus ūdens notekcaurulēs (guļvads) vēsturiski bija izbūvētas 

no ķeta, bet ēkas ekspluatācijas laikā ir nomainītas uz pvc caurulēm un veidgabaliem. Bēniņu 

telpās atrodas dažādas mantas un būvgruži. Nepieciešams attīrīt bēniņu telpu. 

Cauruļu savienojumi izpildīti nekvalitatīvi, savienojumu vietās nav ierīkoti balsti (4.8.28. att.) un 

vērojama cauruļu posmu izliece, kā rezultātā visā caurules garumā netiek nodrošināts 

vienmērīgs kritums stāvvada virzienā. Cauruļvada deformācijas radušās nepietiekamu balsta 

vietu dēļ. 

Nokrišņu ūdens no jumta novadīšanas nodrošināšanai nepieciešams: 

- izlīmeņot esošos ķieģeļu stabiņus un ierīkot papildu balstus cauruļu savienojumu vietās; 

- veikt lietus notekcauruļu pilnu nomaiņu, tajā skaitā nolietotus un bojātus ķeta veidgabalus; 

- attīrīt bēniņu telpas no būvniecības un citiem atkritumiem kā arī mantām; 

- uzstādīt piltuves atvērumiem notekūdeņu novadīšanai no teknes. 

Nokrišņu ūdens novadīšanai no ēkas pamatiem gar ēkas ārējo perimetru izbūvēta 

aizsargapmale – detalizētu aprakstu skatīt sadaļā pie pamatiem.  

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. 

Dzelzsbetona tekne 
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4.8.24. attēls Jumta dzelzsbetona tekne. 

Teknē atvērums bez aizsargvāka. 

4.8.25. attēls Atvērums dzelzsbetona teknē 

bez atbilstoša aizsargvāka 

  

4.8.26. att. Nav nodrošināta nokrišņu 

novadīšana, neatbilstošs teknes kritums 

4.8.27. att. Lietus ūdens stāvvada remonta 

paņēmiens, bojāta ķeta caurule. Pagraba 

telpa. 

 

4.8.28. attēls. Lietusūdens guļvads uz ķieģeļu balsta stabiņiem. Savienojuma vietās nav 

ierīkoti balsti. 
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4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls 35% 

Lodžijas. 

Ēkas dienvidrietumu fasādē izveidotas lodžijas (4.9.1. attēls). Lodžiju pārsegumi izbūvēti no 

dzelzsbetona gatavelementiem – 220 mm bieziem dobiem paneļiem, kas balstīti uz 

šķērssienām. Lodžiju norobežojošā konstrukcija   izbūvēta no dzelzsbetona gatavkonstrukciju 

elementiem un metināta pie ieliekamām detaļām.  

Lodžiju (4.9.1. - 4.9.3. attēls) norobežojošos elementos atsevišķās vietās izveidojušies betona 

izdrupumi, pārseguma paneļos - stiegrojuma atsegumi, ieliekamām detaļām ir konstatēta 

nebūtiska korozija (4.9.2. attēls). Korozijas iemesls ir mitruma infiltrācija dzelzsbetona 

elementos un stiegrojuma korozija, kā arī nepietiekams betona aizsargslānis.  Vienai lodžijai 

margu vertikālais aizpildījums 1/2 sekcijas demontēts – iespējami patvaļīga būvniecība. Lodžiju 

elementu balsta vietas bez novērotām deformācijām. 

Dažām ēkas lodžijām ir veikts iestiklojums koka vai pvc rāmjos. Konstatēta iespējami patvaļīga 

būvniecība, kuras laikā dzelzsbetona gatavelementu margu vertikālais aizpildījums ½ no 

laiduma demontēts un aizstāts ar PVC pakešu logiem (4.9.5. attēls). Ēkas ekspluatācijas laikā 

balkonu norobežojošai konstrukcijai no iekštelpu puses ir uzstādīta papildu norobežojošā 

konstrukcija – mūris u.c. (4.9.4. un 4.9.7 – 4.9.8. att.).  Vairākām lodžijām ir uzstādītas 

norobežojošās konstrukcijas ar stiklojumu, kas nav reģistrēts kadastrālās uzmērīšanas lietā. 

Izpētes laikā neizdevās iegūt informāciju par lodžiju iestiklošanas likumiskumu un izbūvēto 

konstrukciju stāvoklis apsekošanas laikā netika vērtēts. 

Bojātiem lodžiju elementiem nepieciešams paredzēt atjaunošanu  - attīrīt stiegrojumu no 

korozijas un atjaunot betona aizsargkārtu.  

Vizuālas lodžiju nesošo konstrukciju deformācijas netika konstatētas, nesošie elementi ir 

apmierinošā stāvoklī.  

  

4.9.1.att. Lodžijas ēkas dienvidaustrumu 

pusē. 

4.9.2.att. Lodžiju margu stiprinājuma 

ieliekamā metāla detaļa ar koroziju. 
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4.9.3.att. Maznozīmīgi betona izdrupumi un 

stiegrojuma atsegumi. 

4.9.4.att. Iespējami patvaļīga būvniecība, 

izbūvējot mūra fragmentu lodžijā. 

  

4.9.5.att. Margu vertikālais aizpildījums 1/2 

sekcijas demontēts. Iespējama patvaļīga 

būvniecība. 

4.9.6.att. Lodžiju pārseguma bojājumi – 

stiegrojuma atsegumi. 

  

4.9.7.att. Bojājumi lodžijas ekrāna 

stiprinājuma vietās. Iespējami patvaļīga 

būvniecība, izbūvējot mūra fragmentu lodžijā. 

4.9.8.att. Lodžiju pārseguma bojājumi – 

stiegrojuma atsegumi. Iespējami patvaļīga 

būvniecība, izbūvējot mūra fragmentu lodžijā. 

 
 
 
 

Izdrupumi Stiegrojuma atsegumi 
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Jumtiņi 

Virs ieejas mezgla no diviem dzelzsbetona elementiem – plātnēm 160 mm biezumā ierīkots 

jumtiņš, kas griezumā veido liektu formu. Jumtiņa elementi balstās uz vējtvera šķērssienām, 

pagraba un atkritumu vada sienām, metāla apaļcauruli (4.9.10. att.) un viens no jumtiņa 

pārseguma elementiem ir piemetināts pie ēkas ārsienas ieliekamām detaļām. Konstatēta 

apaļcaurules korozija apakšējā daļā (4.9.14. att.) – rekomendējams attīrīt no korozijas un 

atjaunot aizsargkrāsojumu. Lietus ūdens novadīšana nav organizēta – jumtiņa mala apšūta ar 

cinkoto skārdu, tekne nav izbūvēta - ūdens novadīšana nav nodrošināta. Rekomendējams 

veidot organizētu lietusūdens sistēmu abiem ieejas mezgla jumtiņiem, paredzot lietusūdens 

novadīšanu tālāk no ēkas cokola zonas. 

Jumtiņa segums -  bitumena ruļļmateriāls (4.9.11. attēls), segumam konstatēts ievērojams 

bioloģiskais apaugums, kas veicina  seguma materiāla bojāšanos. Apsekošanas laikā 

konstatēts, ka faktiski izbūvēts kritums ir nepietiekams nokrišņu ūdens novadīšanai no jumtiņa, 

vai nu seguma nomaiņas laikā nebija saglabāts ēkas būvniecības laikā ierīkotais kritums, kā 

rezultātā ūdens netiek pilnībā novadīts uz jumtiņa sāna malām un tas daļēji krājas pie ēkas 

ārējās sienas.  

ZR puses jumtiņam konstatēta paneļa stiegrojuma aizsargkārtas atdalīšanās (4.9.12. – 4.9.13. 

att.), kas radusies bojātas hidroizolācijas un nesakārtotas lietusūdens novadīšanas rezultātā, 

panelim piesātinoties ar mitrumu, kā rezultātā stiegrojums korodē un notiek aizsargkārtas 

atdalīšanās.  

Jumtiņiem virs ventilācijas šahtām jumta līmenī (4.9.9. attēls) konstatēti ievērojami seguma 

bojājumi, atrauts skārda segums, skārda elementu daļas, kas, visticamākais, palikušas no 

iepriekšējiem remonta darbiem.  

Ēkas uzturēšanas ietvaros ieteicams veikt būvgružu izvākšanu, stiegrojuma attīrīšanu un 

aizsargkārtas atjaunošanu lokāli bojāto jumtiņa paneļa vietās, kā arī noteksistēmas 

sakārtošanu, izveidojot slīpumu un jumtiņu seguma periodisku kopšanu – attīrīšanu no 

apauguma. 

Apsekošanas laikā būtiski ieejas mezglu jumtiņu nesošo konstrukciju bojājumi netika 

konstatēti, tomēr jumtiņa nesošo konstrukciju, seguma un noteksistēmas tehniskais stāvoklis 

vērtējams kā daļēji apmierinošs.  

  
4.9.9.att. Deformēts jumtiņa segums virs 

ventilācijas šahtas – jumta līmenī. 

4.9.10.att. Metāla apaļcaurule ēkas DR pusē 

– daļēji apmierinošā stāvoklī. 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82979 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 36 no 66 

Dzērvju iela 10, Rīga 

 

  

4.9.11.att. Jumtiņa segums ar bioloģiskas 

izcelsmes apaugumiem. 

4.9.12.att. Stiegrojuma aizsargkārtas 

atdalīšanās ēkas ZR puses jumtiņam. 

  

4.9.13.att. Stiegrojuma aizsargkārtas 

atdalīšanās ēkas ZR puses jumtiņam. 

4.9.14.att. Metāla apaļcaurulei konstatēta 

korozija - apakšējā daļā. 

 

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 

20% 

Ēkai katrā sekcijā izveidotas kāpņu telpas no ieejas līdz nokļūšanai līdz jumtam. Ieeja kāpņu 

telpā notiek caur ieejas vējtveri, kāpnes starp stāviem un uz pagraba telpām izbūvētas no 

dzelzsbetona gatavelementu laidiem un laukumiem (4.10.1. un 4.10.2. attēls). Kāpņu  laidumi 

balstās uz kāpņu laukumiem, savukārt, kāpņu laukumi uz garensienu izvirzījumiem. Laidumu 

pakāpienos vērojami virsmas nošķēlumiem (4.10.2. attēls) un maznozīmīgi izdrupumi. 

Dzelzsbetona kāpņu laidumos un laukumos, kā arī balsta vietās netika konstatētas plaisas, 

izlieces vai citas pazīmes, kas varētu liecināt par kāpņu nesošās konstrukcijas būtiskām 

nepilnībām vai iespējamiem nestspējas zudumiem. 

Kāpņu telpā kāpnes aprīkotas ar margu metāla turētājiem, kas stiprinātas kāpņu pakāpienos. 

Margas nosegtas ar vinila nosegelementiem. Vairākos stāvos konstatēti norobežojošo 

konstrukciju deformēti un iztrūkstošie posmi, vinila nosegelementu fragmenti vietām ir zuduši. 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82979 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 37 no 66 

Dzērvju iela 10, Rīga 

 

Nepieciešams atjaunot bojātos margu metāla turētāju posmus un aizsargkrāsojumu. 

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. 

No bēniņu stāva telpu līmeņa izbūvētas metāla kāpnes (4.10.6. attēls), kas paredzētas ēkas 

ekspluatācijas nodrošināšanai, ar piekļuvi bēniņu un lifta mašīntelpai, kā arī nokļūšanai uz 

jumta (4.10.5. attēls). Tehniskās kāpnes izgatavotas no metinātām metāla konstrukcijām un 

balstās gan uz dzelzsbetona kāpņu laukuma mašīntelpas līmenī, gan uz L profila sijas ar 

šķērssienu pastiprinājumiem - bēniņu līmenī. Metāla norobežojošās konstrukcijas metinātas 

savā starpā un pie kāpņu laukuma ieliekamām detaļām, bojājumu pazīmes nav konstatētas.  

Metāla kāpnes iekštelpās ir bez būtiskiem trūkumiem/deformācijām, to tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs.  

Ārējās metāla kāpnes uz kāpņutelpas jumtu (4.10.7. att.) korodējušas, nepieciešams attīrīt un 

atjaunot aizsargkrāsojumu.  

Panduss (4.10.8. att.) neapmierinošā stāvoklīt – nepieciešams atjaunot ietvju 

remonta/atjaunošanas laikā. 

  

4.10.1.att. Kāpņu stāvoklis ieejas mezglā. 4.10.2.att. Kāpņu laidā nošķēlums – 6. st. DR 

kāpņutelpa. 

  

4.10.3.att. Balsta vieta labā stāvoklī 4.10.4.att. Deformētas margu konstrukcijas. 
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4.10.5.att. Tehniskās kāpnes uz jumta līmeni. 4.10.6.att. Tehniskās kāpnes uz lifta 

mašīntelpu. 

  

4.10.7.att. Tehniskās kāpnes nokļūšanai uz 

kāpņu telpas jumta ir korodējušas. 

4.10.8.att. Panduss neapmierinošā stāvoklī. 

 

4.11. Starpsienas 

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija - 

Ēkā izbūvētas divu tipu lielpaneļu starpsienas, starp dzīvokļa telpām - ģipšbetona 80 mm 

biezas, sanitārajos mezglos – ģipšcementa, 60 mm biezas.  

Apsekotas tika pieejamās koplietošanas telpas, pagrabs, bēniņi un jumts.  

Pagrabā atsevišķām telpām mūrētas starpsienas 120 mm biezumā – ½ ķieģeļa uz javas 

(4.11.4. attēls). Mūrētajās starpsienās nav novērotas plaisas vai deformācijas. Mantu 

glabātuvēm pagrabā starpsienas veidotas no koka vai ģipša-cementa konstrukcijās. Ģipša-

cementa starpsienām konstatēti ievērojami bojājumi (4.11.1. attēls) – zuduši fragmenti, bojāts 

stiegrojums. Koka starpssienām netika noteikta ugunsaizsardzības aizsargkārta. Lokālās 

telpās kvēpi uz sienām un nodegušas glabātuves telpu durvis, kas liecina par ugunsgrēka 

pazīmēm pagraba telpās (4.11.2. attēls). 

Papildu Tipveida projekta risinājumiem, ēkas ekspluatācijas periodā, starpsienu skaņas 

izolācija nebija uzlabota un tā ir neatbilstoša gan mūsdienu ētiskām prasībām, gan LBN 016-

15 “Būvakustika”. 

 

L profila tērauda sija 
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4.11.1.att. Bojāta ģipša-cementa starpsiena 

pagraba telpā. 

4.11.2.att. Ģipšcementa starpsienas 

glabātuves nodalījumiem pagraba telpās,  

konstatētas ugunsgrēka pazīmes 

  

4.11.3.att. Koka starpsienas glabātuves 

telpām pagraba telpā. 

4.11.4.att. Māla ķieģeļu starpsiena pagraba 

telpā. 

 

4.12. 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 

Ēkai uzstādītas metāla konstrukciju ārdurvis (4.12.1. attēls), aprīkotas ar elektronisko kodu 

atslēgu, durvju vērtne aprīkota ar automātisko aizvēršanās sistēmu (4.12.2. attēls), tās 

funkcionē un kopumā to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Aila, kas robežo jas ar ieejas 

durvīm, aizmūrēta ar ķieģeļiem un tās augšdaļa ir iestiklota ar 4 mm biezu stiklu koka 
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konstrukciju rāmjos (4.12.2. attēls.). Ieejas durvju konstrukcija neatbilst Tipveida projekta 

risinājumiem, kā arī nenodrošina evakuācijas iespējas ārkārtas gadījumos.  

 

Iekšdurvis 

Ēkas stāvos ir uzstādītas iekšējās ieejas durvis, kas savieno kāpņu telpu ar dzīvokļu gaiteņiem 

(priekštelpu). Durvis ir koka rāmja konstrukcijas ar dažādā izpildījuma – iestiklotas ar parasto 4 

mm biezu parasto stiklu un armēto, kā arī citu aizpildījumu (4.12.3 – 4.12.6 attēls). Dažos stāvos 

durvis uz dzīvokļu gaiteņiem (priekštelpu) ir slēgtas, kas nav pieļaujams no ugunsdrošības 

viedokļa. 

Insolācijai, ailā blakus kāpņu telpas durvīm, koka rāmī ir iebūvēta vitrīna (4.12.6. attēls), kas 

aizpildīta ar parasto stiklu. Secināts, ka durvju un ailas aizpildījums neatbilst lietošanas drošības 

un ugunsdrošības normām. Durvis, kas atdala kāpņu telpu, ir ugunsnedrošas, bet durvju vērtnē 

un ailā ievietots stikls – lietošanai nedrošs. 

Tāpat ēkā ir konstatētas koka iekšdurvis nokļūšanai bēniņu telpās un metāla durvis mašīntelpā. 

Koka durvis ir vienkāršas konstrukcijas, tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs. 

Rekomendējams uzstādīt ugunsdrošās durvis uz dzīvokļu gaiteņiem (priekštelpām), kā arī 

paredzēt risinājumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem, ārkārtas gadījumos nodrošinot 

cilvēku evakuāciju.  

Kopumā iekšdurvju stāvoklis ir daļēji apmierinošs.  

Logi 

Apsekotajai ēkai dzīvokļos ir uzstādīti koka konstrukciju logi, kas lielākoties ir nomainīti uz PVC 

rāmju logiem ar stikla pakešu aizpildījumu (4.12.9. 4.12.11. un 4.12.12. attēls). Koka 

konstrukciju logiem ir  konstatēta ārējā aizsargkrāsojuma atslāņošanās, lokāliem PVC tipa logu 

montāžā pielietotās poliuretāna putas bez ārējās apdares un lentām (4.12.12. attēls), kas 

ilgtermiņā var rezultēties ar montāžas putu sākotnējo hermetizējošo un siltumizolējošo īpašību 

zudumu.  

Logu stiklojuma vai vizuāli logu vērtņu bojājumi netika konstatēti, logu tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs. Vietās, kur atsegtas montāžas putas, ir ieteicams izveidot to ārējo 

apdari un pielietot logu lentas, kā arī ieteicams nomainīt vecos koka rāmju logus pret logiem ar 

augstākiem energoefektivitātes rādītājiem. 

Citas ailas  

Pagrabstāvā ailu aizpildījums - ierīkotas metāla žalūzijas (4.12.16.att.), kas ir lokāli deformētas. 

Bēniņos ailu aizpildījums no koka žalūzijām. Vairākas žalūzijas vai nu ir deformētas, vai nu 

zudušas. 

Ārējā fasādes kāpņu telpas ārsienu paneļos logailu aizpildījums ierīkots no stikla paketēm pvc 

rāmjos. Apsekošanas laikā netika konstatēti sienu apdares bojājumi un lietus laikā - mitruma 

pazīmes ap kāpņutelpas logailām, kas liecinātu par nehermētiski izbūvētu konstrukciju.  

Fasādes sienās ailas starp logiem aizpildītas ar gāzbetona paneļiem 250 mm biezumā 

(4.12.13., 4.12.14.att.). Apsekošanas laikā konstatēts, ka gāzbetona paneļi plaisājuši, ar 
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būtiskiem izdrupumiem, bojātām malām un kopumā tie ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī 

(4.12.15.att.). Gāzbetona paneļu būtisku bojājumu rezultātā iespējama caursalšana un mitruma 

infiltrācija gan elementā, gan iekštelpās.  

Plānojot ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, ieteicams nomainīt bojātos 

gāzbetona paneļus pret citiem, piemērotiem būvizstrādājumiem, vai, pēc detalizētas izpētes 

atjaunot esošos nodrošinot norobežojošās konstrukcijas hermētiskumu un energoefektivitāti. 

Aila starp kāpņutelpu un dzīvokļu priekštelpu – stiklabloku. Konstatēti bojāti stiklabloki. 

Rekomendējams bojātos stiklablokus aizstāt ar mūsdienīgiem risinājumiem, piem. pvc logiem. 

 

  
4.12.1.att. Ieejas mezglā metāla durvis ar 

aizvērējmehānismu un elektronisko kodu 

atslēgu. 

4.12.2.att. Ieejas mezglā metāla durvis no 

iekštelpu puses. Ailu aizpildījums stiklojums 

un metāla restes. 

  
4.12.3.att. Durvis uz dzīvokļu priekštelpu ar 

parasto 4mm stiklojumu. 

4.12.4.att. Durvis uz dzīvokļu priekštelpu 

vietām slēgtas. 
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4.12.5.att. Durvis uz dzīvokļiem. Aila starp 

kāpņutelpu un dzīvokļu priekštelpu – 

stiklabloki, vietām ar bojājumiem. 

4.12.6.att. Durvis uz ieejas mezgla vējtveri.  

  

4.12.7.att. Durvis uz tehnisko telpu – 

atkritumu konteinera telpa – apmierinošā 

stāvoklī. 

4.12.8.att. Vietām logiem priekšā restes – 

dažviet korodējušas. 

  
4.12.9.att. Lodžijas ar aizstiklojumu un bez. 

Konstatēta bīstamība – skatīt sadaļu 4.9. 

4.12.10.att. Demontētas ugunsdzēsības 

kāpnes un vietām aizšūtas lūkas. 
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4.12.11.att. Koka un PVC logi apmierinošā 

stāvoklī 

4.12.12.att. PVC logi ar metāla restēm un 

poliuretāna putas spraugu aizdarīšanai, bez 

logu lentām. 

  
4.12.13.att. Koka un PVC logi apmierinošā 

stāvoklī 

4.12.14.att. Koka un PVC logi apmierinošā 

stāvoklī 

 

4.12.15.att. Koka un PVC logi apmierinošā stāvoklī 
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4.12.16.att. Koka un PVC logi apmierinošā stāvoklī 

 

4.13. Konstrukciju un materiālu ugunsizturība   

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglīdzekļi, šo 
līdzekļu atbilstība standartiem, ugunsaizsardzības veidu atbilstība 
normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa 
novērtējums ugunsizturības un dūmaizsardzības aspektā 

 

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Papildu pasākumi ugunsizturības palielināšanai 

konstrukcijām nav veikti. 

Ēkas norobežojošās un starpstāvu pārseguma nesošās konstrukcijas izbūvētas no nedegošiem 

materiāliem. 

Tehniskās apsekošanas laikā konstatēts, ka pagraba telpās ugunsdrošās konstrukcijas 

neblīvās vietas nav pietiekami aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, 

kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.  

Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, visas 

durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, jāaprīko ar pašaizveršanās 

mehānismiem un noblīvētās ar piedurlīstēm. 

 

4.14. Ventilācijas šahtas un kanāli 

Ventilācijas šahtas un kanāli  

Ēkā ierīkoti dabiskās vēdināšanas šahtas ar kanāliem ar gaisa novadīšanu bēniņu telpā.  

Bēniņu telpā kanālu izvadu gali veidoti no skārda veidgabaliem un vietām nosegti ar metāla 

sietu. Ventilācijas šahtas sienas virs jumta līmeņa mūrētas. 

Novadāmais gaiss nonāk bēniņu telpā un ārā izplūst caur dabiskās vēdināšanas restēm un 

mūrēto izvadu virs jumta līmeņa. 

Apsekošanas laikā netika pētīta informācija par dabiskās ventilācijas kanālu tīrīšanu un 

pārbaudi.  
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4.14.1.att. Ventilācijas kanāla izvads bēniņu 

telpā – nosegts ar metāla sietu. 

4.14.2.att. Ventilācijas kanāls – skats no 

bēniņu telpas. Konstatēti putekļi un 

ventilācijas kanāla sieniņām. 

  
4.14.3.att. Dabiskās vēdināšanas restes 

bēniņu telpā – lokālās vietās iztrūkst. 

4.14.4.att. Mūrētās ventilācijas šahtas izvads 

virs jumta līmeņa, bojāts skārda segums. 

 

4.15. Liftu šahtas 

Liftu šahtas  

Vizuāli vērtējot liftu šahtas sienu no kāpņu telpas puses, netika konstatētas plaisas vai citas 

sienu nedrošuma pazīmes. 
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4.15.1.att. Lifta šahtas siena no kāpņutelpas 

puses. 

4.15.2.att. Lifta šahtas siena no dzīvokļu 

gaiteņa (priekštelpas) puses. 

 
5.Kopsavilkums 

5.1. Būves tehniskais nolietojums 

Atbilstoši LBN 405-15 5.punkta redakcijai, būvju apsekošanā ievēro normatīvos aktus un 

standartus atbilstoši nacionālā standartizācijas institūcijas publikācijām www.lvs.lv.  

Ēkas kopējais nolietojums Atzinumā aprēķināts pēc Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju 

tehniskā apsekošana” metodikas, nolietojuma aprēķināšana un tehniskā stāvokļa izvērtēšana 

veikta saskaņā ar LVS 412:2005 un MK 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907.  

Izpētes laikā vērtējot apsekojamās ēkas konstrukciju tehnisko un ekspluatācijas rādītāju 

stāvokļa pasliktināšanās pakāpi attiecībā pret jaunu būvi, dabas, klimatisko un laika apstākļu 

ietekmi, ēkas uzturēšanas apstākļus, būvniecības defektus un nepilnības, ir gūta pārliecība, ka 

ēkas nesošās konstrukcijas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī un tās ir drošas ēkas 

turpmākai ekspluatācijai.  

Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams ir apmierinošs un ēkas kopējais tehniskais 

nolietojums sastāda 28%.   

Kopējais vizuālais tehniskais nolietojums 

Konstrukcijas, ēkas 

daļas vai inženiertīklu 

nosaukums 

Konstrukcijas / ēkas daļas 

īpatsvars (ĒKEĪ), %  

(piem. MK not. Nr.48 no 

10.01.2012., 5. pielikums) 

 

 

Vizuālais 

nolietojums, 

 % 

 

Kopējais vizuālais 

nolietojums, % 

Pamati un pamatne 8 25% 2,00 

Nesošās sienas 

(karkasi) un pārsedzes 

52 30% 15,6 

Pārsegumi 30 20% 6,00 

Jumta nesošā 

konstrukcija 

5 30% 1,50 

Jumta segums 5 60% 3,00 

Kopējais vizuālais būves nolietojums, %                                                              28% 

 

5.2. Secinājumi un ieteikumi 

SECINĀJUMI 

Mehāniskā stiprība un stabilitāte 

Pamati 
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Ēkai izbūvēti pamati no iedzenamiem pāļiem un monolītiem dzelzsbetona režģogiem. 

Gar ēkas kāpņu telpas ārsienām nav izbūvēta aizsargapmale, kāpņu telpas ārsienas ir 

pakļautas atmosfēras iedarbībai (att. 4.1.1.). Ieteicams labiekārtot vidi un ierīkot aizsargapmali 

ārsienu un pamatu aizsardzībai no apkārtējās vides ietekmes. 

Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām pamatnes un/vai pamatu deformācijām netika konstatētas, 
kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 
Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

Ēkas konstruktīvā shēma –  ar soli 6.4 un 3.2 m.  

Pagraba sienām vizuālajā apskatē būtiski bojājumi un deformācijas nav konstatētas, tās 

kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Netika konstatēts būtisks piesātinājums ar mitrumu. 

Virszemes stāvu nesošās sienas - veidotas no 160 mm un 180 mm bieziem dzelzsbetona 

paneļiem. Būtiski bojājumi un deformācijas nav konstatētas. 

Konstatēti nehermētiski komunikāciju šķērsojumi pagraba sienās – rekomendējams veikt 

hermētiskus komunikāciju šķērsojumu. 

Nesošo iekšsienu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 

1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Pašnesošās sienas 

 
Ārsienas veidotas no keramzītbetona 300 mm biezumā, kāpņu telpā – biezumā 350 mm. 

Fasādes ārējo sienu apsekošanas laikā starppaneļu šuvēs ir konstatētas lokāli remontētas 

izdrupumu vietas. Veikta šuvju hermetizācija un sastāva atjaunošana. 

Apsekošanas laikā netika novērota būtiska plaisu veidošanās - pašnesošo āsienu tehniskais 

stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs. 

Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

Apsekojot pagrabstāva pārsegumu tika konstatēts, ka defekti/bojājumi ir lokāla rakstura un 

kopumā pagrabstāva pārsegums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Konstatēti nehermētiski 

komunikāciju šķērsojumi pārsegumos – rekomendējams veikt hermētiskus komunikāciju 

šķērsojumu. 

Ēkas starpstāvu pārsegumi veidoti no 220 mm bieziem dzelzsbetona gatavkonstrukciju 

dobajiem paneļiem 

Ēkā netika atklātas lieces vai citas pārsegumu deformācijas, kuras var liecināt par pārsegumu 

nestspējas samazināšanos. 

Kopējais pārsegumu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 

9.pantam “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības”. 

Būves telpisko noturību nodrošina ēkas nesošās dzelzsbetona šķērssienas un dzelzsbetona 

paneļu pārsegumi. Papildu telpiskās noturības elementi nav izveidoti, visu konstrukciju 

savienojumu kopums veido noturību un ēkas stingrumu.  
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Ēkā nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 
novadsistēma 

Nesošā konstrukcija 

Ēkai izbūvēta divslīpņu jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens novadsistēmu. Jumta nesoša 

konstrukcija virs bēniņu telpām veidota no dzelzsbetona gatavkonstrukcijām - teknes 2100 mm 

platumā un ribotām jumta plātnēm 3190 mm platumā, kam slīpums uz teknes pusi ir 5%. 

Konstatēta ievērojama nesošo konstrukciju betona aizsargkārtas atdalīšanās un stiegrojuma 

atsegumi. Nepieciešams veikt bojātās betona aizsargkārtas noņemšanu, stiegrojuma attīrīšanu 

un aizsargkārtas atjaunošanu. 

Apsekošanas laikā jumta nesošās konstrukcijas elementiem nav konstatēti bojājumi vai 

deformācijas, kas liecinātu par to nepietiekamu nestspēju, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” 

prasībām. 

Jumta klājs un segums 

Jumta segums pielnībā nolietots – nenodrošina dzelzsbetona jumta nesošo konstrukciju 

aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību. Konstatēti neblīvi komunikāciju šķērsojumi un 

balstu stiprinājumi. Pēc nesošo jumta elementu remonta, nepieciešams veidot jumta segumu 

ar aisardzību pret apkārtējās vides nelabvēlīgo ietekmi, paredzot hermētiskus savienojumus, 

gan saduršuvēs, gan komunikāciju škērsojumu vietās un balstu vietās. 

Konstatētas metāla margas ar deformācijām, koroziju un aizsargkrāsojuma bojājumiem. 

Nepieciešams atjaunot margu ģeometriju, bojātos posmus, veikt metāla attīrīšanu no korozijas 

un aizsargkrāsojuma uzklāšanu. 

Jumta seguma un margu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā neapmierinošs. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Gar ēkas ārējo perimetru izbūvēta lietus ūdens aizsargapmale. Aizsargapmale atjaunota – 

tomēr konstatēti lokāli iesēdumi zem aizsargapmales un DR fasādes pusē tā izbūvēta augstāk 

par pagraba logu, kas veicina mitruma infiltrāciju pagrabā. Rekomendējams veidot risinājumu, 

kas nepieļautu ūdens iekļūšanu pagraba telpās caur logiem. Konstatēti lokāli iesēdumi zem 

aizsargapmales, rekomendējams atjaunot drenējošas grunts aizpildījumu zem apmales ēkas 

ZA stūra daļā un pie kāpņutelpām. 

Lietus ūdens novadīšanai no jumta, dzelzsbetona teknē (U-veida plātnē) rūpnieciski ierīkoti 

atvērumi. Apsekošanas laikā konstatēts, ka atvērumiem nav (ir zudušas) piltuves (aizsargvāki). 

Nepieciešams uzstādīt aizsargvākus. 

Bēniņu telpā lietusūdens kanalizācijas cauruļvadu balsti izveidoti no ķieģeļu stabiņiem, kas nav 

ierīkoti visās savienojumu vietās. Nepieciešams izlīmeņot esošos ķieģeļu stabiņus un ierīkot 

papildu balstus cauruļu savienojumu vietās, veicot lietus notekcauruļu pilnu nomaiņu, tajā 

skaitā nolietotus un bojātus ķeta veidgabalus. 

Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 
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Vizuālas balkonu nesošo konstrukciju deformācijas netika konstatētas, nesošie elementi ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī.  

Virs ieejas mezgliem izveidoti jumtiņi. Jumtiņu nesošā konstrukcija veidota no dzelzsbetona 

gatavkonstrukciju elementiem, kas balstās uz vējtvera šķērssienām, pagraba un atkritumu 

vada sienām un metāla apaļcauruli. 

Jumtiņa segums -  bitumena ruļļmateriāls, jumta papildelementi veidoti no skārda, ar koroziju. 

Jumtiņu segumam konstatēts bioloģiskais apaugums, kas negatīvi ietekmē jumta segumu. 

Ventilācijas izvadiem virs jumta līmeņa konstatēti bojāti, daļēji atrauti skārda jumtiņi. 

Nepieciešams atjaunot/nostiprināt šos jumtiņus. 

Nesošo konstrukciju būtiskie bojājumi netika konstatēti, jumtiņu tehniskais stāvoklis ir daļēji 

apmierinošs, nepieciešams attīrīt jumtiņu segumu, veidot atbilstošu lietusūdens novadīšanas 

sistēmu, ievērojot/veidojot kritumus un paredzot lietusūdens novirzīšanu no ēkas cokola zonas 

un ieejas mezgla. 

Ugunsdrošība. 

Ēkas būvkonstrukcijas ugunsizturība un ugunsreakcija 

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Ēkas pagrabstāvā izbūvēti glabātuves 

nodalījumi - no nedrošiem, degošiem kokmateriāliem. Papildu pasākumi ugunsizturības 

palielināšanai konstrukcijām nav veikti. Apsekošanas laikā netika noskaidrota materiālu 

atbilstība standartiem un nebija pieejama informācija, vai ir veikta koka konstrukciju apstrāde 

ar pretuguns aizsargpārklājumu. Vizuāli apskatot, koka konstrukcijas nav pasargātas no uguns 

reakcijas.  

Durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, nav aprīkotas ar pašaizveres 

mehānismiem un noblīvētām ar piedurlīstēm, lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu 

izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā. Nepieciešams novērst nepilnību. 

Tehniskās apsekošanas laikā konstatēts, ka pagraba telpās ugunsdrošās konstrukcijas 

neblīvās vietas nav pietiekami aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, 

kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža. 

Nepieciešams veidot hermētiskus komunikāciju šķērsojumus ar nesošajām konstrukcijām. 

Vides aizsardzība un higiēna 

Šuvju hermetizācija  

Ārsienas paneļu saduršuvēs konstatētas plaisas un lokāli šuvju pildvielas izrāvumi, vietām 

veikta paneļu saduršuvju atjaunošana un ārsienas paneļos esošo plaisu apstrāde ar gumijotu 

hidroizolācijas materiālu. Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicama šuvju atjaunošana 

vietās, kur izveidojušies saduršuvju pildvielas izrāvumi un plaisas. 

Jumta nesošajām konstrukcijām paneļu saduršuves daļēji aizpildītas ar javu un blīvmateriālu. 

Saskaņā ar Tipveida Projektu, šuvju aizpildījumu veido šuvē iestrādāts apaļformas  blīvējošs 

materiāls (projektā: пароизол), mastika un cementa javas kārta no ārpuses (no ēkas iekšpuses 

starppaneļu šuvju aizpildījums ar cementa javu). Netika konstatēts jumta paneļu saduršuvju 

aizpildījums no iekštelpu puses. Rekomendējams novērst nepilnību. 
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Saduršuves ir daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī, šuvju aizpildījuma risinājumi nav 

energoefektīvi un neatbilst mūsdienu prasībām attiecībā uz LBN 002-01 „Ēku norobežojošo 

konstrukciju siltumtehnika”. 

Hidroizolācija 

Pagraba sienām netika konstatēti izsāļojumi, piesātinājums ar mitrumu, izņemot logailes vietu, 

kur apmale izbūvēta augstāk par logailas apakšu. Nepieciešams novērst nepilnību. 

Saskaņā ar ēkas tipveida projektos pieejamo informāciju – pamata horizontālā hidroizolācija 

veidota no cementa bāzes hidroizolācijas slāņa un karstās mastikas, pagraba ārsienu vertikālā 

hidroizolācija veidota no karstās bitumena mastikas divās kārtās. 

Pazīmes, kas liecinātu par pagraba ārsienu vertikālās vai pamatu horizontālās hidroizolācijas 

bojājumiem, netika konstatēti, ārsienu vertikālā un pamata horizontālā hidroizolācija ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. Turpmākā ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicams veikt lokālus 

hidroizolācijas atjaunošanas darbus.   

Lietošanas drošība un vides pieejamība 

Kāpnes un pandusi 

Ēkā ir divas kāpņu telpas, kāpnes starp stāviem un uz pagraba telpām no galvenās ieejas, ir 

izbūvētas no saliekamiem gatavelementu dzelzsbetona kāpņu laidumiem un laukumiem. 

Kāpņu laidi un kāpņu laukumi balstās uz ēkas nesošajām sienām. Kāpnes ir aprīkotas ar 

metāla margām, nosegtām ar vinila lenteriem, margas stiprinātas kāpņu pakāpienos. Konstatēti 

metāla margu deformētie posmi. Daži kāpņu laukumi nosegti ar vinila apdares plāksnēm, tiem 

ilgāku laiku nav veikts remonts. 

Virszemes stāvu kāpņu laidumiem un laukumiem netika konstatētas pazīmes (plaisas kāpņu 

laidos, vizuālas kāpņu laidu izlieces), kas var liecināt par deformācijām kāpņu konstrukcijās. 

Cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem nav nodrošināta pieeja laukumiņam, kur atrodas lifts. 

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. 

Energoefektivitāte 

Siltumizolācija 

Siltumizolācija ēkai sienām un pārsegumiem netika konstatēta. Jumta pārsegums un tekne no 

apakšas siltināta ar keramzītbetona slāni. 

 Esošie risinājumi ir novecojuši. Apsekotās 467.sērijas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju 

siltumtehniskie parametri neatbilst 01.01.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr.280 

“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika” noteiktajām mūsdienu prasībām projektējamām daudzdzīvokļu ēkām. 

Rekomendējams veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kompleksu, iekļaujot 

konstrukciju un inženiertīklu siltināšanu. 

REKOMENDĀCIJAS UN IETEIKUMI 
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Ēkas drošai ekspluatācijai un stāvokļa pasliktināšanas izslēgšanai rekomendējams: 

1. Nepieciešama ēkas aizsargapmales atjaunošana (atsevišķu posmu demontāža, 

pamatnes sagatavošana, jaunas apmales izbūve). 

2. Nepieciešams veikt pretkorozijas pārklājuma atjaunošanu nesošo sienu ieliekamajām 

detaļām pagraba stāva telpās, veikt nenoblīvēto atvērumu aizdari ar atbilstošiem 

materiāliem (pagraba telpās), mašīntelpas mūra ārsienām ieteicams atjaunot bojāto 

apmetumu. 

3. Novērst ārsienu paneļu (pašnesošās sienas) nepilnības - ārsienu paneļu galu bojāto 

vietu remontu un aizsargpārklājuma atjaunošanu, ārsienu paneļu stiprinājuma 

elementu, ieliekamo detaļu pretkorozijas apstrādi bēniņos un pagrabā, atjaunot ārsienu 

bojāto apdari un šuvju aizpildījumu kāpņu telpas augšējos stāvos. 

4. Ieteicams veikt ēkas siltināšanas pasākumus. 

5. Ieteicams veikt pārseguma paneļu bojājumu novēršanu pagraba telpās - attīrīt atsegto, 

korodējušo stiegrojumu, veikt stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, atjaunot stiegrojuma 

aizsargslāni un nodrupušās pārseguma paneļu malas ar remontjavu. 

6. Nepieciešams veikt šādus jumta dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas darbus: 

- Teknes un pārseguma plātņu bojājumu, nodrupumu un atsegtā stiegrojuma apstrādi 

un aizsargkārtas atjaunošanu ar tam piemērotām javām (bēniņu telpā); 

- Korodējušajām ieliekamajām detaļām veikt pretkorozijas apstrādi (bēniņu telpā); 

7. Nepieciešams veikt šādus jumta seguma atjaunošanas un uzturēšanas darbus: 

- Veco, korodējušo skārda nosegelementu nomaiņu; 

- Jumta klāja un seguma atjaunošana visā platībā (dzelzsbetona plātņu bojāto betona 

virsmu atjaunošanu, jaunu riboto plātņu šuvju un jumta parapetu nosedzošo 

elementu uzstādīšana, riboto plātņu virsmu aizsargpārklājuma (seguma) ierīkošana; 

- Lietošanai nederīgo antenu u.c. elementu demontāžu, periodisku jumta segumu 

attīrīšanu no sanesumiem; 

- Jumta malās izbūvēto margu pretkorozijas pārklājuma atjaunošana. 

8. Nepieciešams veikt lodžiju dzelzsbetona konstrukciju korodējušo ieliekamo detaļu, kā 

arī metāla margu pretkorozijas apstrādi. 

9. Ēkas uzturēšanas ietvaros visiem jumtiņiem ieteicams veikt slīpumu izveidošanu un 

noteksistēmas ierīkošanu un jumtiņu seguma periodisku kopšanu – attīrīšanu no 

apauguma. Metāla balsta apaļcaurules virsmai jāveic pretkorozijas apstrāde. 

10. Kāpnēm nepieciešams atjaunot margu vinila nosegelementus, ārējām metāla kāpnēm 

atjaunot aizsargkrāsojumu. 

11. Nepieciešams atjaunot sabrukušās betona grīdas pagraba telpās. 

12. Kāpņu telpas koka logus rekomendējams nomainīt ar mūsdienīgām logu konstrukcijām 

visā kāpņu telpas apjomā.  

13. Plānojot ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, ieteicams nomainīt 

gāzbetona paneļus pret citiem, piemērotiem būvizstrādājumiem, nodrošinot 

norobežojošās konstrukcijas hermētiskumu un energoefektivitāti, kā arī nomainīt 

nolietotos koka logus uz mūsdienīgām logu konstrukcijām. 

14. Rekomendējams veikt lifta mašīntelpas durvju nomaiņu uz metāla durvīm un durvju 

ailas malu atjaunošanu, ieejas mezgla durvīm veikt durvju apakšējās daļas attīrīšanu 

un krāsošanu. 
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Pagraba telpās ugunsdrošo konstrukciju neblīvās vietas aizdarīt ar blīvējošiem, dūmus 

necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā 

ugunsizturības robeža. 

Ieteicama ēkas kompleksa siltināšana, paaugstinot energoefektivitāti un aizsargājot ēkas 

konstrukcijas no apkārtējās vides nelabvēlīgās iedarbības. 

Atzinuma pielikumi: 

1.Pielikums- vertikalitātes izpildmērījuma shēma  

2.Pielikums- termogrāfijas testēšanas pārskats 

Apsekošanu veica un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavoja:  

 būvinženiere Ilona Marina, LBS sert. Nr.5-01535. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

 būvinženieris Aivars Mednis, LBS sert. Nr.4-00646. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

 būvinženieris Jānis Pelēķis, LBS sert. Nr. 5-00956. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

 būvinženieris Jānis Āva, LBS sert. Nr. 5-03562. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

 prokūrists Mārtiņš Maskavs 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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Pielikums Nr.1 

 
1. att. Vertikalitātes izpildmērījuma shēma 
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Pielikums Nr.2 
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AS Inspecta Latvia Centrālais birojs Kontaktinformācija 
PVN Reģ. Nr. LV40003130421  Skanstes iela 54A, Rīga Tālrunis: +371 67 607 900 
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Izpildītājs 
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R; Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013; 67607900; 

latvia@kiwa.com 

Ēkas nosaukums DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA 

Apsekotās ēkas adrese 
Maskavas iela 247, Rīga 
Kadastra Nr. 0100 072 2121 001 
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Pasūtītājs 
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Līguma datums un numurs 13.07.2020 Līgums Nr. EM 2020/24 
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Apsekošanu veica un atzinumu 

sagatavoja 

Būvinženiere Ilona Marina, LBS sert. Nr.5-01535 
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Būvinženieris Jānis Pelēķis, LBS sert. Nr. 5-00956 
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Uzdevums (apsekošanas uzdevums) 

 

 

Veikt 467A sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju padziļinātu tehniskā stāvokļa 

izpēti un to atbilstības mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām novērtējumu, atbilstoši 

Iepirkuma Līguma EM 2020/24 1.Pielikumam “Tehniskā specifikācija”. 

 

 

Pasūtītājs: 

Ekonomikas ministrija 

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

90000086008 

PVN reģistrācijas numurs LV90000086008 

Valsts kase, TRELLV22 

LV63TREL212003807900B  

 

___________________________________ 

Valsts sekretārs E. Valantis 

Izpildītājs: 

AS “Inspecta Latvia”  

Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 

Reģistrācijas numurs 40003130421 

 

PVN reģistrācijas numurs LV40003130421 

AS “Swedbank”, HABALV22 

LV07HABA0001408053456 

 

___________________________________ 

Prokūrists M. Maskavs 
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1.Vispārīgās ziņas par būvi 

1.1. Galvenais lietošanas veids:                                         Daudzdzīvokļu mājas (CC  kods 

1122) 

1.2. Kopējā platība m2: 2227,5 

1.3. Apbūves laukums m2: 283,7 

1.4. Būvtilpums m3: 7747 

1.5. Virszemes stāvu skaits: 9 

1.6. Pazemes stāvu skaits 1 

1.7. Būves kadastra apzīmējums 0100 072 2121 001 

1.8. Būves īpašnieks Jaukta statusa kopīpašums 

1.9. Būvprojekta izstrādātājs (autors): Projektēšanas institūts  

                                                                                             “LATGIPROGORSTROJ” 

1.10. Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  

1.11. Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums):  1974 

1.12. Būves konservācijas gads un datums: - 

1.13. Būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads: nav veikts 

1.14. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, datums:  0100 072 2121 001 003,            

                                                                                          1989.gads 

1.15. Izmantotā dokumentācija; 

1.15.1. 467A sērijas tipveida projekta albumi 0, I, II, III,  turpmāk tekstā - Projekts. 

1.15.2. Inventarizācijas lietas kopija. 
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1.1. att. Ziemeļu fasāde. 1.2. att. Dienvidu fasāde. 

  
1.3. att. Austrumu fasāde. 1.4. att. Rietumu fasāde. 
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2.Situācija 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība 

(m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās) 

Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 

Apsekotā ēka izbūvēta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā, Krasta masīva mikrorajonā un 

atrodas starp Maskavas, Slāvu un Zilupes ielām.  

Saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto “Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam” 

novērtējamais objekts atrodas teritorijā ar apzīmējumu “Dzīvojamās apbūves teritorija” (skatīt 

2.1.1. att.). Apsekotā ēka tiek izmantota atbilstoši tā zemes gabala plānotajiem (atļautajiem) 

izmantošanas noteikumiem. 

 

    
2.1.1.att. Objekta zemes gabala plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Rīgas domes 

teritorijas plānojumu (avots: https://www.rdpad.lv/wp-

content/uploads/2019/07/15_pielikums.pdf). 

 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums 

Zemes vienībās, ar zemes vienības kadastra numuru 0100 072 2121 Daudzīvokļu dzīvojamā 

ēka ar būves kadastra apzīmējumu 0100 072 2121 001 un adresi Maskavas iela 247, Rīga ir 

izvietota divos zemes gabalos ar zemes kadastra Nr.0100 072 2121 un Nr.0100 072 2038 

(skatīt 2.2.1.att.). Abi zemesgabali ir taisnstūra formas.  

 

Apsekotā ēka 
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2.2.1. att.  Apsekotās ēkas novietojums zemesgabalos (avots www.kadastrs.lv). 

 

 
2.2.2. att.  Apsekotā ēka no putna lidojuma. 

 

Apsekotā ēka 

Apsekotā ēka 

Rietumu fasāde 
Austrumu 

fasāde 

Dienvidu 

fasāde 

Ziemeļu 
fasāde 

Zemes kad. Nr.0100 072 2038 

Zemes kad. 
Nr.0100 072 2121 
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2.3. Būves plānojums 

Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam 

 Saskaņā ar spēkā esošajiem 2018.gada 12.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.326 

“Būvju klasifikācijas noteikumi”, būves lietošanas veids atbilst kodam 11220104, kas ir 

“Daudzdzīvokļu 6-9 stāvu mājas”. Turpmāk tehniskās apsekošanas atzinumā ēkas daļas ir 

apzīmētas ar nosaukumiem, kas norādīti 2.3.1. attēlā.  

Ēkas plānojumu veido pagrabstāva daļa un deviņi virszemes stāvi – deviņos stāvos izvietotas 

dzīvojamās telpas un virs devītā – bēniņu telpas, liftu mašīntelpas. Kāpņu telpa izveidota no 

pagraba stāva līdz 9. stāvam, bet no kāpņu telpas devītā stāva izbūvētas tehniskās kāpnes, 

kas nodrošina piekļuvi bēniņu stāvam, mašīntelpai un jumtam. 

Pie galvenajiem ieejas mezgla atrodas atsevišķas ieejas durvis, kas nodrošina piekļuvi 

pagrabstāva telpām un atkritumu vada telpai, kur izvietots atkritumu konteiners. 

 

2.3.1. att.1.stāva plāns (Inventarizācijas lietas plāns) 
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2.3.1.att. Būves 5. stāva plāns (Inventarizācijas lietas plāns). 

 

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 - 

Piekļuve ēkai tiek organizēta pa asfaltbetona seguma brauktuvēm no Maskavas ielas puses. 

Apkārt ēkai ir ierīkotas ietves ar asfaltbetona un betona ceļa flīžu gājēju ietves (att. no 

3.1.1.att.). Asfaltbetona segumu tehniskais stāvoklis ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, bet ietvju 

betona flīžu segums ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī (3.1.2.att.). Ceļa apmalēm konstatēti 

būtiski mehāniski bojājumi (3.1.3., 3.1.4.att.). Ceļa apmaļu tehniskais stāvoklis neapmierinošs. 

Būves brauktuvju un saimniecības laukumu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs. 

 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77997 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 11 no 73 

Maskavas iela 247, Rīga 

 

  

3.1.1.att. Ap ēkas rietumu un dienvidu 

fasādēm izbūvēta betona ceļa flīžu gājēju 

ietve. 

3.1.2.att. Ēkas ziemeļu pusē izbūvēta 

asfaltbetona gājēju ietve. 

  
3.2.3.,3.2.4.att. Ceļa apmalēm konstatēti būtiski mehāniski bojājumi. 
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3.2. Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi: 

Segums, materiāls, aprīkojums - 

Nav izbūvēti. 

 

3.3. Apstādījumi un mazās arhitektūras formas 

Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, 

ūdensbaseini, skulptūras 

- 

Apstādījumi pie ēkas ir apmierinošā stāvoklī (3.3.1., 3.3.2. att.). 

Mazās arhitektūras formas netika konstatētas. 

  

3.3.1.att. Koki ēkas ziemeļu pusē. 3.3.2.att. Apstādījumi pie ieejas ēkā. 

 

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 20% 

Atbilstoši Projekta risinājumiem (att. 4.1.1., 4.1.2.), ēkai izbūvēti pamati no iedzenamiem pāļiem 

(aprēķina slodze uz katru pāli 30 tonnas) un monolītiem dzelzsbetona režģogiem. Pāļu 

pamatiem augšējie pāļu gali tiek iestrādāti režģogā dziļumā ne mazāk par 50 mm. Zem 

dzelzsbetona režģoga paredzēta 50 markas betona sagataves kārta 100 mm biezumā. 
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Režģogs monolītā dzelzsbetona (betona marka 200) biezumā 500 mm, stiegrojuma sieti AIII ar 

d16 stiegrām garenvirzienā un d10 stiegrām šķērsvirzienā. 

 
4.1.1. attēls. Projekta dzenamo pāļu plāns. 

 
4.1.2. attēls. Projekta režģoga plāns (virsma uz atz.-2,88 m). 
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Atbilstoši Projekta risinājumiem (att. 4.1.1., 4.1.2.), ēkai izbūvēti pamati no iedzenamiem pāļiem 

(aprēķina slodze uz katru pāli 30 tonnas) un monolītiem dzelzsbetona režģogiem. Pāļu 

pamatiem augšējie pāļu gali tiek iestrādāti režģogā dziļumā ne mazāk par 50 mm. Zem 

dzelzsbetona režģoga paredzēta M50 betona sagataves kārta 100 mm biezumā. Režģogs 

monolītā dzelzsbetona (M200) biezumā 500 mm, stiegrojuma sieti AIII ar d16 stiegrām 

garenvirzienā un d10 stiegrām šķērsvirzienā. 

Apsekošanas laikā netika veikta pamatu atsegšana. Caurejošas plaisas ēkas augstumā vai 

plaisu veidošanās ēkas pagraba sienās un pagraba pārsegumos, kas var liecināt par būtiskām 

pamatu vai pamatnes deformācijām, apsekošanas laikā netika konstatētas (4.1.1.att.). 

Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām pamatnes un/vai pamatu deformācijām netika konstatētas, 

kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Vizuāli papes hidroizolācija netika konstatēta, bet tās funkciju pilda cementa java ārsienu 

paneļu balsta vietā uz cokola paneļiem atz. -0,69 m (4.1.1.att.). 

Apsekojot pamatus un ārsienas no pagrabstāva puses ārsienām lokālās vietās konstatēti 

kapilārā mitruma un virszemes nokrišņu mitruma radīti bojājumi (4.1.2.att.) kā arī vietām 

konstatēta betona aizsargkārtas atslāņošanās un tērauda stiegrojuma korozija.  

Vertikālā hidroizolācija – divas kārtas karstā bituma mastika.  

Pamatu hidroizolācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Ap ēku izbūvēta aizsargapmale. Ēkas dienvidrietumu un ziemeļaustrumu stūrī aptuveni 5-6m 

garā joslā aizsargapmale ir iesēdusies (4.1.4., 4.1.6.att.). Vairākās vietās pa pamatu perimetru 

aizsargapmales  fragmenti ir deformēti, sadrupuši, pārvietoti (4.1.1.att., 4.1.4.att. līdz 4.1.6.att.).  

Šajās pamatu zonās aizsargapmale nenodrošina lietus ūdeni novadīšanu no ēkas sienām un 

pamatiem. Aizsargapmali nepieciešamas atjaunot, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

neapmierinošs. 
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4.1.1.att. Hidroizolācija netika konstatēta, bet 

tās funkciju pilda cementa java ārsienu 

paneļu balsta vietā uz cokola paneļiem.  

4.1.2.att. Pagraba stāvā ārsienām vietām 

konstatēti kapilārā mitruma un virszemes 

nokrišņu mitruma radīti bojājumi.  
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4.1.3.att. Ēkas cokolstāva gaismas šahta. 4.1.4.att. Iesēdusies ēkas aizsargapmale. 

  

4.1.5.att. Bojāta ēkas aizsargapmale. 4.1.6.att. Iesēdusies ēkas aizsargapmale. 

 

 

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

 

Tehniskais 

nolietojums 25% 

Ēkas konstruktīvā shēma pieņemta ar nesošajām šķērssienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m. Pārseguma paneļu ar iekšējām sienām savienojumu konstrukcija ir pieņemta platformas 

tipa. Savienojumi starp ēkas iekšējām konstrukcijām - pārsegumu paneļiem, iekšējām sienām, 

ventilācijas blokiem, nodrošināti ar tērauda montāžas elementu palīdzību, kas tiek piemetināti 

pie stiegrojuma izlaidumiem un paneļu ieliekamām detaļām.  

Monolitizējamo savienojumu konstrukcija (nesošo šķērssienu savienojumi ar ārsienām, kā arī 

ārsienu elementu savstarpēja savienošana) risināta uz cilpveida izlaidumiem no iekšējiem un 

ārējiem sienu paneļiem ar tālāko savienošanu ar speciālām skavām un aizdari ar betonu M-

200.  

Pagraba sienas 

Ēkas pagrabā nesošās šķērssienas izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu iekšējo sienu 

paneļiem (ПВС16; ПВС19; ПВС22) 150 mm biezumā, kas balstītas uz režģoga. Atsevišķas 

šķērssienas veidotas no diviem ПВС16 vai ПВС22 sienu paneļiem, Projektā šāda konstrukcija 

paredzēta tikai pagraba stāvā. 

Iekšējās sienas 

Iekšējo nesošo sienu paneļi savā starpā tiek savienoti ar tērauda montāžas elementu (ИМ-1 

līdz ИМ-47) palīdzību, kas tiek piemetināti pie stiegrojuma izlaidumiem un paneļu ieliekamām 

detaļām. Iekšējo sienu metināto savienojumu pretkorozijas aizsardzība (saskaņā ar tipveida 
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projektā norādīto) tiek nodrošināta, ierīkojot cementa javas (ar attiecību 1:1,5) aizsargslāni 

vismaz 20 mm biezumā. Informāciju par pretkorozijas aizsardzību savienojumiem ar ārsienu 

paneļiem skatīt atzinuma sadaļā “Pašnesošās sienas” p.4.4. 

Ēkā izbūvētas garensienas  no dzelzsbetona gatavelementu sienu paneļiem ar biezumu 150 

mm, paneļu tipi ПВС20 un ПВС21. Pārseguma paneļi uz garensienām netiek balstīti  

Kāpņu telpas nesošās sienas izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu iekšējo sienu 

paneļiem 150 mm biezumā ПВС19; ПВС19-1; ПВС18.  

Sienas, kas norobežo koplietošanas telpu ar ieejām dzīvokļos,  izbūvētas no sienu paneļiem 

(ЭП2, P1) ar biezumu 200 mm un 400 mm. 

Ēkas bēniņu telpās virs sienu ailām konstatētas dzelzsbetona gatavelementu pārsedzes, kas 

ir labā tehniskā stāvoklī, bet mašīntelpas durvju pārsedze ierīkota no metāla profiliem, kas ir 

korodējuši.  

Virs kāpņu telpas nesošās mūra sienas no māla ķieģeļiem uz javas izbūvētas 380 mm biezumā 

(virs bēniņu stāva, jumta līmenī). 

Apsekošanas laikā konstatētie nesošo sienu bojājumi un defekti: 

- būvniecības laikā nekvalitatīvi aizdarinātas paneļu savienojumu vietas (att. 4.2.5.); 

- nesošo iekšsienu savienojumu mezglu ieliekamo detaļu korozija (att. 4.2.1., 4.2.6); 

- pagraba telpās būvniecības laikā ieliekamo detaļu pretkorozijas pārklājums netika 

ierīkots (4.2.1.att.), 

- kāpņu telpas nesošās mūra sienas ar mitruma un sala ietekmē radītiem apmetuma 

bojājumiem un ķieģeļu izdrupumiem (4.2.7. līdz 4.2.8.att.); 

Nepieciešams veikt pretkorozijas pārklājuma atjaunošanu paneļu ieliekamajām detaļām 

pagraba stāva telpās, veikt nenoblīvēto atvērumu aizdari ar atbilstošiem materiāliem (pagraba 

telpās), kāpņu telpas mūra ārsienām nepieciešams atjaunot apmetumu. 

Apsekošanas laikā nav novērotas nesošo sienu plaisāšana vai tādas deformācijas, kas var 

liecināt par iespējamām neatbilstībām un nepietiekamu nestspēju. 

Papildu Projekta risinājumiem, ēkas ekspluatācijas periodā, sienu skaņas izolācija netika 

uzlabota un tā ir neatbilstoša gan mūsdienu estētiskām prasībām, gan LBN 016-15 

“Būvakustika”. 

Ēkas nesošo sienu, siju, ailu pārsedžu tehniskais stāvoklis no nestspējas viedokļa ir pietiekošs 

paredzēto slodžu uzņemšanai, līdz ar to nesošo ārsienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilst spēkā esošā 2014. gada 1. oktobra Būvniecības likuma 9. panta 1. 

punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 
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4.2.1.att. Ieliekamo detaļu korozija pagraba 

stāvā. 

4.2.2.att. Pagrabstāva uzstādīti divi nesošo 

sienu paneļi ПВС16. 

  
4.2.3.att. Nesošo sienu paneļi 150 mm 

biezumā. 

4.2.4.att. Nesošo sienu paneļi 150 mm 

biezumā. 
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4.2.5.att. Būvniecības laikā nekvalitatīvi 

aizdarinātas paneļu savienojumu vieta. 

4.2.6.att. Ieliekamo detaļu korozija pagraba 

stāvā.  

  
4.2.7.att. Mašīntelpas nesošās mūra sienas 

mitruma un sala ietekmē radīti apmetuma un 

ķieģeļu mūra izdrupumi. 

4.2.8.att. Mašīntelpas nesošās mūra sienas 

mitruma un sala ietekmē radīti apmetuma un 

ķieģeļu mūra izdrupumi. 
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4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 

 

- 

Ēka nav būvēta pēc karkasa tehnoloģijas. 

Konstruktīvā mājas shēma pieņemta ar šķērsnesošām sienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m. Pārseguma paneļu ar iekšējām sienām savienojumu konstrukcija ir pieņemta platformas 

tipa. 

 
 

4.4. Pašnesošās sienas 

 

Tehniskais 

nolietojums 30% 

Ēkas ārējās sienas ir pašnesošas, stiprinātas pie nesošajām šķērssienām ar monolitizējamiem 

savienojumu mezgliem. Fasādes skatā ārsienu paneļi ir lentveida dalījuma.  

Saskaņā ar Projektu, ārsienām uzstādīti vieglbetona gatavkonstrukciju – keramzītbetona paneļi 

300 mm biezumā un kāpņu telpā – 350 mm biezumā. Paneļu apdare no stikla mozaīkas, 

markas НС1; НС2; НС4A ēkas galvenajām fasādēm un paneļu markas НС24; НС30 gala 

sienām. 

Monolitizējamo savienojumu konstrukcija – nesošo šķērssienu savienojumi ar ārsienām, kā arī 

ārsienu elementu savstarpēja savienošana, saskaņā ar Projektu, risināta uz cilpveida 

izlaidumiem no iekšējiem un ārējiem sienu paneļiem ar tālāku savienošanu ar speciālām 

skavām un aizdari ar betonu M-200. Savienojumu mezgli doti attēlos 4.4.2. līdz 4.4.5.  

Saskaņā ar Projektu, monolitizējamo savienojumu metāla elementu pretkorozijas aizsardzība 

veicama ar metalizācijas metodi (visdrīzāk t.s. aukstā cinkošana, izmantojot polivinilhlorīda 

sveķu lakas un cinka pulvera maisījumu). 

Pagraba līmenī izmantoti pašnesošo ārsienu paneļi markas ЦНС, tie tiek balstīti tieši uz 

režģoga (sk. griezumus attēlā 4.4.1., griezumu vietas dotas attēlā 4.2.1.). Bēniņu līmenī – sienu 

paneļi ar atvērumiem НС1-5; НС2-5. 

Konstatēti bojājumi un defekti: 

- Kāpņu telpas pašnesošās ārsienas mitruma bojājumi, radušies iepriekš bojāta ailu 

aizpildījuma dēļ (4.4.6., 4.1.7.att.) iepriekš (bojātie stikla profilīti nomainīti uz PVC logu 

konstrukcijām). 

- Nekvalitatīvi aizdarinātas šuves fasādes ārsienu paneļu sadurvietās (att. 4.4.9.); 

- Bēniņos, gala sienas paneļos (pārsvarā ēkas stūros) konstatējams mikroplaisu tīkls un 

mitruma bojājumi nehermētisku dzelzsbetona jumta elementu pieslēgumu dēļ (att. 

4.4.8.). 

- ārsienām (no fasādes puses) atsevišķās vietās paneļu galu krāsojums atdalījies, netiek 

nodrošināta to aizsardzība pret mitruma iedarbību (att. 4.4.10, 4.10.11.,4.4.12.); 

- ārsienu paneļu pārklājuma bojājumi cokola zonā mitruma iedarbības rezultātā, 

izdrupumi un atsegts stiegrojums, stiegrojuma korozija, kā arī citi nebūtiski paneļu 

bojājumi lokālās vietās (att. 4.4.12., 4.4.18., 4.4.19., 4.4.20., 4.4.21.); 

Apsekošanas laikā pašnesošo ārsienu paneļos netika novērota būtisku plaisu veidošanās. 
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Vizuāli netika novērota ēkas gala sienu paneļu novirze no vertikāles (4.4.16. attēls).  

Tālākai ārsienu bojājumu progresa izslēgšanai, nepieciešams novērst nepilnības - ārsienu 

paneļu galu bojāto vietu remontu un krāsojuma atjaunošanu un jumta konstrukciju (seguma) 

hermētiskuma atjaunošanu. 

Izpētes gaitā ēkas ārsienām veikti vertikalitātes uzmērījumi: ēkas stūros trīs līmeņos – pirmā 

stāva ārsienas paneļa lejasdaļā, piektā stāva līmenī un karnīzes daļā jumta līmenī, kopā 12 

punkti. Par bāzes punktiem pieņemti pirmā stāva līmeņa uzmērījumi, pret kuriem noteikta 

augstāko līmeņu novirze. Maksimālā novirze no vertikalitātes sastāda 41 mm (kas pie ēkas 

augstuma ~ 28 m sastāda 0.15 %). Vertikalitātes izpildmērījuma shēma pievienota Atzinuma 

Pielikumā Nr. 1.  Vērtējot nobīdes no vertikalitātes iespējamos iemeslus, jāatzīmē, ka ēkas 

ārsienu starppaneļu šuvēs nav konstatētas būtiskas nepilnības un iespējams secināt, ka tā 

radusies ēkas būvniecības laikā neprecīzas montāžas rezultātā vai ar mazāku varbūtību - ēkas 

ekspluatācijas laikā. 

Kopumā pašnesošo ārsienu paneļu konstrukcijas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs (4.10.13., 

4.4.17. attēls) un piemērots turpmākai ēkas ekspluatācijai, vizuālais stāvoklis kopumā 

vērtējams kā apmierinošs – konstatējami lokāli javas izdrupumi, ražošanas defekti 

(nekvalitatīvas paneļu malas). Šiem  defektiem un nepilnībām ir vizuāls raksturs, kas neietekmē 

pašnesošo keramzītbetona paneļu stiprību un stabilitāti. 

 

4.4.1. attēls. Griezumi 11-11, 12-12, 13-13, griezumu vietas skatīt att. 4.2.1. 
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4.4.2. attēls. Mezgls M5, ēkas gala sienas un 

garenfasādes sienas paneļu stūra mezgls.   

4.4.3. attēls. Mezgls M6, ēkas gala sienas 

paneļu un iekšsienu paneļu stiprinājuma 

mezgls.    

 

  
4.4.4. attēls. Mezgls M3    4.4.5. attēls. Mezgls M4 - ārsienas paneļu stiprinājuma mezgls 

ar nesošo šķērssienas paneli un tā griezums 1-1     

 

  

4.4.6. attēls. Kāpņu telpas ārsienas bojājumi 
(9.stāvs) mitruma ietekmē iepriekš bojāta ailu 

aizpildījuma dēļ. 

4.4.7. attēls. Kāpņu telpas ārsienas bojājumi 
(2.stāvs) mitruma ietekmē iepriekš bojāta ailu 

aizpildījuma dēļ. 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77997 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 23 no 73 

Maskavas iela 247, Rīga 

 

  
4.4.8. attēls. Pašnesošās sienas ar 

mikroplaisu tīklu, atvērums < par 1 mm 
4.4.9.att. Nekvalitatīvi aizdarinātas šuves 

fasādes ārsienu paneļu sadurvietās. 

  
4.4.10.att. Ārsienām atsevišķās vietās bojāta 

paneļu galu  virskārta. 
4.4.11.att. Ārsienām atsevišķās vietās paneļu 

galu virskārta ir bojāta. 
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4.4.12. att. Cokola zonā ārsienu paneļu galu 
virskārta bojāta mitruma iedarbības rezultātā. 

4.4.13. att. Pašnesošo sienu paneļi 
apmierinošā tehniskajā stāvoklī. 

  
4.4.14. attēls. Pašnesošo sienu stiprinājumi 

ar korozijas pazīmēm (bēniņu telpa) 
4.4.15. attēls. Pašnesošo sienu bojājumi 

mitruma ietekmē, nehermētisku jumta 
konstrukciju dēļ (kāpņu telpa). 
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4.4.16. att. Vizuāli netika novērota ēkas gala 

sienu paneļu novirze no vertikāles. 
4.4.17. att. Pašnesošo sienu paneļi un 

lodžijas apmierinošā tehniskajā stāvoklī. 

    
4.4.18.att. Pagrabstāva sienās vietām 

konstatēti kapilārā mitruma un virszemes 

nokrišņu mitruma radīti bojājumi. 

4.4.19.att. Pagrabstāva cokola ārsienu 

paneļiem vietām konstatēti betona 

aizsargkārtas atslāņošanās un tērauda 

stiegrojuma korozija. 
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4.4.20.att. Atklāts tērauda stiegrojums ēkas 

cokola panelim ir pakļauts atmosfēras 

iedarbībai. 

4.4.21.att. Atklāts tērauda stiegrojums ēkas 

cokola panelim. 

 
 

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija - 

Šuvju hermetizācija 

Apsekošanas laikā ēkai sienu starppaneļu šuvju aizpildījumiem un cituviet konstatētie defekti, 

bojājumi un nepilnības: 

▪ lokāli hermētiķa bijājumi ārsienu paneļu saduršuvēs (4.5.3., 4.5.4.att.), 

▪ lokāli bojājumi jumta segumā (4.5.1.att.), 

▪ bēniņu jumta izbūves pārseguma paneļu nehermētiskums (4.5.2.att.), 

▪ nehermētiski atvērumi pagraba pārsegumā komunikāciju šķērsojumu vietās (4.5.5.att.), 

▪ lokāli komunikāciju cauruļvadu bojājumi (ūdensvada, lietus kanalizācijas un sadzīves 

kanalizācijas) (4.5.6.att.). 

Hidroizolācija 

Pamatu horizontālā  hidroizolācija veidota no cementa javas hidroizolācijas slāņa, pagraba 

ārsienu hidroizolācija veidota no bitumena mastikas divās kārtās (4.1.1.,4.1.2.att.). 

Nepieciešams savlaicīgi novērst konstatētās nepilnības konstrukciju saduršuvēs un ēku 

inženiertīklos, kā arī ieteicams veikt inženiertīklu tehnisko apsekošanu saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvo aktu prasībām. 

Ēkas vertikālā un horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 
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Siltumizolācija 

Izpētes laikā veicot atsegumus, tika noskaidrots, ka bēniņu pārsegumam (virs 9.stāva) ir 

ierīkota siltumizolācijas kārta no 100 mm biezām fibrolīta plātnēm, virs kurām ierīkota 

izlīdzinošā javas kārta 30-40 mm biezumā. 

Ārsienu paneļi 300 mm biezumā izgatavoti no keramzītbetona (vieglbetona) un Projektā papildu 

ārsienu siltumizolācija nebija paredzēta. Rekomendējams organizēt ēkas energoefektivitātes 

uzlabojumus, jo Projekta risinājumi nav energoefektīvi. 

Izpētes ietvaros tika veikta ēkas norobežojošo konstrukciju termogrāfija - infrasarkanā 

starojuma vizualizācija, un tika sagatavots termogrāfijas testēšanas pārskats, kas pievienots 

Atzinuma Pielikumā Nr. 2. 

Apsekotās 467.sērijas ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniskie parametri neatbilst 

30.06.2015.Ministru kabineta noteikumos Nr.339 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 

002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajām prasībām. 

 

  
4.5.1.att. Lokāli bojājumi jumta segumā. 4.5.2.att. Kāpņu telpas bēniņu pārseguma 

paneļu saduršuve ir bijusi nehermētiska. 
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4.5.3.att. Lokāls hermētiķa bojājums ārsienu 

paneļu saduršuvē. 

4.5.4.att. Lokāls hermētiķa izrāvums ārsienu 

paneļu saduršuvē ēkas rietumu fasādē. 

  
4.5.5.att. Komunikāciju šķērsojuma vietās 

netiek nenodrošināts hermētisms. 

4.5.6.att. Inženierkomunikāciju bojājumu 

rezultātā  pagrabstāvā uz grīdas konstatēts 

ūdens. 

 

 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77997 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 29 no 73 

Maskavas iela 247, Rīga 

 

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

 

Tehniskais 

nolietojums 25% 

Apsekotās ēkas pārsegumi veidoti no dobiem 220 mm bieziem  un 2390 mm platiem saliekamā 

dzelzsbetona gatavkonstrukciju pārseguma paneļiem, to perimetrs ir balstīts uz nesošajām 

dzelzsbetona lielpaneļu sienām. Pagraba pārsegumā vairākās vietās komunikāciju šķērsojumu 

vietās konstatēti neatbilstoša izmēra atvērumi jeb vājinājumi (4.5.2. - 4.5.6.att.), kā arī šajās 

vietās konstatēts atkailināts, korodējis tērauda stiegrojums (4.5.1. - 4.5.6.att.). Nestspēju 

ietekmējošas plaisas pārsegumos netika konstatētas. 

Vizuāli apsekojot ēkas stāvu pārsegumus palielinātas izlieces vai plaisas, kas liecinātu par to 

nepietiekamu nestspēju, netika konstatētas. Pagraba pārsegumā inženiertīklu šķērsojumu 

vietās jānovērš bojājumi un stiegrojuma tālāka korozija. Jānovērš nokrišņu infiltrācija caur jumta 

pārseguma konstrukciju. Jāveic bojāto dzelzsbetona konstrukciju remonts saskaņā ar kāda 

izvēlēta ražotāja izstrādātu betona remonta sistēmā norādītu tehnoloģiju un materiāliem. 

Kopumā vērtējot ēkas starpstāvu pārsegumu tehniskais stāvoklis no nestspējas viedokļa ir 

vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs “Būvniecības likuma 9.panta, 1.punkta “Mehāniskā 

stiprība un stabilitāte” prasībām. 

  

4.6.1.att. Pagraba dzelzsbetona pārsegumam 

atsegts un  korodējis tērauda stiegrojums 

4.6.2.att. Pagraba pārsegumā komunikāciju 

šķērsojumu vietā neatbilstoša izmēra 

atvērums. 
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4.6.3.att. Pagraba pārsegumā komunikāciju 

šķērsojumu vietā nehermētisks atvērums. 

4.6.4.att. Pagraba pārsegumā komunikāciju 

šķērsojumu vietā nehermētisks atvērums un 

korodējis atkailināts tērauda stiegrojums. 

  

4.6.5.att. Pagraba pārsegumā komunikāciju 

šķērsojumu vietā nehermētisks atvērums un 

korodējis tērauda stiegrojums  

4.6.6.att. Pagraba pārsegumā komunikāciju 

šķērsojumu vietā nehermētisks atvērums un 

korodējis tērauda stiegrojums. 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77997 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 31 no 73 

Maskavas iela 247, Rīga 

 

 

4.7. Būves telpiskās noturības elementi - 

Būves telpisko noturību nodrošina pamati, ēkas nesošās šķērssienas, garensienas, kā arī 

dzelzsbetona paneļu pārsegumi. Papildus telpisko noturību nodrošina arī ārsienu paneļu 

pašnesošās ārsienas, visu konstrukciju savienojumu kopums veido noturību un ēkas stingumu 

(4.7.1.- 4.74.att.).  

Ēkā nav konstatēti bojājumi vai pazīmes, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

  

4.7.1.att. Telpiskās noturības elementi izveidoti 

zem ēkas jumta konstrukcijām. 

4.7.2.att. Savstarpēji konstrukcijas ir 

savienotas ar metāla ieliekamajām detaļām. 

  

4.7.3.att. Telpiskās noturības elementi izveidoti 

zem ēkas jumta konstrukcijām. 

4.7.4.att. Telpiskās noturības elementi 

izveidoti zem centrālā U-veida paneļa. 
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4.8. Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 

segums, lietusūdens novadsistēma.  

Tehn. nolietojums:  
nesošās 

konstrukcijas 

30%; jumta 

segums 60% 

Nesošā konstrukcija 

Jumta nesošā konstrukcija (4.8.1. - 4.8.6.attēls) veidota no dzelzsbetona gatavkonstrukcijām - 

teknes elementiem 2100 mm platumā un ribotām jumta plātnēm 3190 mm platumā, kam 

slīpums uz teknes pusi ir 5%.  Savienojumi starp jumta plātņu garāko pusi  tiek nosegtas ar u-

veida dzelzsbetona elementiem (4.8.11. attēls). Tipveida projekta risinājumos norādīts, plātņu 

malējā ribas tiek aplīmētas ar 2 kārtām stikla auduma.  Apsekošanas laikā tika konstatēta jumta 

plātņu sadurvietu hermetizācija ar aplīmēto stikla audumu vai citu piemēroto materiālu.  

Jumta plātņu ārējā mala balstās uz dzelzsbetona rīģeļiem (6380*150*480 (h) mm 

šķērsgriezumā), iekšējā - un dzelzsbetona gatavelementu teknēm. Savukārt, dzelzsbetona 

rīģeļi un teknes elementi ar soli 6400 mm balstās uz dzelzsbetona nesošajiem elementiem 

(4.8.1.; 4.8.2.; 4.8.3 un 4.8.5. attēls). Rīģeļu balsta vietas ir labā stāvoklī, nepilnības nav 

novērotas. Teknes elementu balstīšanai, zem tiem ir montēti divi nesošie balsta elementi CK,  

katram teknes elementam nodrošinot balsta vietu, kas ir 160 mm. 

Apsekošanas laikā konstatēti jumta nesošās konstrukcijas ekspluatācijas laikā radušies 

bojājumi:  

- betona izdrupumi un plaisas kā jumta paneļos, tā arī nosegelementos, t.sk. parapeta 

nosegelementos, kā rezultātā nav nodrošināts jumta konstrukcijas hermētiskums 

(4.8.1.- 4.8.8.att.), 

- atsegts stiegrojums un ieliekamās detaļas, kas agresīvās vides iedarbē korodējušas 

(4.2.6.att.). 

-   U-veida nosegelementiem virs jumta plātnēm un parapeta nosegelementiem ir 

ievērojami izdrupumi un atsegts stiegrojums (4.8.7., 4.8.8.att.), kas ir gan ražošanas 

defekts, kā arī ēkas ekspluatācijas laikā radies nolietojums, elementiem un 

konstrukcijām ilgu laiku atrodoties agresīvā vidē bez aizsardzības;  

  - uz jumta pārseguma paneļiem virs bēniņiem konstatētas stiegrojuma sieta korozijas 

pazīmes un izsāļojumi, kas norāda uz mitruma un sala ietekmē radītiem bojājumiem 

(4.8.9. un 4.8.10.att.), uz jumta pārseguma paneļiem virs kāpnēm – mitruma infiltrācijas 

pazīmes (4.8.9.att.). 

Virs kāpņu telpas un mašīntelpas savietota jumta nesošā konstrukcija izbūvēta 160 mm biezām 

plakanām pārseguma plātnēm, kas balstītas uz dubult-T profila metāla sijas ārsienas daļā un 

kāpņu telpas mūra ārsienas. Atbilstoši tipveida Projektam, pārseguma plātnes ir siltinātas ar 

beramo keramzītu un izlīdzinošo cementa javas kārtu.  

Apsekošanas laikā jumta pārsegumā virs kāpņu telpas tika konstatēti lokāli mitruma radīti 

notecējumi, kas liecina par iespējamiem jumta seguma bojājumiem (4.8.9., 4.8.10. attēls). 

Turpinot ēkas ekspluatāciju, nepieciešams veikt: 

- visu komunikāciju šķērsojumu vietu atbilstošu hermetizāciju un nodrošināt to 

hidroizolāciju. 
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- atsegta stiegrojuma apstrādi un aizsargkārtas atjaunošanu ar tam piemērotām javām; 

- jumta plātņu virskārtas atjaunošanu un dzelzsbetona konstrukciju un elementu 

aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību; 

- U-veida dzelzsbetona nosegelementu iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu un 

nostiprināšanu (izvietojums un starppaneļu aizpildījums ar javu, kā arī hermetizācija). 

Nesošo konstrukciju balsta vietas ir apmierinošā stāvoklī, jumta elementiem nav konstatēti 

bojājumi vai deformācijas, kas liecinātu par to nepietiekamu nestspēju. Tomēr mitruma pazīmes 

uz jumta pārseguma paneļiem un ārsienām ir konstrukciju iespējamās caursalšanas pazīmes, 

attīstoties to destrukcijai. 

Jumta nesošās konstrukcijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Jumta klājs un segums 

Jumta klājs virs bēniņiem ir veidots no ribotām pārseguma plātnēm, bez aizsargpārklājuma. 

Konstatētas ēkas ekspluatācijas laikā iestrādāts un nelielā apjomā saglabājies stikla šķiedras 

audums, mastika un saules aizsardzības pulverkrāsojums (4.8.3.- 4.8.6.att.).  Jumta segums 

virs kāpņu telpas ierīkots no ruberoīda ruļļmateriāla, parapetu nosegelementi veidoti no 

ruberoīda (4.8.9.att.), kas nav ilgtspējīgs risinājums. Margas uz jumta nav izbūvētas. 

Jumta dzelzsbetona konstrukcijām konstatēti lokāli izdrupumi (4.8.1.- 4.8.8. att.), vietām - 

nehermētiski pieslēgumi (4.8.13., 4.8.12. attēls), hidroizolācijas bojājumi pie komunikāciju 

balstiem. 

Jumta seguma tehniskais stāvoklis virs bēniņiem ir vērtējams kā neapmierinošs (4.8.3.- 

4.8.6.att.) – jumta dzelzsbetona konstrukcijām un elementiem nepieciešams ierīkot aizsardzību, 

kas nodrošina hermetizācijas un hidroizolācijas funkciju.  

Jumta segums virs kāpņu telpas ir apmierinošā stāvoklī, būtiski defekti netika konstatēti, tomēr 

apdarē novērotas mitruma infitrācijas pazīmes, kas visdrīzāk radušās pirms jumta seguma 

atjaunošanas (4.8.9.- 4.8.10.att.).   

Sekmīgai ēkas ekspluatācijas turpināšanai nepieciešams veikt: 

-   jumta attīrīšanu no apauguma (4.8.13.att.) atsegtā stiegrojuma attīrīšanu un 

pretkorozijas apstrādi, betona aizsargkārtas atjaunošanu un jauna jumta seguma 

ieklāšanu, nodrošinot betona aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību; 

-   ruberoīda nosegdetaļu nomaiņu uz skārda elementiem jumtam virs kāpņu telpas, to 

izgatavošanas laikā paredzot pietiekamu lāseņa garumu, kas mazinās nokrišņu ietekmi 

uz kāpņu telpas ārsienām; 

- demontēt lietošanai nederīgas antenas, samazinot pieslēgumu vietu daudzumu, kas 

ļaus samazināt būvdarbu izmaksas un pēc jumta seguma atjaunošanas tā bojājumu 

vietas 

- deformētos skārda ventilācijas izvadus atjaunot un ierīkot hermētiskus pieslēgumus 

jumta segumam (4.8.15.- 4.8.16.att.). 

- Mitruma ietekmē bojāto kāpņu telpas ķieģeļu mūri apmest ar atbilstoša sastāva javu, lai 

to aizsargātu un paildzinātu tā kalpošanas laiku (4.8.12.att.). 
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4.8.1.att. Ēkas jumta klāja dzelzsbetona 

plātnes. 

4.8.2.att. Nehermētisks dzelzsbetona jumta 

paneļu šuvju nosegelements.  

  
4.8.3.att. Jumta hidroizolācijas pārklājuma 

bojājums. 

4.8.4.att. Jumta hidroizolācijas pārklājuma 

bojājums. 
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4.8.5.att. Jumta hidroizolācijas pārklājuma 

bojājums. 

4.8.6.att. Jumta hidroizolācijas pārklājuma 

bojājums. 

  
4.8.7.att. Izdrupis jumta paneļu šuvju 

nosegelements un korodējis metāla 

svienojums. 

4.8.8.att. Izdrupis jumta paneļu šuvju 

nosegelements un korodējis metāla 

svienojums. 
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4.8.9.att. Uz jumta pārseguma paneļiem virs 

kāpnēm – mitruma infiltrācijas pazīmes. 

4.8.10.att. Virs kāpņu telpas konstatēti lokāli 

mitruma radīti notecējumi, kas liecina par 

iespējamiem jumta seguma bojājumiem. 

  
4.8.11.att.  Jumta klājs un parapeti virs kāpņu 

telpas nosegeti  ar bituma ruļļmateriālu. 

4.8.12.att.  Mitruma ietekmē atslāņojies kāpņu 

telpas ķieģeļu mūris. 
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4.8.13.att. Netīrīts no apauguma jumta 

fragments. 

4.8.14.att. Atslāņojies apmetums. Pieļauj 

mitruma iekļūšanu ēkā caur jumtu. 

  

4.8.15.att. Korodējis, deformējies metāla 

ventilācijas izvada jumtiņš. Pieļauj mitruma 

iekļūšanu ēkā. 

4.8.16.att. Korodējis, deformējies metāla 

ventilācijas izvads. Pieļauj mitruma iekļūšanu 

ēkā caur jumtu. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Lietus ūdens novadīšanai no jumta, dzelzsbetona teknē (ribota dzelzsbetona plātnē) rūpnieciski 

ierīkoti atvērumi (4.8.18., 4.8.19. att.) un savienoti ar lietus ūdens notekcaurulēm (guļvadiem) 
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(4.8.21. att.) bēniņu telpā, ar to tālāko novadīšanu pa ēkas iekšējo stāvvadu, kas ir pieejams 

apkalpošanai katra stāva koplietošanas telpā (gaitenī) starp dzīvokļu ieejas durvīm (viens 

stāvvads katrai sekcijai) (4.8.20. att.). Apsekošanas laikā konstatēts, ka atvērumiem nav  

piltuves aizsargrestes (4.8.19. attēls.), kā rezultātā var veidoties aizsērējums. 

Bēniņu telpā horizontāli izvietotas lietus ūdens notekcaurulēs (guļvads) izbūvēts no PVC 

materiāla. Bēniņu telpās atrodas dažādas mantas un būvgruži, nepieciešams attīrīt bēniņu 

telpu. Cauruļu savienojumi izpildīti nekvalitatīvi, savienojumu vietās nav ierīkoti balsti un 

vērojama cauruļu posmu izliece, kā rezultātā visā caurules garumā netiek nodrošināts 

vienmērīgs kritums stāvvada virzienā (4.8.21.att.).  Cauruļvada deformācijas radušās 

nepietiekamu balsta vietu dēļ. 

Nokrišņu ūdens no jumta novadīšanas nodrošināšanai nepieciešams: 

- izlīmeņot esošos ķieģeļu stabiņus un ierīkot papildu balstus cauruļu savienojumu vietās; 

- veikt lietus notekcauruļu pilnu nomaiņu, tajā skaitā atbilstošu konstrukciju šķērsojuma 

vietu hermetizaciju; 

- uzstādīt aizsargrestes piltuves atvērumiem notekūdeņu novadīšanai no teknes. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 

  
4.8.17.att. Bojāts jumta segums pie 

ventilācijas izveda. 

4.8.18.att. Ēkai ir iekšējā lietus novadīšanas 

sistēma. Nav uzlikta aizsargreste. 
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4.8.19.att. Ēkai ir iekšējā lietus novadīšanas 

sistēma. Nav uzlikta aizsargreste. 

4.8.20.att. Lietus ūdens novadīšanu pa ēkas 

iekšējo stāvvadu, kas ir pieejams 

apkalpošanai katra stāva koplietošanas telpā 

starp dzīvokļu durvīm. 

 
4.8.21.att. Ēkai ir lietus novadīšanas cauruļvadam nedroši sadrupuši mūra balsti.  
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4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

 

Tehniskais nolietojums 30% 

Jumtiņi, lieveņi 

Ēkas ziemeļrietumu pusē virs ieejas mezgla izbūvēts dzelzsbetona konstrukcijas jumtiņš ar 

bituma ruļļveida materiāla segumu. Jumtiņš balstīts uz ķieģeļu mūra sienas, ieliekamajām 

metāla detaļām ēkas sienā un tērauda apaļcaurules statņa.  

Jumtiņa metāla elementiem (ieliekamajām detaļām un statnim) konstatēti  korozijas defekti, kā 

arī korodējuši jumtiņa skārda veidgabali (att. 4.9.1., 4.9.2.). 

Jumtiņa dzelzsbetona konstrukcija ir ar aizsargkārtas izdrupumiem un stiegrojuma atsegumiem 

(4.9.3., 4.9.4.att.). Jumtiņa kritums ir vērsts virzienā uz ēkas nesošo ārsienu. Savienojuma vietā 

pie ēkas ārsienas krājas mitrums un gružu sanesumi (att. 4.9.3., 4.9.4.). Šāda jumtiņa 

konstrukcija vecina seguma un ārsienas bojāšanos. Rekomendējams jumtiņa seguma plaknes 

slīpumu izmainīt virzienā projām no ēkas ārsienas.  Nepieciešama jumtiņa seguma un skārda 

veidgabalu atjaunošana (att. 4.9.1., 4.9.3.). Ēkas ziemeļu puses jumtiņa segums un skārda 

elementi ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Ēkas dienvidu pusē virs ieejas mezgla (lieveņa) izbūvēts dzelzsbetona konstrukcijas jumtiņš 

(4.9.5.att.). Jumtiņš balstīts uz mūrētās ķieģeļu sienas, ieliekamajām metāla detaļām ēkas 

sienā un tērauda apaļcaurules statņa (att. 4.9.2.). Jumtiņa mūra sienā konstatēta  ķieģeļu 

erozija, nepieciešama apdares atjaunošana (4.9.7., 4.9.8.att.). Zem jumtiņa izbūvētajam 

lievenim konstatēti lokāli betona izdrupumi (4.9.6.att.)  betona struktūra neapmierinošā stāvoklī. 

Rekomendējama lieveņu betona aizsargkārtas un to virsmas atjaunošanu. 

Ēkas dienvidu puses jumtiņa nesošā konstrukcija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.  

Jumtiņa bitumena materiāla segums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Lodžijas 

Lodžijas veidotas starp šķērsvirzienā izvietotām ēkas nesošajām sienām un fasādes plaknē 

norobežotas ar piekaramajiem sienu paneļiem (att. 4.9.6.). Nesošajām konstrukcijām netika 

konstatēti būtiski bojājumi. Vietām konstatēta ieliekamo metāla detaļu virspusēja korozija (att. 

4.9.5.) Lodžijas apmierinošā tehniskā stāvoklī. 
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4.9.1.att. Ēkas ziemeļu pusē virs ieejas 

mezgla izbūvētā jumtiņa slīpums ir virzienā uz 

ēkas ārsienu. 

4.9.2.att. Ēkas ziemeļu pusē jumtiņa skārda 

detaļas ir korodējušas. 

  
4.9.3.att. Jumtiņa slīpums ir virzienā uz ēkas 

ārsienu, savienojuma vietā pie ēkas ārsienas 

krājas mitrums un  gružu sanesumi. 

4.9.4.att. Jumtiņa seguma stāvoklis ir 

neapmierinoša tehniskā stāvoklī. 
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4.9.5.att. Jumtiņam virs ieejas mezgla ir 

bojāts segums, tas ir neapmierinošā tehniskā 

stāvoklī. 

4.9.6.att.  Ēkas ziemeļu puses lieveņa kāpņu 

laukumam atslāņojies apmetums. 

  
4.9.7.att.  Jumtiņa mūra sienā konstatēta  

ķieģeļu erozija, nepieciešama apdares 

atjaunošana. 

4.9.8.att.  Jumtiņa mūra sienā konstatēta  

ķieģeļu erozija. 
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4.9.7.att. Konstatēta ieliekamo metāla detaļu 

korozija. 

4.9.8.att. Lodžijas veidotas starp 

šķērsvirzienā izvietotām ēkas nesošajām 

sienām un fasādes plaknē norobežotas ar 

piekaramajiem sienu paneļiem.  

 
 

4.10. kāpnes un pandusi  Tehniskais 

nolietojums 25% 

Ēkai izveidota viena kāpņu telpa no ieejas līdz nokļūšanai līdz jumtam. Ieeja kāpņu telpā caur 

galvenās ieejas vējtveri, kāpnes starp stāviem un uz pagraba telpām izbūvētas no dzelzsbetona 

gatavelementu laidiem un kāpņu laukumiem (4.10.1., 4.10.4.att.), kas balstās uz ārsienu 

paneļiem un monolītā dzelzsbetona iekšējā sienā iestrādātiem elementiem. Kāpnes veidotas 

no saliekamā dzelzsbetona konstrukciju gatavelementiem (4.10.5.att.).  

Kāpņu  pakāpienos vietām konstatēti nebūtiski izdrupumi un nošķēlumi, kas klupšanas risku 

nerada (4.10.4.att.). 

Dzelzsbetona kāpņu laidumu un laukumu balsta vietās netika konstatētas plaisas, izlieces vai 

citas pazīmes, kas varētu liecināt par kāpņu nestspējas zudumiem (4.10.5.att.). Balsta vietu 

stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

 Kāpņu telpā kāpnes aprīkotas ar margu metāla turētājiem, kas stiprinātas kāpņu pakāpienos 

(4.10.2.att.).  Vairākos ēkas stāvos konstatētas margas bez lenteriem (4.10.4., 4.10.5.att.).  

Nepieciešams atjaunot margu vinila lenterus un metāla margu aizsargkrāsojumu (4.10.4., 

(4.10.5.att.). 
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Dzelzsbetona kāpņu elementu stabilitāte ir nodrošināta, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un 

stabilitāte”, prasībām. 

No bēniņu stāva līmeņa izbūvētas metāla kāpnes (4.10.7.att.), kas paredzētas ēkas 

ekspluatācijas nodrošināšanai, ar piekļuvi bēniņu un lifta mašīntelpai, kā arī nokļūšanai uz 

jumta. Tehniskās kāpnes izgatavotas no metinātām metāla konstrukcijām un balstās gan uz 

dzelzsbetona kāpņu laukuma mašīntelpas līmenī, gan uz dubult T-profila sijas bēniņu līmenī. 

Metāla norobežojošās konstrukcijas metinātas savā starpā un pie kāpņu laukuma ieliekamām 

detaļām (4.10.7.att.). 

Kopumā metāla kāpnes ir bez būtiskiem trūkumiem vai bojājumiem, to tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs. 

Izpētes laikā konstatēts, ka ir demontētas ugunsdzēsības kāpnes, kas bija iebūvētas lodžiju 

pārsegumu atvērumos. 

Ēkai nav izbūvēts panduss. Cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem nav nodrošināta viegla 

piekļuve līdz pirmā stāva gaitenim/liftam (4.10.6.att.). 

  

4.10.1.att. Kāpnes ēkas 1.stāvā. 4.10.2.att. Deformētas metāla kāpņu margas. 
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4.10.3.att. Kāpnes uz pagrabstāvu. 4.10.4.att. Dzelzsbetona gatavelementu 

kāpnes. 

  

4.10.5.att. Kāpņu konstrukcija 9.stāvā. 4.10.6.att. Cilvēkiem ar kustību 

ierobežojumiem nav nodrošināta viegla 

piekļuve līdz pirmā stāva gaitenim/liftam. 
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4.10.6.att. Metāla kāpnes nokļūšanai mašīntelpā un uz jumta. 

 
 

4.11. Starpsienas  - 

Ēkā izbūvētas divu tipu lielpaneļu starpsienas, starp dzīvokļu telpām - ģipšbetona 80 mm 

biezas, sanitārajos mezglos – ģipšcementa, 60 mm biezas. Projekta starpsienu savienojuma 

mezgli doti att. 4.11.1. Dzīvokļu starpsienas netika apsekotas. 

Pagrabā ierīkotas ģipšbetona starpsienas 80 mm biezumā, bet atsevišķās vietās (piemēram, 

siltummezgla sienām) ierīkotas māla vai silikāta ķieģeļu starpsienas 120 mm – ½ ķieģeļa uz 

javas. Pagrabā ierīkotajām starpsienām konstatēti daudzi bojājumi – plaisas, izdrupumi un 

mehāniski bojājumi (att. 4.11.2.). Secināms, ka pagrabā izbūvētas starpsienas ir morāli un 

fiziski nolietojušās un nepieciešama to nomaiņa pilnā apjomā. 
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4.11.1. attēls. Tipveida projekta savienojuma mezgli 

 

4.11.1. attēls. Starpsienas pagraba stāvā 

 
 

4.12. Grīdas - 

Ēkā izbūvētas monolītā dzelzsbetona betona grīdas ar dažādiem segumiem. 

Koplietošanas telpas lielākoties bez grīdas seguma (att. 4.12.1.). Dažās telpās betona grīda ar 

krāsas segumu (att. 4.12.2.). 
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Pagraba telpās betona klona grīdas (4.12.3.att.). Tās ir nelīdzenas ar iesēdumiem, 

izdrupumiem un ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī (4.12.3.att.-  4.12.4.att.). 

Grīdas skaņas un siltuma izolācija netika konstatēta.Kopumā grīdu stāvoklis ēkā ir apmierinošs. 

 

  
 4.12.1.att. Betona grīdas kāpņu telpās. 4.12.2.att. Krāsota betona grīda gaiteņa 

telpā.  

  
4.12.3.att. Iebrukusi  betona grīda pie ieejas 

pagraba telpās. 

4.12.4.att. Nopludināta betona klona grīda  

pagraba telpās. 
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4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas  - 

Ēkas ailu aizpildījuma veidi: 

- Metāla ārdurvis kāpņutelpā un dzīvokļos (att. 4.13.1., 4.13.2.); 

- PVC rāmju logi ar stikla paketi un vienkārtas (4.13.3.-4.13.4.att.); 

- metāla aizsargrestes (att. 4.13.3.); 

- krāsotas koka iekšdurvis (4.13.5.att.); 

Durvis, kas atdala kāpņutelpu no katra atsevišķā stāva dzīvokļu priekštelpas veidotas dažādā 

izpildījumā un daļa no tām slēdzamas. Šīs durvis nav ar deklarētu ugunsnoturības pakāpi, tai 

skaitā viegli atveramas un aprīkotas ar automātisko aizvēršanās mehānismu (4.13.2.att.). 

Durvis izejā uz jumtu ir sliktā tehniskā stāvoklī, nepieciešams nomainīt (4.13.6.att.). 

Koka logiem un durvīm rekomendējams atjaunot aizsargpārklājumu (4.13.6.att.). 

Ēkas ailu aizpildījuma elementu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

 

  
4.13.1.att. Metāla ieejas ārdurvis, 

nepieciešams pārkrāsot. 

4.13.2.att. Koka ieejas durvis pagrabā, tās 

nepieciešams pārkrāsot. 
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4.13.3.att. Aizrestots Dienvidu fasādes 

1.stāva stikla logs PVC rāmī. Nepieciešams 

novērst koroziju. 

4.13.4.att. Ziemeļu fasādes kāpņu telpu logi 

PVC rāmī. 

  
4.13.5.att. Koplietošanas telpu iekšdurvis. 4.13.6.att. Durvis izejā uz jumtu. 
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Citas ailas 

Pagrabstāvā ailu aizpildījums ar koka logiem un metāla lokšņu, kokskaidu plātnēm restēm no 

iekšpuses (att. 4.13.7.), kā arī metāla žalūzijām. Dažas pagraba stāva ailas ir aizmūrētas 

(4.13.8. att.) 

Ārējā fasādes kāpņu telpas sienā ailu aizpildījums ierīkots no stikla paketēm PVC rāmjos (att. 

4.13.4.).  

Bēniņos ārsienas paneļos rūpnieciski ierīkotās ailas, kas paredzētas telpu ventilācijas 

nodrošināšanai, ir vai nu vaļējas, vai ar metāla žalūzijām.  

Ārējo durvju ailu spraugas aizdarītas ar poliuretāna putām bez ārējās apdares, kas ilgtermiņā 

rada montāžas putu hermetizējošo īpašību zudumu (att. 4.13.10.) 

Fasādes sienās ailās starp logiem ierīkots no minerālās vates pildījums, kas no ārpuses ir 

aizšūta ar koka dēļiem, ruberoīdu un nosegta ar dekoratīvo apdari – stemolīta loksnēm (att. 

4.13.11. - 4.13.12.). Šāds ailu aizpildījums kopumā neatbilst ārsienām izvirzītām siltumizolācijas 

prasībām.  

Lodžiju ailas ir patvaļīgi aizbūvētas ar stikla paketēm PVC rāmjos vai ar koka rāmju logiem (att. 

4.13.3.). Dokumentālo informāciju par fasādes izskata izmaiņām neizdevās iegūt. 

  
4.13.7. att. Pagrabstāvā ailu aizpildījums - 

metāla plāksne un saplāksnis. 

4.13.8. att. Pagrabstāvā ailu aizpildījums – 

caurumotie māla ķieģeļi. 
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4.13.9. att. Pagrabstāvā ailu aizpildījums - 

metāla plāksne. 

4.13.10. att. Ārējo durvju ailu spraugu 

aizdarināšanai pielietotas poliuretāna putas 

bez apdares. 

  
4.13.11. att. Ailas starp logiem nosegtas ar 

stemolīta loksnēm. Logu ailu spraugu 

aizdarināšanai pielietotas poliuretāna putas 

bez apdares. 

4.13.12. att. Ailas starp logiem nosegtas ar 

dekoratīvo apdari – stemolīta loksnēm. 
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4.14. Konstrukciju un materiālu ugunsizturība   - 

Apsekošanas laikā netika skaidrota materiālu atbilstība standartiem. Atbilstoši spēkā esošajiem 

2015. gada 30. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” un ēkas raksturlielumiem apsekotajai ēkai 

tiek pieņemta U3 ugunsnoturības pakāpe un VI lietošanas veids ar ugunsslodzi 1200MJ/m2.  

Ēkas nesošās konstrukcijas – kolonnas, sijas, nesošās sienas izbūvētas no nedegošiem 

materiāliem. Ēkas konstrukciju un būvizstrādājumu ugunsdrošība kopumā atbilst spēkā 

esošajiem Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas 

būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”” un spēkā esošā 2014. gada 1. oktobra 

Būvniecības likuma 9. pantam “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības” prasībai – ugunsdrošība 

 

4.15. Ventilācijas šahtas un kanāli 

Ventilācijas šahtas un kanāli - 

Ventilācijas bloki izgatavoti horizontālajās formās, tie ir pašnesošie, materiāls – smagais 

betons. Kanālu izvietojums – slīpais. Ventilācijas bloku izvadi ierīkoti uz jumta (att. 4.16.1.). 

  

4.15.1. att. Ventilācijas kanāli bēniņos 4.15.2. att. Ventilācijas kanāli bēniņos 

 

4.16. Liftu šahtas 

Liftu šahtas - 

Ēkā izbūvētas liftu šahtas no nesošajiem dzelzsbetona 150mm bieziem sienu paneļiem. No 

kāpņu telpas puses šahtas sienu deformācijas vai plaisas netika konstatētas. Apsekošanas 

laikā piekļuve tika nodrošināta tikai no kāpņu telpas puses, att. 4.17.1. (mašīntelpa un šahta no 

iekšpuses netika apsekota). 
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4.16.1. att. Liftu šahtas siena no 150 mm bieziem dzelzsbetona paneļiem  

 

 

  
4.18.1.att. Ziemeļu fasādes kāpņu telpu 

paneļu ārējā virsma veidota kā daudzkrāsainu 

mozaikflīžu segums. 

4.18.2.att. Ziemeļu fasādes lodžiju 

aizstiklojums no dažādiem materiāliem. 
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4.18.3.att. Jumtiņa ķieģeļu mūra siena ar 

izdrupumiem un grafiti. 
4.18.4.att. Ēkas ārējo apdari veido piekārto 

sienas paneļu ārējā virsma veidota ar javas un 

drupinātu akmeņu segumu. 

  

4.18.5.att. Ziemeļu puses fasādes lodžiju 

paneļu ārējā virsma veidota kā daudzkrāsainu 

mozaikflīžu segums. 

4.18.6.att. Ēkas rietumu fasādē neapmests 

sienas fragments. 
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4.18.7.att. Ēkas cokola daļā – dzelzsbetona konstrukcijas bez apdares. 

 

5. Kopsavilkums 

5.1. Būves tehniskais nolietojums  

Atbilstoši LBN 405-15 5.punkta redakcijai, būvju apsekošanā ievēro normatīvos aktus un 

standartus atbilstoši nacionālā standartizācijas institūcijas publikācijām www.lvs.lv.  

Ēkas kopējais nolietojums Atzinumā aprēķināts pēc Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju 

tehniskā apsekošana” metodikas, nolietojuma aprēķināšana un tehniskā stāvokļa izvērtēšana 

veikta saskaņā ar LVS 412:2005 un MK 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907.  

Izpētes laikā vērtējot apsekojamās ēkas konstrukciju tehnisko un ekspluatācijas rādītāju 

stāvokļa pasliktināšanās pakāpi attiecībā pret jaunu būvi, dabas, klimatisko un laika apstākļu 

ietekmi, ēkas uzturēšanas apstākļus, būvniecības defektus un nepilnības, ir gūta pārliecība, ka 

ēkas nesošās konstrukcijas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī un tās ir drošas ēkas 

turpmākai ekspluatācijai.  

Galveno nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un kopējais ēkas 

tehniskais nolietojums sastāda 27%. 

Kopējais vizuālais tehniskais nolietojums 

Konstrukcijas, ēkas 

daļas vai inženiertīklu 

nosaukums 

Konstrukcijas / ēkas 

daļas īpatsvars 

(ĒKEĪ) %  

Vizuālais 

nolietojums % 

Kopējais vizuālais 

nolietojums % 

Pamati un pamatne 8 20 1,6 

Nesošās sienas 

(karkasi) un 

pārsedzes 

52 25 13 
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Pārsegumi 30 25 7,5 

Jumta nesošā 

konstrukcija 
5 30 1,5 

Jumta segums 5 60 3 

Kopējais vizuālais būves nolietojums % 27% 

 

5.2. Secinājumi un ieteikumi 

SECINĀJUMI  

Mehāniskā stiprība un stabilitāte  

Pamati  

Ēkai izbūvēti pamati no iedzenamiem pāļiem un monolītiem dzelzsbetona režģogiem. 

Apsekošanas laikā netika veikta pamatu atsegšana. Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām 

pamatnes un/vai pamatu deformācijām netika konstatētas, kopumā pamatu un pamatnes 

tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 

1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes  

Ēkas konstruktīvā shēma pieņemta ar nesošajām šķērssienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m.  

Apsekošanas laikā nav novērotas nesošo sienu plaisāšana vai tādas deformācijas, kas var 

liecināt par iespējamām neatbilstībām un nepietiekamu nestspēju. 

Nesošo sienu vizuālajā apskatē konstatēti tādi defekti, kā nebūtiskas plaisas nesošajos 

iekšsienu paneļos, nesošo iekšsienu savienojumu mezglu ieliekamo detaļu korozija, mitruma 

un ūdens filtrācijas rezultātā radīti bojājumi nehermētisku jumta konstrukciju un bojātu 

starrpaneļu šuvju aizpildījuma dēļ. Konstatētie bojājumi neietekmē sienu nestspēju. 

Nesošo sienu, ailu siju un pārsedžu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un 

atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Pašnesošās sienas  

Visas ēkas ārējās sienas ir pašnesošas, stiprinātas pie nesošajām šķērssienām ar 

monolitizējamiem savienojumu mezgliem. Ārsienas veido vieglbetona gatavkonstrukciju – 

keramzītbetona paneļi 300 mm biezumā un kāpņu telpā – 350 mm biezumā. 

Apsekošanas laikā konstatētas nebūtiskas plaisas ārsienu paneļos, ārsienu augšējos paneļos, 

pārsvarā ēkas stūros, konstatējams mikroplaisu tīkls un mitruma bojājumi nehermētisku 

dzelzsbetona jumta elementu un pieslēgumu dēļ, kāpņu telpas ārsienu paneļu bojājumi 

mitruma iedarbības rezultātā, kas radušies nehermētisku starppaneļu šuvju dēļ, paneļu 

ražošanas defekti un taml. Konstatētie bojājumi neietekmē pašnesošo sienu mehānisko 

stiprību un stabilitāti. 

Pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības 

likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 
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Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

Ēkas pārsegumi veidoti no dobajiem pārseguma paneļiem. 

Apsekojot pagrabstāva pārsegumu tika konstatēts, ka defekti/bojājumi ir lokāla rakstura un 

kopumā pagrabstāva pārsegums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēkā netika atklātas lieces 

vai citas pārsegumu deformācijas, kuras var liecināt par pārsegumu nestspējas 

samazināšanos. 

Kopējais pārsegumu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 

9.panta 1. punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Būves telpiskā noturība 

Būves telpisko noturību nodrošina pamati, ēkas nesošās šķērssienas, garensienas, kā arī 

dzelzsbetona paneļu pārsegumi. Papildus telpisko noturību nodrošina arī ārsienu paneļu 

pašnesošās ārsienas, visu konstrukciju savienojumu kopums veido noturību un ēkas stingumu.  

Ēkā nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 

novadīšanas sistēma 

Nesošā konstrukcija 

Ēkai izbūvēta dzelzsbetona gatavelementu jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu. Jumta nesošajiem elementiem konstatēti bojājumi, kas radušies ēkas 

ekspluatācijas laikā (mitruma ietekmē, nehermētisku jumta konstrukciju un neatbilstoša 

seguma dēļ), mehānisku bojājumu rezultātā, kā arī ražošanas defekti, piemēram, nodrupumi, 

bojāta betona struktūra mitruma iedarbībā, nepietiekams stiegrojuma aizsargslānis, nebūtiskas 

plaisas. Turpinot ēkas ekspluatāciju, nepieciešams veikt pasākumus konstatēto bojājumu 

novēršanai. 

Apsekošanas laikā jumta nesošās konstrukcijas elementiem nav konstatēti tādi bojājumi vai 

deformācijas, kas liecinātu par to nepietiekamu nestspēju, tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un 

stabilitāte” prasībām. 

Jumta klājs un segums 

Ēkas jumta klāju veido ribotās dzelzsbetona plātnes ar slīpumu uz teknes pusi.  

Ēkas jumta klāja dzelzsbetona plātnes ilgstošu laiku ekspluatētas bez aizsargpārklājuma 

(seguma), kā rezultātā visā jumta platībā konstatēti betona virsmas bojājumi, atsegts, korodējis 

stiegrojums, dzelzsbetona nosedzošie elementi vietām pilnībā sadrupuši. Jumta skārda 

elementi nomainīti daļējā apjomā. 

Jumta klāja un skārda detaļu tehniskais stāvoklis kopumā ir vērtējams kā neapmierinošs. 

Nepieciešams atjaunot jumta klāja bojātās betona virsmas, nosedzošos elementus un ierīkot 

segumu. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma  

Ēkā izbūvēta iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēma. Bēniņu telpā izbūvētas tērauda lietus 

ūdens notekcaurules, pagrabā saglabājušies vecie ķeta cauruļvadu pieslēgumi, kas ir bojāti. 

Kopumā lietus ūdens novadīšanas sistēmas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77997 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 59 no 73 

Maskavas iela 247, Rīga 

 

Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi  

Vizuālas lodžiju nesošo konstrukciju deformācijas netika konstatētas, nesošie elementi ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Virs ieejas mezgliem galvenās fasādes pusē izveidoti jumtiņi. Jumtiņu nesošā konstrukcija 

veidota no dzelzsbetona gatavkonstrukciju elementiem, kas balstās uz vējtvera šķērssienām, 

pagraba un atkritumu vada sienām, metāla apaļcauruli. 

Jumtiņu segums -  bitumena ruļļmateriāls, jumta papildelementi veidoti no skārda. Segumam 

konstatēts ievērojams bioloģiskais apaugums. Lietus ūdens novadīšanas notekrenes jumtiņiem 

nav ierīkotas, ūdens no jumtiņa sānu pusēm notek uz ēkas apmalēm, bojājot ārsienas cokola 

daļā.  

Konstrukciju būtiski bojājumi netika konstatēti, jumtiņu tehniskais stāvoklis ir daļēji 

apmierinošs. 

Ugunsdrošība. 

Ēkas būvkonstrukcijas ugunsizturība un ugunsreakcija 

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Papildu pasākumi ugunsizturības 

palielināšanai konstrukcijām nav veikti. 

Vides aizsardzība un higiēna 

Šuvju hermetizācija  

Starppaneļu šuvju aizpildījumu veido šuvē iestrādāts apaļformas blīvējošs materiāls, mastika 

un cementa javas kārta. 

Apsekošanas laikā konstatēts, ka ēkas ekspluatācijas laikā visas starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu un šuvju aizpildījuma stāvoklis bez atsegumiem nav 

nosakāms. Informācija par iepriekš veiktajiem šuvju blīvēšanas darbiem nav pieejama. 

Konstatēti kāpņu telpas ārsienu paneļu bojājumi, kas radušies nehermētisku starppaneļu šuvju 

dēļ. Ņemot vērā, ka starppaneļu šuves patlaban pārklātas ar hidroizolējošu materiālu, bojājumi 

visdrīzāk radušies iepriekšējā ēkas ekspluatācijas laikā. 

Pagraba un bēniņu telpās nav konstatētas starppaneļu šuvju bojājumu pazīmes. 

Hidroizolācija  

Apsekojamā ēkā konstatēts, ka horizontālā hidroizolācija ierīkota no cementa javas kārtas 20-

30 mm biezumā - ārsienu paneļi tiek uzstādīti uz cementa javas kārtas, kura vienlaicīgi kalpo 

kā horizontālā hidroizolācija. 

Pazīmes, kas liecinātu par pagraba ārsienu vertikālās vai pamatu horizontālās hidroizolācijas 

bojājumiem, netika konstatēti, ārsienu vertikālā un pamata horizontālā hidroizolācija ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Lietošanas drošība un vides pieejamība  

Kāpnes un pandusi  

Kāpnes izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu laidiem un laukumiem.  
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Apsekošanas laikā konstatēti nebūtiski kāpņu un margu bojājumi (margas bez lenteres vinila 

nosegelementiem, metāla kāpņu korozija). 

Kāpņu laidiem netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par būtiskām deformācijām/trūkumiem 

kāpņu laidu konstrukcijās, pakāpieni un kāpņu laukumi ir bez būtiskiem virsmas bojājumiem. 

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Ēkā ir nodrošināta lietošanas drošība, bet nav nodrošināta vides pieejamība. 

Energoefektivitāte  

Siltumizolācija  

Ēkas pagraba sienām un ārsienām siltumizolācija nav ierīkota, bet bēniņu pārsegumam ierīkota 

siltumizolācija no gāzbetona blokiem. Ēkas norobežojošās konstrukcijas ekspluatācijas periodā 

nav siltinātas.  

Rekomendējams organizēt ēkas energoefektivitātes uzlabojumus, jo Projekta risinājumi nav 

energoefektīvi. 

REKOMENDĀCIJAS UN IETEIKUMI  

Drošai ēkas ekspluatācijas turpināšanai, rekomendējams veikt šādus pasākumus: 

1. Nepieciešama ēkas aizsargapmales atjaunošana (demontāža, pamatnes 

sagatavošana, jaunas apmales izbūve) pilnā apjomā. 

2. Nepieciešams veikt pretkorozijas pārklājuma atjaunošanu nesošo sienu ieliekamajām 

detaļām pagraba stāva telpās, veikt nenoblīvēto atvērumu aizdari ar atbilstošiem 

materiāliem (pagraba telpās), mašīntelpas mūra ārsienām ieteicams atjaunot bojāto 

apmetumu. 

3. Novērst ārsienu paneļu (pašnesošās sienas) nepilnības - ārsienu paneļu galu bojāto 

vietu remontu un aizsargpārklājuma atjaunošanu, ārsienu paneļu stiprinājuma 

elementu, ieliekamo detaļu pretkorozijas apstrādi bēniņos un pagrabā, atjaunot ārsienu 

bojāto apdari un šuvju aizpildījumu kāpņu telpas augšējos stāvos. 

4. Ieteicams veikt ēkas siltināšanas pasākumus. 

5. Ieteicams veikt pārseguma paneļu bojājumu novēršanu pagraba telpās - attīrīt atsegto, 

korodējušo stiegrojumu, veikt stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, atjaunot stiegrojuma 

aizsargslāni un nodrupušās pārseguma paneļu malas ar remontjavu. 

6. Nepieciešams veikt šādus jumta dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas darbus: 

- Teknes un pārseguma plātņu bojājumu, nodrupumu un atsegtā stiegrojuma apstrādi 

un aizsargkārtas atjaunošanu ar tam piemērotām javām (bēniņu telpā); 

- Korodējušajām ieliekamajām detaļām veikt pretkorozijas apstrādi (bēniņu telpā); 

7. Nepieciešams veikt šādus jumta seguma atjaunošanas un uzturēšanas darbus: 

- Veco, korodējušo skārda nosegelementu nomaiņu; 

- Jumta klāja un seguma atjaunošana visā platībā (dzelzsbetona plātņu bojāto betona 

virsmu atjaunošanu, jaunu riboto plātņu šuvju un jumta parapetu nosedzošo 

elementu uzstādīšana, riboto plātņu virsmu aizsargpārklājuma (seguma) ierīkošana; 

- Lietošanai nederīgo antenu u.c. elementu demontāžu, periodisku jumta segumu 

attīrīšanu no sanesumiem; 

- Jumta malās izbūvēto margu pretkorozijas pārklājuma atjaunošana. 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77997 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 61 no 73 

Maskavas iela 247, Rīga 

 

8. Nepieciešams veikt lodžiju dzelzsbetona konstrukciju korodējušo ieliekamo detaļu, kā 

arī metāla margu pretkorozijas apstrādi. 

9. Ēkas uzturēšanas ietvaros visiem jumtiņiem ieteicams veikt slīpumu izveidošanu un 

noteksistēmas ierīkošanu un jumtiņu seguma periodisku kopšanu – attīrīšanu no 

apauguma. Metāla balsta apaļcaurules virsmai jāveic pretkorozijas apstrāde. 

10. Kāpnēm nepieciešams atjaunot margu vinila nosegelementus, ārējām metāla kāpnēm 

atjaunot aizsargkrāsojumu. 

11. Nepieciešams atjaunot sabrukušās betona grīdas pagraba telpās. 

12. Kāpņu telpas koka logus rekomendējams nomainīt ar mūsdienīgām logu konstrukcijām 

visā kāpņu telpas apjomā.  

13. Plānojot ēkas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, ailu aizpildījumus starp 

logiem (pape, vate, koks, stemolīts) ieteicams nomainīt pret citiem, piemērotiem 

būvizstrādājumiem, nodrošinot norobežojošās konstrukcijas hermētiskumu un 

energoefektivitāti, kā arī nomainīt nolietotos koka logus uz mūsdienīgām logu 

konstrukcijām. 

14. Rekomendējams veikt lifta mašīntelpas durvju nomaiņu uz metāla durvīm un durvju 

ailas malu atjaunošanu, ieejas mezgla durvīm veikt durvju apakšējās daļas attīrīšanu 

un krāsošanu. 

Pagraba telpās ugunsdrošo konstrukciju neblīvās vietas aizdarīt ar blīvējošiem, dūmus 

necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā 

ugunsizturības robeža. 

 

Atzinuma pielikumi: 

1.Pielikums- vertikalitātes izpildmērījuma shēma  

2.Pielikums- termogrāfijas testēšanas pārskats 

Apsekošanu veica un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavoja: 

 

 būvinženiere Ilona Marina, LBS sert. Nr.5-01535. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 
 būvinženieris Aivars Mednis, LBS sert. Nr.4-00646 

 (izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

 
 būvinženieris Jānis Pelēķis, LBS sert. Nr. 5-00956. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

 prokūrists Mārtiņš Maskavs 

  (juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
 

 

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77997 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 62 no 73 

Maskavas iela 247, Rīga 

 

Pielikums Nr.1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Vertikalitātes izpildmērījuma shēma 
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Darba uzdevums (apsekošanas uzdevums) 

 

.Veikt 467A sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju padziļinātu tehniskā stāvokļa 
izpēti un to atbilstības mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām novērtējumu, atbilstoši 

Iepirkuma Līguma EM 2020/24 1.Pielikumam “Tehniskā specifikācija”. 
 

 

Pasūtītājs: 

Ekonomikas ministrija 

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

90000086008 

PVN reģistrācijas numurs LV90000086008 

Valsts kase, TRELLV22 

LV63TREL212003807900B  

 

___________________________________ 

Valsts sekretārs E. Valantis 

Izpildītājs: 

AS “Inspecta Latvia”  

Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 

Reģistrācijas numurs 40003130421 

 

PVN reģistrācijas numurs LV40003130421 

AS “Swedbank”, HABALV22 

LV07HABA0001408053456 

 

___________________________________ 

Prokūrists M. Maskavs 
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1.Vispārīgās ziņas par būvi 

1.1. Galvenais lietošanas veids veids: dzīvojamā māja (būves klasifikācijas 

kods 1122)  

1.2. Kopējā platība m2: 15224,0 m2 

1.3. Būves apbūves laukums m2: 1983,9 m2 

1.4. Būvtilpums m3: 46988,0 m3 

1.5. Virszemes stāvu skaits: 9 

1.6. Pazemes stāvu skaits  1 

1.7. Būves kadastra apzīmējums 0100 064 0199 001 

1.8. Būves īpašnieks  Jaukta statusa kopīpašums 

1.9. Būvprojekta izstrādātājs (autors):                                Projektēšanas institūts 

                                                                                    “LATGIPROGORSTROJ” 

1.10. Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  

1.11. Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums):    1973. gads  

1.12. Būves konservācijas gads un datums: - 

1.13. Būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads: - 

1.14. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, datums: 01000640199001-04; 

11.05.2005. 

1.15.  Izmantotā dokumentācija:                                             467 sērijas Tipveida projekta  

    Albūmi 0, I, II, III, IV 
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2.Situācija 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība 

(m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās) 

Apsekotā ēka ir būvēta zemesgabalā, kura robežas veido Vīlipa iela, Elvīras iela un Kuldīgas 

iela.  

Saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ēka atrodas teritorijā ar 

nosaukumu “Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz)”. Ēkai piederošā teritorija pēc galvenā 

izmantošanas veida atbilst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Ēka izvietota vairākos zemesgabalos ar šādiem kadastra numuriem: 
- 01000640199, platība 1684 m2 
- 01000640247, platība 4915 m2 
- 01000640252, platība 1652 m2 
- 01000640253, platība 550 m2  
- 01000640088, platība  293 m2 

 

 

   
2.1.1.att. Objekta zemes gabala plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Rīgas domes 

teritorijas plānojumu (avots: https://www.rdpad.lv/wp-

content/uploads/2019/07/15_pielikums.pdf) 

 

 

Apsekotās ēkas zemes vienības 
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2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 

Daudzstāvu dzīvojamā ēka aizņem ~25% no zemes gabalu kopējās platības (2.2.1. attēls). 

Tās galvenā fasāde izvietota zemesgabalu ziemeļaustrumu pusē. Nokļūšana pie ēkas ir 

nodrošināta pa piebraucamajiem ceļiem no Vīlipa ielas, Elvīras ielas un Kuldīgas ielas puses. 

 

2.2.1. att. Apsekotās ēkas novietojums kartē (avots www.kadastrs.lv) 

 

2.3. Būves plānojums 

Saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 326 „Būvju klasifikācijas 

noteikumi”, ēka atbilst kodam Nr. 1122, kas ir „Triju vai vairāku dzīvokļu mājas”. 

Ēkas kopējo būvapjomu veido pazemes stāvs (pagraba), deviņi virszemes stāvi un bēniņu 

stāvs.  

Ēkas plānojumu veido atsevišķas sekcijas (sk. att. 2.3.3.) – seši savā starpā sabloķēti 

būvapjomi, ēkas kopējo būvapjomu veido pagrabstāva daļa un deviņi virszemes stāvi – deviņos 

stāvos izvietotas dzīvojamās telpas un virs devītā – bēniņu telpas, liftu mašīntelpas. Kāpņu 

telpas izveidotas no pagraba stāva līdz 9. stāvam, bet no kāpņu telpas devītā stāva izbūvētas 

tehniskās kāpnes, kas nodrošina piekļuvi bēniņu stāvam, mašīntelpai un jumtam. Pie 

galvenajiem ieejas mezgliem atrodas atsevišķas ieejas durvis, kas nodrošina piekļuvi 

pagrabstāva telpām un atkritumu vada telpai, kur izvietots atkritumu konteiners.  

Apsekošanas laikā konstatēta patvaļīga būvniecība 2.sekcijas 7.stāva koplietošanas telpā (sk. 

att. 2.3.4.). 

Apsekotā ēka 
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2.3.1. att. Pagraba stāva plāns (vienas sekcijas) 

 
2.3.2. att. 1.stāva plāns (vienas sekcijas)  

 
2.3.3.att. Ēkas dalījums sekcijās, atbilstoši Inventarizācijas lietas plānam 

Kuldīgas iela 

1.sekcija 
2.sekcija 

3.sekcija 

4.sekcija 
5.sekcija 

6.sekcija 
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2.3.4.att. Patvaļīga būvniecība 2.sekcijas 7.stāva koplietošanas telpā 

 

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 

25% 

4.1. Pamati un pamatne  

Atbilstoši Projekta risinājumiem (att. 4.1.1., 4.1.2.), ēkai izbūvēti pamati no iedzenamiem pāļiem 

(aprēķina slodze uz katru pāli 30 tonnas) un monolītiem dzelzsbetona režģogiem. Pāļu 

pamatiem augšējie pāļu gali tiek iestrādāti režģogā dziļumā ne mazāk par 50 mm. Zem 

dzelzsbetona režģoga paredzēta 50 markas betona sagataves kārta 100 mm biezumā. 

Režģogs monolītā dzelzsbetona (betona marka 200) biezumā 500 mm, stiegrojuma sieti AIII 

ar d16 stiegrām garenvirzienā un d10 stiegrām šķērsvirzienā. 

Apsekošanas laikā netika veikta pamatu atsegšana. Caurejošas plaisas ēkas augstumā vai 

plaisu veidošanās ēkas pagraba sienās un pagraba pārsegumos, kas var liecināt par būtiskām 

pamatu vai pamatnes deformācijām, apsekošanas laikā netika konstatētas.  

Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām pamatnes un/vai pamatu deformācijām netika konstatētas, 

kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 
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4.1.1. attēls. Projekta dzenamo pāļu plāns 

 
4.1.2. attēls. Projekta režģoga plāns (virsma uz atz.-2,88 m)  
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Saskaņā ar Projektu, horizontālā hidroizolācija ierīkota uz atz. -0,69 m, divas kārtas papes, bet 

vertikālā hidroizolācija – divas kārtas karstā bituma mastika.  

Vizuāli papes hidroizolācija netika konstatēta (atsegumi netika veikti), bet hidroizolācija ir 

ierīkota no cementa javas (izvietojums parādīts attēlos no 4.1.3. līdz att. 4.1.6.) 

Pagraba sienu mitruma pazīmes vai to piesātinājums ar mitrumu netika konstatēts.  

Kopumā pamatu hidroizolācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

  
4.1.3. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m. 

6.sekcija 

4.1.4. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m. 

2.sekcija 

  
4.1.5. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m.  4.1.6. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m. 

Ap ēkas ārējo perimetru izbūvēta aizsargapmale no dzelzsbetona gatavelementu plātnēm (att. 

4.1.9. līdz att. 4.1.18.), tām konstatētas plaisas, apdrupumi, lokāli iesēdumi, vietām 

aizsargapmales atrodas zemāk par piegulošās virsmas līmeni, kā rezultātā nokrišņu radītie 

ūdeņi var infiltrēties tiešā pamatu tuvumā, vēlāk attīstoties konstrukciju bojājumiem. 

Kopumā aizsargapmales tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Nepieciešama 

aizsargapmales atjaunošana (demontāža, pamatnes sagatavošana, jaunas apmales izbūve) 

pilnā apjomā. 
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4.1.7. attēls. Ēkas aizsargapmale ar 

iesēdumiem un apaugumu 

4.1.8. attēls. Ēkas aizsargapmale ar 

iesēdumiem un apaugumu 

  
4.1.9. attēls. Ēkas aizsargapmale ar 

iesēdumiem un apaugumu 

4.1.10. attēls. Ēkas aizsargapmale ar 

iesēdumiem un apaugumu 

  

4.1.11. attēls. Ēkas aizsargapmale ar 

iesēdumiem un apaugumu 

4.1.12. attēls. Ēkas ZR gala fasādei 

piekļaujas ietve ar asfaltbetona segumu. 

Segums ar plaisām iesēdumiem un 

apaugumu. 
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4.1.13. attēls. Ēkas aizsargapmale ar 

iesēdumiem un apaugumu 

4.1.14. attēls. Ēkas aizsargapmale ar 

iesēdumiem un apaugumu 

  
4.1.15. attēls. Ēkas aizsargapmale ar 

iesēdumiem un apaugumu 

4.1.16. attēls. Ēkas aizsargapmale ar 

iesēdumiem un apaugumu 

 

  4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes Tehniskais 

nolietojums 30% 

Ēkas konstruktīvā shēma pieņemta ar nesošajām šķērssienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m. Pārseguma paneļu ar iekšējām sienām savienojumu konstrukcija ir pieņemta platformas 

tipa. Savienojumi starp ēkas iekšējām konstrukcijām - pārsegumu paneļiem, iekšējām sienām, 

ventilācijas blokiem, nodrošināti ar tērauda montāžas elementu palīdzību, kas tiek piemetināti 

pie stiegrojuma izlaidumiem un paneļu ieliekamām detaļām.  

Monolitizējamo savienojumu konstrukcija (nesošo šķērssienu savienojumi ar ārsienām, kā arī 

ārsienu elementu savstarpēja savienošana) risināta uz cilpveida izlaidumiem no iekšējiem un 

ārējiem sienu paneļiem ar tālāko savienošanu ar speciālām skavām un aizdari ar betonu M-

200.  

Pagraba sienas 

Ēkas pagrabā nesošās šķērssienas izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu iekšējo sienu 

paneļiem (ПВС16; ПВС19; ПВС22) 150 mm biezumā, balstītas uz režģoga (att. 4.2.4.). 

Atsevišķas šķērssienas veidotas no diviem ПВС16 vai ПВС22 sienu paneļiem, Projektā šāda 

konstrukcija paredzēta tikai pagraba stāvā (sk. att. 4.2.1., 4.2.11.).  
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Iekšējās sienas 

Iekšējo nesošo sienu paneļi savā starpā tiek savienoti ar tērauda montāžas elementu (ИМ-1 

līdz ИМ-47) palīdzību, kas tiek piemetināti pie stiegrojuma izlaidumiem un paneļu ieliekamām 

detaļām (sk. tipveida mezglus attēlā 4.2.7.). Iekšējo sienu metināto savienojumu pretkorozijas 

aizsardzība (saskaņā ar tipveida projektā norādīto) tiek nodrošināta, ierīkojot cementa javas (ar 

attiecību 1:1,5) aizsargslāni vismaz 20 mm biezumā. Informāciju par pretkorozijas aizsardzību 

savienojumiem ar ārsienu paneļiem skatīt atzinuma sadaļā “Pašnesošās sienas” p.4.4. 

Ēkā izbūvētas garensienas  no dzelzsbetona gatavelementu sienu paneļiem ar biezumu 150 

mm, paneļu tipi ПВС20 un ПВС21. Pārseguma paneļi uz garensienām netiek balstīti (sk. att. 

4.2.5.). 

Kāpņu telpas nesošās sienas izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu iekšējo sienu 

paneļiem 150 mm biezumā ПВС19; ПВС19-1; ПВС18 (sk. att. 4.2.2.). 

Sienas, kas norobežo koplietošanas telpu ar ieejām dzīvokļos,  izbūvētas no sienu paneļiem 

(ЭП2, P1) ar biezumu 200 mm un 400 mm (sk. att. 4.2.2.).  

Ēkas bēniņu telpās virs sienu ailām un mašīntelpas durvju ailām konstatētas dzelzsbetona 

gatavelementu pārsedzes, kas ir labā tehniskajā stāvoklī (att. 4.2.46., 4.2.48., 4.2.29.).  

Virs kāpņu telpas nesošās mūra sienas no māla ķieģeļiem uz javas izbūvētas 380 mm biezumā 

(virs bēniņu stāva, jumta līmenī). Ieejas mezglu (DR fasādes pusē) nesošās mūra sienas 

izbūvētas 250 mm biezumā. 

 
4.2.1. attēls. Nesošo sienu montāžas plāns pagraba līmenī. Griezumus 1-1, 2-2, 3-3 skatīt 

attēlā 4.2.4. Griezumus 11-11, 12-12, 13-13 sk. att. 4.4.1. 

Nesošo sienu paneļi ПВС16 2x150 mm 

1 1 

2 

2 3 

3 

11 

11 

13 

13 

12 

12 
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4.2.2. attēls. Nesošo sienu montāžas plāns tipveida stāvam. Mezglus M3;M4;M5;M6 skatīt 

atzinuma sadaļā 4.4. “Pašnesošās sienas”. 

 

ЭП2 
200 mm 

P-1 
400 mm 

ВБ1 

320 mm 

Mezgls 1 (sk. 

att. 4.2.5.) 

Kāpņu telpas nesošo sienu 

paneļi ПВС19; ПВС19-1; 
ПВС18;150 mm 

 

Mezgls 2 (sk. 

att. 4.2.6.) 

M3

1 

M4

1 

M5

1 

M6

1 
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4.2.3. attēls. Nesošo sienu paneļu specifikācija  

 
4.2.4. attēls. Nesošie sienu paneļi balstīti uz režģoga (uz atz.-2,88 m)   

  
4.2.5. attēls. Mezgls 1. Garensienas un 
pārseguma paneļu montāžas mezgls. 

4.2.6. attēls. Mezgls 2. Ventilācijas bloka un  
iekšsienu paneļu montāžas mezgls. 

Garensienas panelis 
ПВС20/ ПВС21. 
 

Pārseguma 
panelis 

Ģipšcementa 

starpsienas  panelis 

ППP3 
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4.2.7. attēls. Tipveida iekšsienu savienojuma mezgli. 

 
 

Apsekošanas laikā konstatētie nesošo sienu bojājumi un defekti: 

- nenoblīvētas atveres, būvniecības laikā nekvalitatīvi aizdarinātas paneļu savienojumu 

vietas (att. 4.2.8., 4.2.33., 4.2.34., 4.2.36., 4.2.37., 4.2.38.); 

- nesošo iekšsienu savienojumu mezglu ieliekamo detaļu korozija; 

- pagraba telpās būvniecības laikā ieliekamo detaļu pretkorozijas pārklājums netika 

ierīkots (att. 4.2.10., 4.2.11., 4.2.12., 4.2.19., 4.2.20., 4.2.22., 4.2.23., 4.2.30., 4.2.31., 

4.2.32.); 

- nebūtiskas plaisas nesošajos iekšsienu paneļos (att. 4.2.16.); 

- nokvēpušas kāpņu telpas sienas un pārsegums 1.sekcijas 9.stāvā (visdrīzāk, atkritumu 

vada ugunsgrēka sekas); 

- notecējumi, kas radušies virs mašīntelpas nehermētiska jumta seguma rezultātā (att. 

4.2.18., 4.2.44.); 

- mašīntelpas nesošās mūra sienas ar mitruma un sala ietekmē radītiem ķieģeļu 

izdrupumiem dzegas daļā (att. 4.2.24., 4.2.43.); būvniecības laikā nekvalitatīvi veikti 

mūrēšanas darbi un šuvju aizpildīšana (visās sekcijās); 

- mitruma un ūdens filtrācijas rezultātā radīti bojājumi mašīntelpas mūra sienu un 

dzelzsbetona sienu paneļu sadurvietā (att. 4.2.28., 4.2.29., 4.2.39., 4.2.40., 4.2.41.); 

- Neatbilstoši ierīkota ārsienas paneļa НС3A balsta vieta. Nepieciešams veikt atbalsta 

plāksnes pastiprināšanu, nodrošinot pietiekamu atbalsta laukumu (att. 4.2.15.). 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 18 no 103 

  
  

Konstatēts, ka ēkas starpsekciju temperatūras šuve ierīkota ~250 mm platumā, kaut Projektā 

paredzēti tikai 20 mm (sk. att. 4.2.30., 4.2.31.). 

Nepieciešams veikt pretkorozijas pārklājuma atjaunošanu paneļu ieliekamajām detaļām 

pagraba stāva telpās, veikt nenoblīvēto atvērumu aizdari ar atbilstošiem materiāliem (pagraba 

telpās), mašīntelpas mūra ārsienas ieteicams aizsargāt no ārējo faktoru iedarbes, piemēram, 

ierīkojot apmetumu. 

Apsekošanas laikā nav novērotas nesošo sienu plaisāšana vai tādas deformācijas, kas var 

liecināt par iespējamām neatbilstībām un nepietiekamu nestspēju. 

Papildu Projekta risinājumiem, ēkas ekspluatācijas periodā, sienu skaņas izolācija netika 

uzlabota un tā ir neatbilstoša gan mūsdienu estētiskām prasībām, gan LBN 016-15 

“Būvakustika”. 

Nesošās sienas, t.sk. kāpņu telpas sienas, un ailu pārsedzes ir apmierinošā tehniskajā stāvoklī 

un atbilstošas Būvniecības likuma 9.panta p.1 “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

 

  
4.2.8. attēls. Nesošais sienas panelis P1. 

Nenoblīvētas atveres, būvniecības laikā 

nekvalitatīvi aizdarinātas paneļu 

savienojumu vietas (1.sekcija).  

4.2.9. attēls. Ventilācijas bloks ВБ1 labā 

tehniskajā stāvoklī (1.sekcija). 

  
4.2.10. attēls. Nesošo iekšsienu 

savienojuma mezgla ieliekamā detaļa ar 

korozijas bojājumiem, būvniecības laikā 

4.2.11. attēls. Pagraba stāvā atsevišķas 

šķērssienas montētas no diviem ПВС16 

paneļiem (1.sekcija). Paneļu ieliekamajām 

detaļām nebūtiskas korozijas pazīmes. 
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pretkorozijas pārklājums nav ierīkots 

(1.sekcija). 

  
4.2.12. attēls. Ārsienas lodžiju paneļu 

ieliekamajām detaļām korozijas bojājumi 

(1.sekcija). Sk. kopā ar att. 4.2.13. 

4.2.13. attēls. Iekšsienas ПВС16 un ārsienas 

paneļa НС3A savienojuma mezgla ieliekamā 

detaļa ar korozijas bojājumiem, būvniecības 

laikā pretkorozijas pārklājums nav ierīkots 

(1.sekcija). 

  
4.2.14. attēls. Neatbilstoša ārsienas paneļa 

НС3A balsta vieta (1.sekcija). Sk. kopā ar 

att. 4.2.15.  

4.2.15. attēls. Neatbilstoši ierīkota ārsienas 

paneļa НС3A balsta vieta. Nepieciešams veikt 

atbalsta plāksnes pastiprināšanu, nodrošinot 

pietiekamu atbalsta laukumu. 
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4.2.16. attēls. Horizontāla plaisa nesošās 

šķērssienas panelī pagraba stāvā, atvērums 

līdz 0.1 mm (3.sekcija) 

4.2.17. attēls. Nokvēpušas kāpņu telpas sienas 

un pārsegums 1.sekcijas 9.stāvā (visdrīzāk, 

atkritumu vada ugunsgrēka sekas) 

  
4.2.18. attēls. Notecējumi, radušies 

nehermētiska jumta seguma rezultātā virs 

kāpņu telpas (1.sekcija, 9.stāvs)  

4.2.19. attēls. Nesošo sienu paneļu ieliekamās 

detaļas ar korozijas pazīmēm (2.sekcija, 

pagrabs) 

  
4.2.20. attēls. Nesošo šķērssienu paneļu 

ieliekamās detaļas ar korozijas bojājumiem 

(2.sekcija, pagrabs) 

4.2.21. attēls. Ārsienu paneļu stiprinājuma 

detaļas labā tehniskajā stāvoklī (bēniņu telpa, 

2.sekcija) 

  
4.2.22.attēls. Nesošo šķērssienu paneļu 

ieliekamās detaļas ar korozijas bojājumiem 

(2.sekcija, pagrabs) 

4.2.23. attēls. Nesošo šķērssienu paneļu 

ieliekamās detaļas ar korozijas bojājumiem 

(2.sekcija, pagrabs)  
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4.2.24. attēls. Nesošās mūra sienas (380 

mm biezumā) ar mitruma un sala ietekmē 

radītiem ķieģeļu izdrupumiem dzegas daļā 

(1.sekcija) 

4.2.25. attēls. Dzelzsbetona gatavelementu 

pārsedzes sienā labā tehniskajā stāvoklī 

(3.sekcija, bēniņi) 

  
4.2.26. attēls. Ēkas starpsekciju 

temperatūras šuve starp 3. un 4.sekciju 250 

mm platumā (Projekta risinājumu sk. att. 

4.2.31.)  

4.2.27. attēls. Ēkas starppaneļu temperatūras 

šuves Projekta risinājums (20 mm) 
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4.2.28. attēls. Mitruma un ūdens filtrācijas 

rezultātā radīti bojājumi kāpņu telpas mūra 

sienu un dzelzsbetona sienu paneļu 

sadurvietā (4.sekcija) 

4.2.29. attēls. Mitruma un ūdens filtrācijas 

rezultātā radīti bojājumi kāpņu telpas mūra 

sienu un dzelzsbetona sienu paneļu sadurvietā 

(4.sekcija) 

  
4.2.30. attēls. Nesošās šķērssienas un 

starpsienas ieliekamo detaļu korozija 

(5.sekcija, pagrabs) 

4.2.31. attēls. Nesošās šķērssienas ieliekamo 

detaļu korozija (6.sekcija, pagrabs) 
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4.2.32. attēls. Nesošās šķērssienas 

ieliekamo detaļu korozija (6.sekcija, 

pagrabs) 

4.2.33. attēls. Nekvalitatīvi aizdarināts ārsienu 

paneļu un nesošo šķērssienu savienojuma 

mezgls  (6.sekcija, pagrabs) 

  
4.2.34. attēls. Nekvalitatīvi aizdarināts 

ārsienu paneļu un nesošo šķērssienu 

savienojuma mezgls  (6.sekcija, pagrabs) 

4.2.35. attēls. Atbalsta konstrukcijas 

dzelzsbetona gatavelementu bloki ПБ-1 un 

БС-1 labā tehniskajā stāvoklī (6.sekcija, sk. 

griezumu 13-13, att. 4.4.1.) 
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4.2.36. attēls. Nesošās šķērssienas 

ieliekamo detaļu korozija (6.sekcija, 

pagrabs) 

4.2.37. attēls. Nesošās šķērssienas ieliekamo 

detaļu korozija (6.sekcija, pagrabs) 

  
4.2.38. attēls. Nesošās šķērssienas 

ieliekamo detaļu korozija (6.sekcija, 

pagrabs) 

4.2.39. attēls. Mitruma un ūdens filtrācijas 

rezultātā radīti bojājumi kāpņu telpas mūra 

sienu un dzelzsbetona sienu paneļu sadurvietā 

(6.sekcija) 
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4.2.40. attēls. Mitruma radīti bojājumi mūra 

sienas un dzelzsbetona sienu paneļu 

sadurvietā (5.sekcija) 

4.2.41. attēls. Mitruma radīti bojājumi mūra 

sienas un dzelzsbetona sienu paneļu 

sadurvietā (5.sekcija)  

  
4.2.42. attēls. Dzelzsbetona gatavelementu 

pārsedze (6.sekcija) 

4.2.43. attēls. Nesošās mūra sienas (380 mm 

biezumā) ar mitruma un sala ietekmē radītiem 

ķieģeļu izdrupumiem dzegas daļā (5.sekcija). 

Būvniecības laikā nekvalitatīvi veikti 

mūrēšanas darbi un šuvju aizpildīšana. 

  
4.2.44. attēls. Dzelzsbetona gatavelementu 

pārsedzes mūra sienā bēniņu telpā 

tehniskais stāvoklis ir labs (4.sekcija) 

4.2.45. attēls. Arsienas paneļa stiprinājuma 

elementi labā tehniskajā stāvoklī (1.sekcija)  

 

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas  

Ēka nav būvēta pēc karkasa tehnoloģijas. 

Konstruktīvā ēkas shēma pieņemta ar nesošajām šķērssienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m.  

 
 
 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 26 no 103 

  
  

4.4. Pašnesošās sienas Tehniskais 

nolietojums 30% 

Ēkas ārējās sienas ir pašnesošas, stiprinātas pie nesošajām šķērssienām ar monolitizējamiem 

savienojumu mezgliem. Fasādes skatā ārsienu paneļi ir lentveida dalījuma.  

Saskaņā ar Projektu, ārsienām uzstādīti vieglbetona gatavkonstrukciju – keramzītbetona paneļi 

300 mm biezumā un kāpņu telpā – 350 mm biezumā. Paneļu apdare no stikla mozaīkas, 

markas НС1; НС2; НС4A ēkas galvenajām fasādēm un paneļu markas НС24; НС30 gala 

sienām. 

Monolitizējamo savienojumu konstrukcija – nesošo šķērssienu savienojumi ar ārsienām, kā arī 

ārsienu elementu savstarpēja savienošana, saskaņā ar Projektu, risināta uz cilpveida 

izlaidumiem no iekšējiem un ārējiem sienu paneļiem ar tālāku savienošanu ar speciālām 

skavām un aizdari ar betonu M-200. Savienojumu mezgli doti attēlos 4.4.2. līdz 4.4.5. (mezglu 

atrašanās vietas dotas att. 4.2.1.).  

Saskaņā ar Projektu, monolitizējamo savienojumu metāla elementu pretkorozijas aizsardzība 

veicama ar metalizācijas metodi (visdrīzāk t.s. aukstā cinkošana, izmantojot polivinilhlorīda 

sveķu lakas un cinka pulvera maisījumu). 

Pagraba līmenī izmantoti pašnesošo ārsienu paneļi markas ЦНС, tie tiek balstīti tieši uz 

režģoga (sk. griezumus attēlā 4.4.1., griezumu vietas dotas attēlā 4.2.1.). Bēniņu līmenī – sienu 

paneļi ar atvērumiem НС1-5; НС2-5. 

Konstatēti bojājumi un defekti: 

- Kāpņu telpas ārsienu bojājumi mitruma iedarbības rezultātā 8. un 9.stāvā, kas visdrīzāk 

radušies dēļ iepriekš bojāta jumta seguma ēkas ekspluatācijas laikā; apsekošanas laikā 

konstatējams, ka jumta segums ir atjaunots, att. 4.4.9.; 

- Kāpņu telpas ārsienu bojājumi mitruma iedarbības rezultātā, kas radušies bojāto ailu 

aizpildījuma rezultātā - bojāti stikla bloki un nekvalitatīvi blīvēti stikla bloki būvniecības 

laikā (fotofiksācija Atzinuma sadaļā 4.13.); 

- Nebūtiskas plaisas ārsienu paneļos (marka ЦНС) pagraba telpā (konstatētas tikai 2-3 

vietās), att. 4.4.8., 4.4.13.;  

- Nekvalitatīvi aizdarinātas sadurvietas un atsegts korodējis stiegrojums ārsienu paneļos 

pagraba telpā (radies nepietiekamas aizsargkārtas dēļ), att. 4.4.10., 4.4.11.; 

- Nebūtiskas plaisas ārsienu paneļos (marka НС) bēniņu telpā (konstatētas pārsvarā 

stiprinājumu vietu, atveru, tuvumā), att. 4.4.15., 4.4.16.; 

- Bēniņos, gala sienas paneļos (pārsvarā ēkas stūros) konstatējams mikroplaisu tīkls un 

mitruma bojājumi nehermētisku dzelzsbetona jumta elementu un pieslēgumu dēļ (att. 

4.4.6., 4.4.7.); 

- ārsienu paneļu stiprinājumu elementu korozija konstatēta gan bēniņos, gan pagraba 

telpās. Konstatējams, ka būvniecības laikā pretkorozijas pārklājums tiem nav ierīkots 

vai ierīkots nekvalitatīvi (att. 4.4.17.);  

- ārsienām (no fasādes puses) daudzās vietās paneļu galu krāsojums atdalījies, netiek 

nodrošināta to aizsardzība pret mitruma iedarbību, kā rezultātā bojāta paneļu galu 

keramzītbetona virsmu struktūra, stiegrojums atsegts un korodējis (att. 4.4.22., no att. 

4.4.30. līdz att. 4.4.37.; 
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- ārsienu paneļu (un lodžiju ekrānu) stikla mozaīka daudzās vietās ir fragmentāri zudusi, 

att. 4.4.34.; 

- ārsienu paneļu pārklājuma bojājumi cokola zonā mitruma iedarbības rezultātā, kā arī 

citi nebūtiski paneļu bojājumi lokālās vietās (att. 4.4.23., 4.4.24., 4.4.25., 4.4.26., 

4.4.27.); 

Apsekošanas laikā pašnesošo ārsienu paneļos netika novērota būtisku plaisu vai citu bojājumu 

veidošanās. 

Vizuāli tika novērota ēkas gala sienu paneļu novirze no vertikāles. Ņemot vērā, ka starppaneļu 

šuvēm nav konstatētas būtiskas deformācijas, var pieņemt, ka novirzes un neprecizitātes 

radušās jau konstrukciju montāžas laikā.  

Ārsienu paneļu saduršuvju fotofiksācija un apraksts - Atzinuma sadaļā 4.5. 

Izpētes gaitā ēkas ārsienām veikti vertikalitātes uzmērījumi: ēkas stūros trīs līmeņos – pirmā 

stāva ārsienas paneļa lejasdaļā, piektā stāva līmenī un karnīzes daļā jumta līmenī, kopā 12 

punkti. Par bāzes punktiem pieņemti pirmā stāva līmeņa uzmērījumi, pret kuriem noteikta 

augstāko līmeņu novirze. Maksimālā novirze no vertikalitātes sastāda 33 mm (kas pie ēkas 

augstuma ~ 28 m sastāda 0.12 %). Vertikalitātes izpildmērījuma shēma pievienota Atzinuma 

Pielikumā Nr. 1.   

Vērtējot nobīdes no vertikalitātes iespējamos iemeslus, jāatzīmē, ka ēkas ārsienu starppaneļu 

šuvēs nav konstatētas būtiskas nepilnības un iespējams secināt, ka tā radusies ēkas 

būvniecības laikā neprecīzas montāžas rezultātā vai ar mazāku varbūtību - ēkas ekspluatācijas 

laikā.   

Tālākai ārsienu bojājumu progresa izslēgšanai, nepieciešams novērst nepilnības - kāpņu telpās 

veikt ailu aizpildījuma no stikla profilīta nomaiņu, ārsienu paneļu galu bojāto vietu remontu un 

krāsojuma atjaunošanu, ārsienu paneļu stiprinājuma elementu, ieliekamo detaļu pretkorozijas 

apstrādi bēniņos un pagrabā, jumta seguma hermētiskuma atjaunošanu. 

Kopumā pašnesošo ārsienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un piemērots turpmākai ēkas 

ekspluatācijai, tomēr ēkas ārsienu un lodžiju paneļu vizuālais stāvoklis kopumā vērtējams kā 

neapmierinošs (t.sk. dēļ tā, ka paneļi ir ražoti nekvalitatīvi - paneļu virsmu un stikla mozaīkas 

kvalitāte nav atbilstoša). 

 

 
4.4.1. attēls. Griezumi 11-11, 12-12, 13-13, griezumu vietas skatīt att. 4.2.1.  

Ārsienu paneļi, marka ЦНС Ārsienu paneļi, marka НС 
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4.4.2. attēls. Mezgls M5, ēkas gala sienas un 

garenfasādes sienas paneļu stūra mezgls   

4.4.3. attēls. Mezgls M6, ēkas gala sienas 

paneļu un iekšsienu paneļu stiprinājuma 

mezgls    

     
4.4.4. attēls. Mezgls M3    4.4.5. attēls. Mezgls M4 - ārsienas paneļu 

stiprinājuma mezgls ar nesošo šķērssienas 

paneli un tā griezums 1-1     

  
4.4.6. attēls. Mikroplaisu tīkls un ievērojami 

mitruma bojājumi nehermētisku jumta 

4.4.7. attēls. Skatīt kopā ar att. 4.4.6. 
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konstrukciju un elementu savienojumu 

rezultātā. Skatīt kopā ar att. 4.4.7. (6.sekcija) 

  
4.4.8. attēls. Plaisa garensienas panelī 

(marka ЦНС) ar atvērumu 3-4 mm (5.sekcija, 

pagrabs, DR puse)  

4.4.9. attēls. Bojājumi mitruma infiltrācijas 

rezultātā uz kāpņu telpas ārsienām 

(4.sekcija, 8.stāvs) 

  
4.4.10. attēls. Gala sienas paneļi ar 

nekvalitatīvi aizdarinātu sadurvietu un atsegtu 

korodējušu stiegrojumu (6.sekcijas pagraba 

telpā) 

4.4.11. attēls. Fasādes garensienas cokola 

paneļi ar stiegrojuma koroziju (6.sekcija, 

pagrabs) 
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4.4.12. attēls. Ārsienas paneļu cilpveida 

stiprinājums, 3.sekcijas bēniņu telpā 

4.4.13. attēls. Plaisa panelī (marka ЦНС) ar 

atvērumu 0.5-0.7 mm un mikroplaisu tīkls ar 

mitruma pazīmēm (5.sekcija, pagrabs, DR 

puse)  

  
4.4.14. attēls. Ārsienu paneļos aizdarinātas 

žalūziju ailas, 4.sekcijas bēniņi  

4.4.15. attēls. Vertikāla laisa ārsienas panelī 

(marka НС) ar atvērumu 0.7 mm, 5.sekcijas 

bēniņu telpā 

  
4.4.16. attēls. Plaisa panelī (marka НС) ar 

atvērumu 0.3 mm, 5.sekcijas bēniņu telpā 

4.4.17. attēls. Ārsienu paneļi aizdarinātas 

ailās žalūzijām, 2.sekcijas bēniņos 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 31 no 103 

  
  

  
4.4.18. attēls. Ārsienu panelī aizbūvētas ailas 

žalūzijām,3.sekcijas bēniņos,  

4.4.19. attēls. Siltumtrases šķērsojuma vieta 

ārsienā, pagraba telpā (2.sekcija) 

  
4.4.20. attēls. Paneļu galu krāsojums 

atdalījies, netiek nodrošināta to aizsardzība 

pret mitruma iedarbību, 1.sekcija, ZA fasāde 

4.4.21. attēls. 1.sekcija, ZA fasāde, paneļa 

virsmas lokālais bojājums 

  
4.4.22. attēls. Ārsienas paneļa bojājums DR 

fasādes pusē 

4.4.23. attēls.  Mitruma iedarbības rezultātā 

bojāta ārsienas cokola paneļu apdare  
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4.4.26. attēls. Cokola paneļa bojāta apdare 

mitruma iedarbības rezultātā. Paneļu galu 

krāsojums atdalījies, netiek nodrošināta to 

aizsardzība pret mitruma iedarbību. 

4.4.27. attēls. Paneļa gala virsmas lokāls 

izdrupums 

  
4.4.28. attēls. ZR gala fasāde no paneļiem ar  

stikla mozaīkas apdari, vietām mozaīka ir 

zudusi 

4.4.29. attēls. DA gala fasāde no paneļiem ar 

stikla mozaīkas apdari, vietām ar bojājumiem 
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4.4.30. attēls. Ārsienu paneļu galu krāsojums 

atdalījies, netiek nodrošināta to aizsardzība 

pret mitruma iedarbību, DR fasāde 

4.4.31. attēls. Ārsienu paneļu galu krāsojums 

atdalījies, netiek nodrošināta to aizsardzība 

pret mitruma iedarbību, ZA fasāde 

  
4.4.32. attēls. Ailas malas nodrupumi, ZA 

fasāde. Ārsienu paneļu galu krāsojums 

atdalījies, netiek nodrošināta to aizsardzība 

pret mitruma iedarbību 

4.4.33. attēls.  Bojāts krāsojums. Izdrupumi 

sala un mitruma iedarbības rezultātā, atsegts 

stiegrojums, ZA fasāde. 

  
4.4.34. attēls. Mozaīkas izdrupumi  ārsienu 

paneļos, ZR fasāde 

4.4.35. attēls. Bojāts krāsojums. Izdrupumi 

sala un mitruma iedarbības rezultātā, atsegts 

stiegrojums, DR fasāde 
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4.4.36. attēls. DR fasāde. Izdrupumi sala un 

mitruma iedarbības rezultātā, atsegts 

stiegrojums 

4.4.37. attēls. ZA fasāde. Izdrupumi sala un 

mitruma iedarbības rezultātā, atsegts 

stiegrojums 

 

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija Tehniskais 

nolietojums 35% 

Šuvju hermetizācija 

Saskaņā ar Projektu, šuvju aizpildījumu veido šuvē iestrādāts apaļformas  blīvējošs materiāls 

(projektā: пароизол), mastika un cementa javas kārta no ārpuses (no ēkas iekšpuses 

starppaneļu šuvju aizpildījums ar cementa javu). Ēkas ekspluatācijas laikā visas starppaneļu 

šuves papildus pārklātas ar hidroizolējošu materiālu un šuvju aizpildījuma stāvoklis bez 

atsegumiem nav nosakāms (att. no 4.5.1. līdz 4.5.12.). Bēniņu telpā konstatēts starppaneļu 

šuvju hidroizolējošs pārklājums (att. 4.5.1., 4.5.2.), kas vizuāli ir bitumena mastikas materiāls. 

Pagraba telpās un koplietošanas telpās mitruma bojājumi no starppaneļu šuvēm netika 

konstatēti. 

Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicama starppaneļu šuvju periodiska pārbaude un  

atjaunošana. Starppaneļu saduršuvju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

  
4.5.1. attēls. Bēniņu telpā šuves apstrādātas 

ar hidroizolējošu bitumena mastikas 

pārklājumu, 4.sekcija 

4.5.2. attēls. Bēniņu telpā šuves apstrādātas 

ar hidroizolējošu pārklājumu, 4.sekcija 
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4.5.3. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

4.5.4. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

  
4.5.5. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

4.5.6. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

  
4.5.7. attēls. Starppaneļu šuves paildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

4.5.8. attēls. Starppaneļu šuves paildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 
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4.5.9. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

4.5.10. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

  
4.5.11. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

4.5.12. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

Hidroizolācija 

Pēc Projektā norādītās informācijas - vertikālā hidroizolācija pagraba sienām, kas saskarās ar 

grunti – karstā bitumena mastika 2 kārtas, horizontālā hidroizolācija – pa ārsienu perimetru 

atzīmē -0,69 m no divām papes kārtām.  

Faktiski apsekojamā ēkā konstatēts, ka horizontālā hidroizolācija ierīkota no cementa javas 

kārtas 20-30 mm biezumā - ārsienu paneļi tiek uzstādīti uz cementa javas kārtas, kura 

vienlaicīgi kalpo kā horizontālā hidroizolācija. 

Pazīmes, kas liecinātu par pagraba ārsienu vertikālās vai pamatu horizontālās hidroizolācijas 

bojājumiem, netika novērotas. Kopumā vertikālā un horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā 

tehniskā stāvoklī.  
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4.5.13. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m. 

4.sekcija 

4.5.14. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m. 

6.sekcija 

Siltumizolācija 

Atsegumu rezultātā tika noskaidrots, ka bēniņu pārsegumam (virs 9.stāva) ir ierīkota 

siltumizolācijas kārta no 150 mm biezām fibrolīta loksnēm, virs kurām ierīkota papes kārta un 

izlīdzinošā javas kārta 30-40 mm biezumā. 

Izpētes ietvaros tika veikta ēkas norobežojošo konstrukciju termogrāfija - infrasarkanā 

starojuma vizualizācija, un tika sagatavots termogrāfijas testēšanas pārskats, kas pievienots 

Atzinuma Pielikumā Nr. 2. 

Ārsienu paneļi 300 mm biezumā izgatavoti no keramzītbetona (vieglbetona) un ārsienu papildu 

siltumizolācija būvniecības laikā nebija paredzēta. Secināms, ka ēkas norobežojošās 

konstrukcijas (sienas, cokola daļa) neatbilst LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika” prasībām.  

 
 

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi Tehniskais 

nolietojums 20% 

Pagrabstāva, starpstāvu, lodžiju un bēniņu pārsegumi ierīkoti no dobajiem dzelzsbetona 

pārseguma paneļiem 220 mm biezumā un 2400 mm platumā, kas balstīti uz nesošajām 

dzelzsbetona paneļu šķērssienām. 

Pagraba telpās atsevišķās vietās starp pārseguma paneļiem ierīkoti monolītā dzelzsbetona 

iecirkņi (att. 4.6.5., 4.6.11., 4.6.13.). 

Apsekošanas laikā konstatēti šādi pagraba pārseguma paneļu bojājumi un defekti: 

- nekvalitatīvi aizdarināti atvērumi pārseguma paneļos (att. 4.6.6., 4.6.8.); 

- atsegts un korodējis stiegrojums pārseguma paneļu nepietiekamas betona 

aizsargkārtas dēļ – ražošanas defekts (att. 4.6.7., 4.6.8., 4.6.9.); 

- nodrupušas pārseguma paneļa malas un atsegts, korodējis stiegrojums (att. 4.6.6., 

4.6.10., 4.6.14., 4.6.15.); 

- nokvēpuši pārseguma paneļi (ugunsgrēka pazīmes pagraba telpās, 6.sekcija), att. 

4.6.12.; 
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Ēkas turpmākās ekspluatācijas laikā rekomendējams attīrīt atsegto, korodējušo stiegrojumu, 

veikt stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, atjaunot stiegrojuma aizsargslāni un nodrupušās 

pārseguma paneļu malas ar remontjavu. 

Pēc iedzīvotāju teiktā, ne starpstāvu, ne bēniņu pārsegumos vizuāli nav novērotas nepilnību 

pazīmes. 

Apsekošanas laikā ēkā netika atklātas pārsegumu deformācijas, kuras varētu liecināt par 

pārsegumu nestspējas samazināšanos, līdz ar to ēkas pārsegumu stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” 

prasībām. 

 
4.6.1. attēls. Projekta pārsegumu plāns 

 
4.6.2. attēls. Pārseguma paneļu un ārsienu savienojumu mezgli (Projekta rasējumi)  
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4.6.3. attēls. Pārseguma paneļu savienojumu 

mezgli (Projekta rasējums)  

4.6.4. attēls. Pārseguma paneļu savienojumu 

mezgli (Projekta rasējums)  

  
4.6.5. attēls. Pārseguma monolītā 

dzelzsbetona iecirknis pagraba telpās 

(1.sekcija) 

4.6.6. attēls. Nekvalitatīvi aizdarināts 

atvērums pārseguma panelī pagraba telpās, 

atsegtas stiegras (1.sekcija) 
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4.6.7.attēls. Atsegts, korodējis stiegrojums 

(pārseguma paneļa nepietiekamas betona 

aizsargkārta – ražošanas defekts) 2.sekcija, 

pagraba pārsegums 

4.6.8. attēls. Nekvalitatīvi aizdarināts 

atvērums pārseguma panelī pagraba telpās. 

Atsegts, korodējis stiegrojums (pārseguma 

paneļa nepietiekamas betona aizsargkārtas 

rezultātā) (2.sekcija) 

  
4.6.9.attēls. Atsegts, korodējis stiegrojums 

(ražošanas defekts), redzamas remonta 

pazīmes (2.sekcija, pagraba pārsegums) 

4.6.10. attēls. Nodrupušas pārseguma paneļa 

malas un atsegts, korodējis stiegrojums 

(2.sekcija, pagraba pārsegums) 

  
4.6.11.attēls. Pagraba pārseguma monolītā 

dzelzsbetona iecirknis (2.sekcija) 

4.6.12. attēls. Nokvēpuši pagraba pārseguma 

paneļi (ugunsgrēka pazīmes, 6.sekcija)  
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4.6.13. attēls. Pagraba pārseguma monolītā 

dzelzsbetona iecirknis (4.sekcija) 

4.6.14. attēls. Nodrupušas pagraba 

pārseguma paneļa malas un atsegts, 

korodējis stiegrojums (6.sekcija) 

 
4.6.15. attēls. Nodrupušas pagraba pārseguma paneļa malas un atsegts, korodējis 

stiegrojums (6.sekcija) 

 

4.7. Būves telpiskās noturības elementi - 

Būves telpisko noturību nodrošina pamati, ēkas nesošās šķērssienas, garensienas, kā arī 

dzelzsbetona paneļu pārsegumi. Papildus telpisko noturību nodrošina arī ārsienu paneļu 

pašnesošās ārsienas, visu konstrukciju savienojumu kopums veido noturību un ēkas stingumu.  

Ēkā nav konstatēti bojājumi vai pazīmes, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

 

4.8. Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 

segums, lietusūdens novadsistēma 

Tehniskais nolietojums. 

Nesošās konstrukcijas 

35%. Jumta segums 

25%. 

Nesošā konstrukcija 

Ēkai izbūvēta dzelzsbetona gatavelementu jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu (4.8.2., 4.8.3., 4.8.4. attēls). 

Jumta nesošo konstrukciju veido gatavelementu dzelzsbetona teknes paneļi 2100 mm platumā 

(att. 4.8.7.) un dzelzsbetona sijas (РК1; РК2) gar ēkas garenfasādi, uz kurām balstītas jumta 

klāja ribotās dzelzsbetona plātnes 3190 mm platumā, to slīpums uz teknes pusi ir 5%.   

Jumta klāja ribotās dzelzsbetona plātnes uzstādītas ar ribām uz augšu, savienojumi starp jumta 

plātnēm nosegti ar U-veida dzelzsbetona elementiem, kas uzstādīti uz cementa javas.  

Bēniņu telpā jumta nesošie dzelzsbetona tekņu elementi un dzelzsbetona sijas (РК1; РК2) 

balstītas uz nesošo šķērssienu paneļiem (СК1; СК1-2А; СК1У). Teknes elementu savienojumu 

vietās uzstādīti divi nesošie dzelzsbetona elementi СК1 (att. 4.8.1., 4.8.5.). 
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Apsekošanas laikā konstatēti jumta nesošās konstrukcijas bojājumi: 

- Teknes un to nesošiem elementiem СК1 ieliekamajām detaļām nekvalitatīvi veikta 

pretkorozijas apstrāde, konstatējamas korozijas pazīmes, teknes sānu malu mitruma 

bojājumu pazīmes, 4.8.5., 4.8.6. 4.8.9., 4.8.10., 4.8.20.; 

- Dzelzsbetona teknes stūru nodrupumi, atsegts stiegrojums, att. 4.8.8., 4.8.21., 4.8.22., 

4.8.25.; 

- Nepietiekama stiegrojuma aizsargslāņa dēļ, kā arī mitruma infiltrācijas rezultātā 

veidojas stiegrojuma korozija un plaisa virs stiegrojuma visā teknes garumā  (att. 

4.8.21., 4.8.22.); 

- Plaisas dzelzsbetona sijas РК1 balsta vietā, ieliekamo detaļu korozija, atsegts 

stiegrojums, att. 4.8.12., 4.8.17.; 

- Jumta pārseguma plātņu apakšēja virsma nekvalitatīva, stiegrojuma aizsargkārta nav 

pietiekama (ražošanas defekts), virsmā mikroplaisu tīkls ar mitruma pazīmēm, att. 

4.8.13., 4.8.15., 4.8.26., 4.8.29.; 

- Ventilācijas izvada vietā pārseguma plātnes malās atsegts korodējis stiegrojums, 

4.8.16.; 

- Jumta pārseguma plātnes mala (fasādes daļā) bez aizsargpārklājuma vai skārda 

nosegelementiem – tās betona struktūra bojāta mitruma un sala iedarbībā, att. 4.8.18., 

4.8.19.; 

- Inženierkomunikāciju balstu stiprinājuma vietās pie teknes izdrupumi un atsegts 

stiegrojums, att. 4.8.23., 4.8.24.; 

- Jumta starpplātņu šuves nav pilnībā aizpildītas ar javu un hermetizējošo mastiku; 

 

Virs kāpņu telpas un mašīntelpas izbūvēta savietotā jumta konstrukcija, tās nesošie elementi ir 

plakanas dzelzsbetona plātnes П12, 160 mm biezumā, kas vienā galā balstītas uz dubult T- 

profila metāla sijas h=300 mm un otrā - uz mūra ārsienām (att. no 4.8.31. līdz 4.8.34.).  

Turpinot ēkas ekspluatāciju, nepieciešams veikt: 

- Teknes un pārseguma plātņu bojājumu, nodrupumu un atsegtā stiegrojuma apstrādi un 

aizsargkārtas atjaunošanu ar tam piemērotām javām (bēniņu telpā); 

- Korodējušajām ieliekamajām detaļām veikt pretkorozijas apstrādi (bēniņu telpā); 

- Jumta pārseguma plātnes malu (no fasādes puses), nepieciešams aizsargāt no 

mitruma iedarbības, uzklājot piemērotu aizsargkrāsojumu vai skārda nosegdetaļas; 

- Demontēt neatbilstoši uzstādītos inženierkomunikāciju balstu stiprinājumus un veikt 

bojāto vietu atjaunošanu. 

Apsekošanas laikā jumta nesošo konstrukciju elementiem nav konstatēti bojājumi vai 

deformācijas, kas liecinātu par to nepietiekamu nestspēju.  

Kopumā jumta nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 
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4.8.1. attēls. Bēniņu montāžas plāns (Projekta rasējums). Lietus ūdens kanalizācijas stāvvada 

izvietojums. 

 
4.8.2. attēls Jumta šķērsgriezums (Projekta rasējums) 

  

Lietus ūdens kanalizācijas 
stāvvads (1 gab. katrā sekcijā) 
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4.8.3. attēls Tekņu elementu savienojuma 

mezgls, nosegts ar U-veida dzelzsbetona 

elementiem (Projekta rasējums) 

4.8.4. attēls. Jumta klāja riboto dzelzsbetona 

plātņu balsta mezgls uz teknes paneļa 

(Projekta rasējums) 

  
4.8.5.attēls. Teknes paneļu savienojumu 

vietās uzstādīti divi nesošie dzelzsbetona 

elementi СК1 (1.sekcija). Ieliekamajām 

detaļām nekvalitatīvi veikta pretkorozijas 

apstrāde, konstatējamas korozijas pazīmes. 

4.8.6.att. Teknes paneļu balstošie elementi 

СК1, ieliekamo detaļu korozija (4.sekcija) 

  

4.8.7.att. Jumta nesošais dzelzsbetona  

teknes elements, 4.sekcija 

4.8.8.att. Dzelzsbetona teknes stūra 

nodrupumi, atsegts stiegrojums, 5.sekcija 
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4.8.9.att. Dzelzsbetona teknes elementu 

savienojuma detaļu korozija, sānu malu 

mitruma bojājumu pazīmes, 4.sekcija 

4.8.10.att. Dzelzsbetona teknes elementu 

savienojuma detaļu korozija, sānu malu 

mitruma bojājumu pazīmes, 6.sekcija 

  

4.8.11.att. Nesošā dzelzsbetona sija РК1, 

5.sekcija. Skatīt kopā ar att. 4.8.12. 

4.8.12.att. Nebūtiskas plaisas dzelzsbetona 

sijas РК1 balsta vietā (ražošanas defekts), 

ieliekamo detaļu korozija. 
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4.8.13.att. Jumta pārseguma plātņu 

apakšējā virsma nekvalitatīva, stiegrojuma 

aizsargkārta nav pietiekama (ražošanas 

defekts) 5.sekcija 

4.8.14.att. Teknes dzelzsbetona elementu 

savienojuma detaļu korozija, teknes sānu malu 

mitruma bojājumu pazīmes, 5.sekcija 

  

4.8.15.att. Nekvalitatīvi veikta savienojuma 

vietu aizdare balsta vietā, atsegts korodējis 

stiegrojums, 5.sekcija 

4.8.16.att. Ventilācijas izvada vietā bojātas 

jumta pārseguma plātnes malas, atsegts 

korodējis stiegrojums, 5.sekcija 

  
4.8.17. attēls. Nesošās jumta pārseguma 

dzelzsbetona sijas PK1 un PK2 (3.sekcija), 

atsegts korodējis stiegrojums  

4.8.18.att. Jumta pārseguma plātnes mala bez 

aizsargslāņa vai skārda nosegelementa. 
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Betona struktūra bojāta mitruma un sala 

iedarbībā. 3.sekcija. 

  
4.8.19.att. Jumta pārseguma plātnes mala 

bez aizsargpārklājuma vai skārda 

nosegelementa - tās betona struktūra 

bojāta, atsegts un korodējis stiegrojums. 

3.sekcija.  

4.8.20.att. Nekvalitatīvi veikta teknes 

savienojuma mezgla montāža, korozijas 

pazīmes, 6.sekcija 

  
4.8.21. attēls. Teknes stūrī atsegts 

stiegrojums. Nepietiekama stiegrojuma  

aizsargslāņa dēļ, kā arī mitruma infiltrācijas 

rezultātā veidojas stiegrojuma korozija un 

plaisa virs stiegrojuma visā teknes garumā  

1.sekcija 

4.8.22. attēls. Nepietiekama stiegrojuma  

aizsargslāņa dēļ, kā arī mitruma infiltrācijas 

rezultātā veidojas stiegrojuma korozija un 

plaisa virs stiegrojuma visā teknes garumā  

1.sekcija 
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4.8.23.att. Inženierkomunikāciju balsts 

piemetināts pie teknes nesošās stiegras  

4.8.24. attēls. Inženierkomunikāciju balsta 

stiprinājuma vietā pie teknes izdrupis betons 

un atsegts stiegrojums 

  

4.8.25.att. Nesošās dzelzsbetona teknes 

bojājums, nepietiekama stiegrojuma 

aizsargkārta (nekvalitatīvs būvizstrādājums) 

(1.sekcija, bēniņu telpa) 

4.8.26.att. Jumta pārseguma plātnē 

mikroplaisu tīkls ar mitruma pazīmēm, kas 

radies nehermētiska jumta seguma dēļ 

(5.sekcija, bēniņu telpā) 

  
4.8.27.att. Jumta pārseguma plātnē 

nekvalitatīvi aizdarinātas atveres, 1.sekcija 

4.8.28.att. Jumta pārseguma plātnē 

mikroplaisu tīkls ar mitruma pazīmēm, 

2.sekcija 
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4.8.29.att. Jumta pārseguma plātne ar 

neatbilstošu stiegrojuma aizsargslāni 

(ražošanas defekts), 5.sekcija 

4.8.30. attēls. Vertikāla plaisa teknes balsta 

elementā CK1, atvērums līdz 0.1 mm 

(ražošanas defekts) 

  
4.8.31. attēls. Savietotā jumta pārsegums 

virs kāpņu telpas no plakanām 

dzelzsbetona plātnēm 160 mm biezumā 

(5.sekcija) 

4.8.32.att. Savietotā jumta pārsegums virs 

kāpņu telpas 

  

4.8.33. attēls. Jumta pārseguma plātnes virs 

kāpņu telpas balstītas uz metāla dubult-T 

profila sijas (h= 300 mm) 

4.8.34. attēls. Jumta pārseguma plātnes virs 

kāpņu telpas balstītas uz metāla dubult-T 

profila sijas (h= 300 mm). Redzami mitruma 

bojājumi nokrišņu ūdens infiltrācijas rezultātā 

(2.sekcija).  

 
 

Jumta klājs un segums 

Ēkas jumta klāju veido ribotās dzelzsbetona plātnes 3190 mm platumā, ar slīpumu uz teknes 

pusi.  

Ēkas jumtam, kā arī virs kāpņu telpas savietotajam jumtam ierīkots ruļļveida kausējamais 

bitumena segums divās kārtās – segumi ir nesen atjaunoti un tie ir labā tehniskajā stāvoklī (att. 

4.8.31., 4.8.32., 4.8.36. 
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Apsekošanā konstatēti šādi bojājumi un defekti: 

- Betona parapeta elementi pārklāti ar skārda nosegdetaļām, kas atsevišķos posmos 

korodējušas, att. 4.8.33.. 

- Jumta segums atsevišķās vietās uzlīmēts nekvalitatīvi - ar nelīdzenumiem, burbuļiem, 

att. 4.8.34., 4.8.35. 

- Skārda nosegdetaļas virs ārsienām (parapeta daļa virs kāpņu telpas) būvniecības laikā 

bija uzstādītas nekvalitatīvi un daudzās vietās korodējušas, skārda pieslēgumi ierīkoti 

neatbilstoši - nav ierīkoti lāseņi ūdens novadīšanai, vietām ruberoīds uzlīmēts virs 

skārda, att. 4.8.37., 4.8.38., 4.8.42. 

- Teknes elementu virsmas ar nebūtisku apaugumu, atsevišķās vietās sakrājušies 

sanesumi, lapas, att. 4.8.40. 

- Konstatētas vecas antenas, kas iespējams, netiek lietotas un nav darba kārtībā. 

Gar ēkas garenfasādes malām margas nav izbūvētas. 

Sekmīgai ēkas ekspluatācijai nepieciešams veikt: 

- veco, korodējušo skārda nosegelementu nomaiņu, izgatavošanas laikā paredzot 

pietiekamu lāseņa garumu, kas mazinās nokrišņu ietekmi uz kāpņu telpas mūra 

ārsienām; 

- periodisku  jumta segumu attīrīšanu no sanesumiem; jumta tīrīšana jāveic ar saudzīgi, 

nebojājot ruberoīda virskārtu un struktūru; 

- demontēt lietošanai nederīgas antenas, samazinot pieslēgumu vietu daudzumu, kas 

ļaus samazināt būvdarbu izmaksas un pēc jumta seguma atjaunošanas tā bojājumu 

vietas; 

 Jumta segumu un skārda detaļu tehniskais stāvoklis kopumā ir vērtējams kā apmierinošs. 

 

  
4.8.31.att. Mašīntelpas savietotā jumta 

segums labā stāvoklī, 1.sekcija 

4.8.32.att. Teknes virsmas ar bitumena 

ruļļveida materiāla segumu labā stāvoklī, 

2.sekcija 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 51 no 103 

  
  

  
4.8.33.att. Vecie betona parapeta elementi 

pārklāti ar skārda nosegdetaļām, kas 

atsevišķos posmos korodējušas, 2.sekcija  

4.8.34. attēls. Jumta segums atsevišķās 

vietās ar nelīdzenumiem, burbuļiem, 

3.sekcija. 

  
4.8.35. attēls. Jumta segums atsevišķās 

vietās nekvalitatīvs -ar nelīdzenumiem, 

burbuļiem, 3.sekcija 

4.8.36. attēls. Jumta segums labā stāvoklī, 

3.sekcija 

  
4.8.37. attēls.  Skārda nosegdetaļas virs 

ārsienām saglabājušās no būvniecības laika, 

uzstādītas nekvalitatīvi un daudzās vietās 

korodējušas, 4.sekcija 

4.8.38. attēls. Parapeta skārda nosegdetaļas 

virs ārsienām saglabājušās no būvniecības 

laika, uzstādītas nekvalitatīvi un daudzās 

vietās korodējušas, 5.sekcija 
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4.8.39. attēls. Dzelzsbetona parapeta 

elementi starp sekcijām pārklāti ar skārda 

nosegdetaļām, tie ir labā tehniskajā stāvoklī, 

5.sekcija 

4.8.40. attēls. Teknes virsmas ar nebūtisku 

apaugumu 

  
4.8.41. attēls. Jumta seguma iestrādāšanas 

laikā pārseguma plātnes malai nav ierīkots 

segums. Betona struktūra bojāta mitruma un 

sala ietekmē, 5.sekcija 

4.8.42. attēls. Ārsienu skārda nosegdetaļas 

saglabājušās no būvniecības laika, 

uzstādītas nekvalitatīvi un daudzās vietās 

korodējušas, 6.sekcija 

 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Ēkā izbūvēta iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēma. 

Lietus ūdens novadīšanai no jumta, dzelzsbetona gatavelementu teknē ierīkoti pieslēgumi 

lietus ūdens novadsistēmas cauruļvadiem (guļvadiem un stāvvadiem) bēniņu telpā. Teknē 

ierīkotām piltuvēm ir zudušas nosegrestes, kā rezultātā var veidoties aizsērējumi. Lietus ūdens 

novadīšanai no jumta katrā ēkas sekcijā ierīkots viens stāvvads ar pieslēgumu pilsētas lietus 

kanalizācijas kolektoram (stāvvada izvietojumu skatīt att. 4.8.1., 4.8.48.).  

Bēniņu telpā horizontāli izvietotas lietus ūdens notekcaurules (guļvads) sākotnēji bija izbūvētas 

no ķeta, bet ēkas ekspluatācijas laikā ir nomainītas uz PVC cauruļvadiem. Tomēr pagraba 

telpās atsevišķās sekcijās konstatējami čuguna stāvvadi, tātad lietus ūdens novadsistēmas 

cauruļvadu nomaiņa veikta tikai daļēji (att. 4.8.49., 4.8.50.). Bēniņos cauruļvadu montāža veikta 
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nekvalitatīvi, savienojumu vietās ierīkojot ķieģeļu atbalsta stabiņus bez cauruļvadu fiksācijas 

(att. no 4.8.43. līdz att. 4.8.47.). Nokrišņu ūdens no jumta novadīšanas nodrošināšanai 

nepieciešams: 

- ēkas bēniņos ierīkot atbilstošus cauruļvadu stiprinājumus un balstus; 

- veikt veco ķeta stāvvadu nomaiņu pilnā apjomā; 

- notekūdeņu novadīšanai no teknes uzstādīt piltuvju trūkstošās aizsargrestes. 

Nokrišņu ūdens novadīšanai no ēkas pamatiem gar ēkas ārējo perimetru izbūvēta 

aizsargapmale. Tās aprakstu un fotofiksāciju skatīt atzinuma sadaļā 4.1.  

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

  

4.8.43. attēls. Jumta lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas PVC cauruļvadi, 

1.sekcija 

4.8.44. attēls. Jumta lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas PVC cauruļvadi, 

6.sekcija  

  

4.8.45. attēls. lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas PVC cauruļvadi, 3.sekcija  

4.8.46. attēls. lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas PVC cauruļvadi, 4.sekcija 
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4.8.47. attēls. Lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas PVC cauruļvadi, 4.sekcija  

4.8.48. attēls. Lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas PVC cauruļvadi pagraba telpās, 

2.sekcija 

  
4.8.49. attēls. Lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas ķeta stāvvads pagraba telpās, 

3.sekcija 

4.8.50. attēls. lietus ūdens novadīšanas 

sistēmas ķeta cauruļvads pagraba telpās, 

5.sekcija 

 

4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi Tehniskais 

nolietojums 30% 

Lodžijas 

Ēkas dienvidrietumu fasādē izveidotas lodžijas. Lodžiju pārsegumi izbūvēti no dzelzsbetona 

gatavelementu pārseguma plātnēm (4.9.5. attēls), kas balstītas uz nesošajām šķērssienām. 

Lodžiju norobežojošā konstrukcija – dzelzsbetona ekrāns 50 mm biezumā, ar stikla mozaīkas 

apdari un metāla margu virsdaļā. Lodžijas ekrāna elements balstīts uz šķērssienas paneļa 

izbīdījuma, kā arī nostiprināts, piemetinot pie šķērssienas paneļa ieliekamās detaļas (4.9.2., 

4.9.6.). 

Konstatējams, ka zonā starp dzelzsbetona norobežojošām konstrukcijām, ēkas vairākās 

lodžijās patvaļīgi ierīkots dažādu materiālu apšuvums no betona, saplākšņa, skārda u.c., kas 

kopumā bojā ēkas fasādes vizuālo izskatu (4.9.7., 4.9.8.).  
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Lodžiju (4.9.1. - 4.9.8. attēls) norobežojošos elementos atsevišķās vietās izveidojušies 

mozaīkas apdares izdrupumi, ieliekamām detaļām ir konstatēta nebūtiska korozija. Lodžiju 

balsta vietas bez novērotām deformācijām. 

Nepieciešams veikt korodējušo ieliekamo detaļu, kā arī metāla margu pretkorozijas apstrādi.  

Ēkas ekspluatācijas laikā vairākām lodžijām ir uzstādītas norobežojošās konstrukcijas ar 

stiklojumu koka vai PVC rāmjos, kas nav reģistrēts kadastrālās uzmērīšanas lietā. Izpētes laikā 

neizdevās iegūt informāciju par lodžiju iestiklošanas likumiskumu un izbūvēto konstrukciju 

stāvoklis apsekošanas laikā netika vērtēts. 

Vizuālas lodžiju nesošo konstrukciju un elementu deformācijas pazīmes netika konstatētas, 

nesošie elementi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

  
4.9.1.att. Lodžijas ar dažādu ailu aizpildījumu 4.9.2.att. Lodžijas ar dažādu ailu aizpildījumu 

  

4.9.3.att. Lodžijas ar dažādu ailu aizpildījumu 4.9.4. attēls Lodžijas ar dažādu ailu 

aizpildījumu 
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4.9.5.att. Lodžijas pārseguma plātne 4.9.6. attēls. Lodžijas ar dažādu ailu 

aizpildījumu 

  
4.9.7.att. Lodžijas ar dažādu ailu aizpildījumu 4.9.8. attēls Lodžijas ar dažādu ailu 

aizpildījumu 

Jumtiņi. 

Ēkai izbūvēti jumtiņi virs ieejas mezgliem ZA fasādes pusē un rezerves ieejām DR fasādes 

pusē. 

Virs ieejas mezgliem ZA fasādes pusē ir ierīkoti jumtiņi, kas izbūvēti no diviem dzelzsbetona 

plātņu elementiem 160 mm biezumā, kas griezumā veido liektu formu un balstīti uz vējtvera 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 57 no 103 

  
  

šķērssienām, pagraba un atkritumu vada sienām, metāla apaļcauruli (4.9.20. attēls) un viens 

no elementiem ir piemetināts pie ēkas ārsienas ieliekamām detaļām.  

Jumtiņu segums -  bitumena ruļļmateriāls (4.9.17., 4.9.18. attēls), tam konstatēts ievērojams 

bioloģiskais apaugums, kas veicina  seguma materiāla bojāšanos.Lietus ūdens novadīšanas 

notekrenes jumtiņiem nav ierīkotas, ūdens no jumtiņa sānu pusēm notek uz ēkas apmalēm, 

bojājot ārsienas cokola daļā. Jumtiņu plātnēm konstatēti nebūtiski izdrupumi, plaisas sānu 

malās un apdares bojājumi (att. no 4.9.9. līdz 4.9.14.). 

Kopumā ieejas jumtiņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā labs. 

Ēkas DR fasādes pusē ir izbūvētas rezerves ieejas - virs kāpnēm izbūvēts jumtiņš, tā 

konstrukciju veido uz ārsienas paneļa balstīta un pie ieliekamām detaļām piemetināta plakana 

dzelzsbetona plātne 160 mm biezumā, papildus balstīta uz tērauda apaļcauruli un  mūra sienas 

(att. 4.9.19.). Jumtiņu plātnēm konstatēti būtiski nodrupumi, atsegts korodējis stiegrojums un 

būtiska betona samitrināšanās (att. 4.9.15., 4.9.16.). Jumtiņu segums – bitumena ruļļveida 

materiāls, bet atsevišķiem jumtiņiem tas nav ierīkots vispār.  

Rezerves ieeju jumtiņu tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs. Nepieciešams veikt plātņu 

bojāto betona virsmu remontu, atsegtā stiegrojuma apstrādi un aizdari ar remontjavu, segumu 

atjaunošanu un noteksistēmas ierīkošanu. 

Ēkas uzturēšanas ietvaros visiem jumtiņiem ieteicams veikt slīpumu izveidošanu un 

noteksistēmas ierīkošanu un jumtiņu seguma periodisku kopšanu – attīrīšanu no apauguma. 

  
4.9.9.att. ZA fasādes ieejas jumtiņš 4.9.10.att. ZA fasādes ieejas jumtiņš 

  
4.9.11.att. ZA fasādes ieejas jumtiņš 4.9.12.att. ZA fasādes ieejas jumtiņš 
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4.9.13.att. ZA fasādes ieejas jumtiņš, plaisas 

plātnes malā. 

4.9.14.att. ZA fasādes ieejas jumtiņš 

  
4.9.15.att. DR fasādes ieejas jumtiņš bez 

seguma, mitruma un sala iedarbībā bojāta 

betona struktūra. Ieejas mezgla nesošā mūra 

siena ar ķieģeļu izdrupumiem.  

4.9.16.att. DR fasādes ieejas jumtiņš, 

mitruma un sala iedarbībā bojāta betona 

struktūra 

  
4.9.17.att. ZA fasādes ieejas jumtiņa virsma 

ar būtisku apaugumu 

4.9.18.att. ZA fasādes ieejas jumtiņa virsma 

ar apaugumu 
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4.9.19.att. Rezerves izeja (Projekta rasējumi) 

 

4.9.20.att. Galvenās ieejas mezgla griezums (Projekta rasējumi) 

 

4.10. kāpnes un pandusi  Tehniskais 

nolietojums 25% 

Ēka sastāv no sešām sekcijām, kurās izbūvēta viena kāpņu telpa no ieejas  līdz jumtam. Ieeja 

kāpņu telpā organizēta pa galvenās ieejas vējtveri, kāpnes starp stāviem un uz pagraba telpām 

izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu laidiem un laukumiem (4.10.1. un 4.10.2. attēls).  

Mašīntelpas kāpņu laukums (plakana dzelzsbetona plātne), balstīts uz metāla dubult-T profila 

sijas (h= 300 mm), att. no 4.10.12. līdz 4.10.15.  

Apsekošanas laikā konstatēti šādi kāpņu, margu bojājumi un defekti: 

- Nebūtiski izdrupumi pakāpienu malām, att. 4.10.1., 4.10.2., 4.10.3., 4.10.7., 4.10.8., 

4.10.10.; 
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- Margas bez lenteres vinila nosegelementiem, att. 4.10.5., 4.10.6. 

- Deformēti un trūkstoši margu elementi, att. 4.10.5., 4.10.6. 

Pie ZA fasādes puses ieejām ierīkoti pandusi atkritumu konteineru pārvietošanai (att. 4.10.9.). 

Pandusiem nav konstatēti būtiski defekti. Kāpņu telpā kāpnes aprīkotas ar metāla margām, kas 

stiprinātas, piemetinot kāpņu laida ieliekamajām detaļām. Margas nosegtas ar vinila 

nosegelementiem. Vairākos stāvos konstatēti norobežojošo konstrukciju deformēti un 

iztrūkstošie posmi, vinila nosegelementu fragmenti daudzās vietās ir zuduši. 

Nepieciešams atjaunot bojātos margu elementus, aizsargkrāsojumu un vinila nosegelementus. 

Dzelzsbetona kāpņu laukumu un laidumu balsta vietās nav novērotas plaisas vai citas 

deformācijas, kas var liecināt par iespējamiem nestspējas zudumiem, kā arī netika konstatētas 

plaisas, izlieces vai citas pazīmes, kas varētu liecināt par kāpņu nesošas konstrukcijas 

būtiskām nepilnībām.  

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. 

No 9.stāva telpu līmeņa izbūvētas metāla kāpnes (4.10.11. attēls), kas paredzētas ēkas 

ekspluatācijas nodrošināšanai, ar piekļuvi bēniņu telpai un lifta mašīntelpai, kā arī nokļūšanai 

uz jumta. Tehniskās kāpnes izgatavotas no metinātām metāla konstrukcijām un balstās uz 

dzelzsbetona kāpņu laukuma, stiprinājumi ierīkoti, piemetinot pie elementu ieliekamajām 

detaļām. Papildus izbūvētas divas nelielas metāla kāpnes (ar trīs pakāpieniem) pie izejas uz 

jumtu un uz bēniņiem. 

Kopumā metāla kāpnes ir bez būtiskām nepilnībām, to tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā 

apmierinošs. 

Ēkas DR fasādes daļā ir izbūvētas ārējās dzelzsbetona kāpnes – kāpņu laidums un laukums 

no dzelzsbetona gatavelementiem, att. 4.10.4. Rezerves kāpnēm konstatēti nebūtiski 

izdrupumi un mitruma un sala radīti bojājumi. Rezerves ieejas ir aizvērtas un faktiski tās netiek 

lietotas.Evakuācijas nodrošināšanai nepieciešams atjaunot rezerves kāpnes, nodrošinot 

cilvēku pārvietošanos ārkārtas gadījumos.  

Ārējo kāpņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. 

  
4.10.1.att. Nebūtiski izdrupumi pakāpienu 

malām (1.sekc., 8.st.) 

4.10.2.att. Nebūtiski izdrupumi pakāpienu 

malām (1.sekc., 7.st.) 
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4.10.3. attēls. Izdrupumi kāpņu laiduma malā, 

apdares defekti (1.sekc., 5.st.) 

4.10.4. attēls Rezerves ieejas dzelzsbetona 

gatavelementu kāpnes 

  

4.10.5. attēls. Kāpņu margas bez lenteres, 

deformēti elementi (1.sekc., 1.st.) 

4.10.6. attēls. Trūkstošs margu vertikālais 

elements (2.sekc., 1.st.) 

  

4.10.7. attēls. Nebūtiski izdrupumi pakāpienu 

malām (2.sekc., 1.st.) 

4.10.8. attēls. Nebūtiski izdrupumi pakāpienu 

malām (2.sekc., 7.st.) 
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4.10.9. attēls. Panduss pie ZA fasādes ieejas 

megliem (3.sekcija) 

4.10.10. attēls Nebūtiski izdrupumi 

pakāpienu malām (2.sekc., 5.st.) 

 
4.10.11. attēls. Metāla kāpnes uz mašīntelpas pārsegumu 

  
4.10.12. attēls. Mašīntelpas kāpņu laukums 

(plakana dzelzsbetona plātne), 6.sekcija) 

4.10.13. attēls. Mašīntelpas kāpņu laukums 

160 mm biezumā 
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4.10.14. attēls. Mašīntelpas kāpņu laukums 

balstīts uz metāla dubult-T profila sijas. Sijas 

balsta vieta bez bojājumiem. 

4.10.15. attēls. Mašīntelpas kāpņu laukums 

balstīts uz metāla dubult-T profila sijas (h= 

300 mm). 

 
4.10.18. attēls. Plakanais dzelzsbetona panelis pilda kāpņu laukuma funkcijas (projekta 

rasējums) 

 

4.11. Starpsienas - 
*dzīvokļu starpsienas 

netika apsekotas 

Ēkā izbūvētas divu tipu lielpaneļu starpsienas, starp dzīvokļu telpām - ģipšbetona 80 mm 

biezas, sanitārajos mezglos – ģipšcementa, 60 mm biezas. Projekta starpsienu savienojuma 

mezgli doti att. 4.11.7. Dzīvokļu starpsienas netika apsekotas. 

Pagrabā ierīkotas ģipsolīta starpsienas 80 mm biezumā, bet atsevišķās vietās (piemēram, 

siltummezgla sienām) ierīkotas māla vai silikāta ķieģeļu starpsienas 120 mm – ½ ķieģeļa uz 

javas.Pagrabā ierīkotajām ģipsolīta starpsienām konstatēti daudzi bojājumi – plaisas, 

izdrupumi un mehāniski bojājumi (att. 4.11.1. līdz 4.11.6.). Secināms, ka pagrabā izbūvētas 

starpsienas ir morāli un fiziski nolietojušās un nepieciešama to nomaiņa pilnā apjomā. 
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4.11.1. attēls. Ģipsolīta starpsiena pagrabā ar 

daudziem bojājumiem un izdrupumiem, 

1.sekcija 

4.11.2. attēls. Ģipsolīta starpsiena pagrabā ar 

daudziem bojājumiem un izdrupumiem, 

1.sekcija 

  
4.11.3. attēls. Ģipsolīta starpsiena pagrabā ar 

mehānisku bojājumu, 2.sekcija 

4.11.4. attēls. Ķieģeļu starpsiena, 3.sekcija 

  
4.11.5. attēls. Ģipsolīta starpsiena pagrabā ar 

daudziem bojājumiem un izdrupumiem, 

4.sekcija 

4.11.6. attēls. Ģipsolīta starpsiena pagrabā ar 

daudziem bojājumiem un izdrupumiem, 

1.sekcija 
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4.11.7. attēls. Tipveida projekta savienojuma mezgli 

 

4.12. Grīdas Tehniskais 

nolietojums 25% 

Apsekošanas laikā tika veikta tikai ēkas koplietošanas telpu apsekošana. 

Pagraba telpās izbūvētas betona grīdas, bet pagraba daļā, kur ievietotas inženierkomunikācijas 

(siltumtrase), grīdas vispār nav ierīkotas vai arī ierīkotas betona plātņu grīdas. Atsevišķās 

telpās grīdas ir pilnībā sabrukušas un konstatējama smilšaina pamatne (att. 4.12.4.). 

Visās ēkas sekcijās pie ieejas pagraba telpās konstatēta iebrukusi grīda (att. 4.12.1., 4.12.2., 

4.12.3.). 

Pagraba telpu grīdu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 

Ēkas koplietošanas telpās grīdas veido kāpņu laukumiņu betona virsmas, bet telpā pie ieejas 

dzīvokļos ir vēl būvniecības laikā ierīkotais māla plāksnīšu segums (att. 4.12.5., 4.12.6.). 

Koplietošanas telpu grīdu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
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4.12.1. attēls. Iebrukusi grīda pie ieejas 

pagraba telpās, 4.sekcija 

4.12.2. attēls. Iebrukusi grīda pie ieejas 

pagraba telpās, 5.sekcija 

  
4.12.3. attēls. Iebrukusi grīda pie ieejas 

pagraba telpās, 6.sekcija 

4.12.4. attēls. Pagrabā ierīkots betona plātņu 

segums, smilšaina pamatne 

  
4.12.5. attēls. Koplietošanas telpu grīdas 4.12.6. attēls. Koplietošanas telpu grīdas 
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4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas Tehniskais 

nolietojums 35% 

Ārdurvis 
Ēkai uzstādītas metāla konstrukcijas ārdurvis (att. 4.13.3., 4.13.4.), kas aprīkotas ar 

elektronisko kodu atslēgu, durvju vērtne aprīkota ar pašaizveres mehānismu. Ārdurvis 

funkcionē un kopumā to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.  

Ailā, kas robežo ar ieejas durvīm, uzstādīts rāmis ar metāla lokšņu apšuvumu, tā augšdaļā 

ierīkota vitrīna ar 4 mm biezu stiklu.  

Ieejas durvju konstrukcija neatbilst Tipveida projekta risinājumiem, kā arī nenodrošina 

evakuācijas iespējas ārkārtas gadījumos.  

Pagraba ieejas metāla durvis ar būtiskiem korozijas bojājumiem (att. 4.13.5.). 

Rezerves izejai uzstādītas metāla durvis, tām konstatēti korozijas bojājumi (att. 4.13.7.). 

Rezerves durvis nepieciešams pilnībā attīrīt un pārkrāsot.  

Iekšdurvis  

Ēkas stāvos ir uzstādītas iekšējās durvis, kas savieno kāpņu telpu ar koplietošanas telpu pie 

ieejas dzīvokļos. Durvis ir krāsotas, koka rāmja konstrukcijas ar dažādiem pildījumiem – 

iestiklotas ar 4 mm biezu stiklu un 6 mm armēto stiklu, aizpildītas ar saplāksni un kokšķiedru 

plātni. Tām konstatēti bojājumi vai furnitūras trūkumi (att. 4.13.1., 4.13.2.). 

Kopumā durvju un ailu aizpildījums neatbilst lietošanas drošības un ugunsdrošības normām. 

Durvis, kas atdala kāpņu telpu, ir ugunsnedrošas, bet durvju vērtnē un ailā ievietots stikls – 

lietošanai nedrošs. 

Tāpat ēkā ir konstatētas koka un metāla iekšdurvis nokļūšanai bēniņu telpās un uz jumta – to 

tehniskais stāvoklis katrā sekcijā ir dažāds (att. 4.13.6., 4.13.8.).Mašīntelpai uzstādītas koka 

durvis ar skārda apdari (att. 4.13.9., 4.13.10.). 

Rekomendējams veikt lifta mašīntelpas durvju nomaiņu uz metāla durvīm, pagraba ieejas 

durvīm un rezerves izejas durvīm veikt pārkrāsošanu,  

Kopumā iekšdurvju un ārdurvju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

  
4.13.1. attēls. Koplietošanas telpu koka 

durvis ar dekoratīvo stiklu, 1.sekcija, 9.st. 

4.13.2. attēls. Koplietošanas telpu koka 

durvis ar stiklu, 1.sekcija, 7.st. 
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4.13.3. attēls. Ieejas metāla durvis ar 

nebūtiskiem korozijas bojājumiem, 1.sekcija 

4.13.4. attēls. Ieejas metāla durvis ar 

nebūtiskiem korozijas bojājumiem,  2.sekcija 

  
4.13.5. attēls. Pagraba ieejas metāla ar 

korozijas bojājumiem 

4.13.6. attēls. Bēniņu telpas durvis 

  
4.13.7. attēls. Rezerves izejas metāla durvis 

ar korozijas bojājumiem  

4.13.8. attēls. Jumta izejas durvis 
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4.13.9. attēls. Mašīntelpas koka durvis ar 

skārda apšuvumu 

4.13.10. attēls. Mašīntelpas koka durvis ar 

skārda apšuvumu 

Logi  
Apsekotajai ēkai dzīvokļos ir uzstādīti koka konstrukcijas logi, kas ēkas ekspluatācijas laikā 

daļēji ir nomainīti uz stikla pakešu logiem PVC rāmjos (att. no 4.13.11. līdz 4.13.14.).  

Koka konstrukciju logiem ir  konstatēta ārējā aizsargkrāsojuma atslāņošanās, atsevišķiem PVC 

logiem to montāžā pielietotās poliuretāna putas bez ārējās apdares (att. 4.13.13.), kas var radīt 

montāžas putu hermetizējošo īpašību zudumu.  

Logu stiklojuma vai vizuāli logu vērtņu bojājumi netika konstatēti, logu tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs. Vietās, kur atsegtas montāžas putas, ir ieteicams pabeigt logu ailu 

ārējo apdari, nosedzot putas ar javu, kā arī ieteicams nomainīt vecos koka rāmju logus pret 

logiem ar augstākiem energoefektivitātes rādītājiem. 

 

  
4.13.11. attēls. PVC logi kāpņu telpās 4.13.12. attēls. Dzīvokļu logi pārsvarā ar koka 

logiem vai PVC logiem 
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4.13.13. attēls. Dzīvokļiem pārsvarā koka logi 

vai PVC logi 

4.13.14. attēls. Dzīvokļu logi ar uzstādītām 

žalūzijām 

  
4.13.15. attēls. Koka logi pagrabā 4.13.16. attēls. Koka logi pagrabā 

 

Citas ailas 

Pagrabstāvā ailu aizpildījums ar koka logiem un metāla restēm no ārpuses (att. 4.13.24.). 

Kāpņu telpas vējtvera ailas aizpildījums ar koka rāmja konstrukciju, stiklojumu un koka dēļu 

apšuvumu, att. 4.13.25. 

Kāpņu telpas ārsienā ierīkots ailu aizpildījums ar stikla profilītiem un metāla rāmja konstrukciju. 

Stikla profilīti daudzās vietās ir mehāniski bojāti (att. 4.13.17. līdz 4.13.22), kā arī to savienojumi 

un sadurvietas ar rāmja konstrukciju nav hermētiski - ailu tuvumā konstatējami mitruma radīti 

sienu apdares bojājumi un profilītu rāmja konstrukcijas metāla elementu korozija (att. 4.13.22., 

4.13.26., 4.13.27., 4.13.28.). Stikla profilītu ailu aizpildījuma tehniskais stāvoklis ir 

neapmierinošs. Stikla profilīta vai stikla bloku remonts ir tehnoloģiski sarežģīts un nenodrošina 

konstrukciju hermētiskumu ilgtermiņā, kā arī nav estētisks. Rekomendējams nomainīt stikla 

aizpildījumus ārsienās  uz mūsdienīgām logu konstrukcijām, izstrādājot tehnisko risinājumu. 

Bēniņos ārsienas paneļos ierīkotās ailas, kas paredzētas telpu ventilācijas nodrošināšanai, ir 

vai nu vaļējas, vai nosegtas ar metāla loksnēm (att. 4.4.14., 4.4.18.).  

Mūra ārsienā virs jumta ierīkotas koka žalūzijas, att. 4.13.29, kas faktiski nefunkcionē, jo aila ir 

aizmūrēta no ārpuses.  
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Fasādes sienās ailas aizpildījums starp logiem ierīkots uz koka karkasa, ar minerālās vates 

pildījumu, kas no ārpuses apšūta ar dēļiem, ruberoīdu un nosegta ar dekoratīvo apdari no 

stemolīta loksnēm (att. 4.13.32.). Apsekošanas laikā konstatēts, ka dažās ailās stemolīta 

loksnes ir salūzušas, vietām tās neatgriezeniski zudušas un vizuāli vērojams ruberoīds un dēļi 

(att. 4.13.31.). Šāds ailas aizpildījums kopumā neatbilst ārsienām izvirzītām siltumizolācijas 

prasībām, kuras nosaka LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”. Dažas 

ailas starp logiem ir aizbūvētas ar stikla paketēm PVC rāmjos, kas neatbilst ēkas fasāžu 

plānojumam. 

 

  
4.13.17. attēls. Stikla profilītu bojājums kāpņu 

telpā, 1.sekcija, 9.st. 

4.13.18. attēls. Stikla profilītu bojājums kāpņu 

telpā, 1.sekcija, 8.st.  

  
4.13.19. attēls. Stikla profilītu bojājums kāpņu 

telpā, 1.sekcija, 7.st. 

4.13.20. attēls. Stikla profilītu bojājums kāpņu 

telpā, 1.sekcija, 6.st. 
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4.13.21. attēls. Stikla profilītu bojājums kāpņu 

telpā, remonta pazīmes,1.sekcija, 3.st.  

4.13.22. attēls. Mitruma bojājumi ailu 

aizpildījuma nehermētiskuma dēļ 

  
4.13.23. attēls. Stikla bloku aizpildījums, 

1.sekcija, 2.st. 

4.13.24. attēls. Pagraba koka logi ar metāla 

restēm, 1.sekcija. 

  
4.13.25. attēls. Kāpņu telpas vējtvera ailas 

aizpildījums ar koka rāmja konstrukciju, 

stiklojumu un koka dēļu apšuvumu. 2.sekcija 

4.13.26. attēls. Mitruma bojājumi ailu 

aizpildījuma nehermētiskuma dēļ, 2.sekcija 

  
4.13.27. attēls. Mitruma bojājumi sadurvietu 

nehermētiskuma dēļ 

4.13.28. attēls. Mitruma bojājumi sadurvietu 

nehermētiskuma dēļ 
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4.13.29. attēls. Koka žalūzijas mūra ārsienā 

ar bojātu krāsojumu, aila no ārpuses 

aizmūrēta 

4.13.30. attēls. Metāla rāmja elementu 

korozijas bojājumi ailu aizpildījuma 

nehermētiskuma dēļ, 7.sekcija, 8.st. 

  
4.13.31. attēls. Bojāts ailu aizpildījums starp 

logiem – redzams dēļu aizpildījums 

4.13.32. attēls. Ailu aizpildījums starp logiem 

no koka karkasa un stemolīta lokšņu apdari 

no ārpuses. 

 

4.14. Konstrukciju un materiālu ugunsizturība  

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Papildu pasākumi ugunsizturības palielināšanai 

konstrukcijām nav veikti. 

Ēkas norobežojošās un starpstāvu pārseguma nesošās konstrukcijas izbūvētas no 

nedegošiem materiāliem. Ēkas pagrabstāvā izbūvētie šķūnīši – daļēji ierīkoti no nedrošiem, 

degošiem kokmateriāliem.  

Tehniskās apsekošanas laikā konstatēts, ka pagraba telpās ugunsdrošās konstrukcijas 

neblīvās vietas nav pietiekami aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, 

kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.  

Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, visas 

durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, jāaprīko ar pašaizveršanās 

mehānismiem un noblīvētās ar piedurlīstēm. 
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4.14.1. attēls. Nenoblīvēti 

inženierkomunikāciju šķērsojumi, 1.sekcija 

4.14.2. attēls. Nenoblīvēti 

inženierkomunikāciju šķērsojumi, 1.sekcija 

  
4.14.3. attēls. Neatbilstoši noblīvēti 

inženierkomunikāciju šķērsojumi, 1.sekcija 

4.14.4. attēls. Neatbilstoši noblīvēti 

inženierkomunikāciju šķērsojumi 1.sekcija 

  
4.14.5. attēls. Neatbilstoši noblīvēti 

inženierkomunikāciju šķērsojumi, 1.sekcija 

4.14.6. attēls. Nenoblīvēti 

inženierkomunikāciju šķērsojumi, 1.sekcija 
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4.14.7. attēls. Nenoblīvēti atvērumi 

pārsegumā, 3.sekcija 

4.14.8. attēls. Neatbilstoši noblīvēti 

inženierkomunikāciju šķērsojumi 

  
4.14.9. attēls. Nenoblīvēti atvērumi 

pārsegumā, 2.sekcija 

4.14.10. attēls. Pagraba šķunīši no degošiem 

materiāliem 

  
4.14.11. attēls. Pagraba šķunīši no degošiem 

materiāliem 

4.14.12. attēls. Pagraba šķunīši no degošiem 

materiāliem 
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4.15. Liftu šahtas 
 

Ēkā izbūvētas liftu šahtas no nesošajiem dzelzsbetona sienu paneļiem. No kāpņu telpas puses 

šahtas sienu deformācijas vai plaisas netika konstatētas. Apsekošanas laikā piekļuve tika 

nodrošināta tikai no kāpņu telpas puses (mašīntelpa un šahta no iekšpuses netika apsekota). 

 

  
4.15.1. attēls. Lifta šahtas nesošā siena 4.15.2. attēls. Lifta šahtas nesošā siena 

 

4.16. Ventilācijas šahtas un kanāli  Tehniskais 

nolietojums 30% 

Ēkā dabīgā ventilācija no virtuvēm un sanitārajiem mezgliem tiek nodrošināta pa sienu paneļu 

blokos ierīkotajiem ventilācijas kanāliem (ventilācijas bloki ВБ1 320 mm biezumā). Sienu 

ventilācijas bloki izgatavoti horizontālajās formās, tie ir pašnesošie, materiāls – smagais betons. 

Kanālu izvietojums – slīpais. 

Ventilācijas kanālu izvadi ierīkoti uz jumta (caur jumta pārseguma plātni). 
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4.16.1. attēls. Ventilācijas izvadi bēniņos, 

1.sekcija. 

4.16.2. attēls. Ventilācijas izvadi bēniņos,  

2.sekcija 

  
4.16.3. attēls. Ventilācijas izvadi bēniņos, 

4.sekcija 

4.16.4. attēls. Ventilācijas izvadi bēniņos, 

1.sekcija 

  
4.16.5. attēls. Ventilācijas izvadi bēniņos, 

3.sekcija 

4.16.6. attēls. Ventilācijas izvadi uz jumta. 

Skārda elementi deformēti un ar korozijas 

bojājumiem. 

  
4.16.7. attēls. Ventilācijas izvadi uz jumta. 

Skārda elementi deformēti un ar korozijas 

bojājumiem. 

4.16.8. attēls. Ventilācijas izvadi uz jumta. 

Skārda elementi deformēti un ar korozijas 

bojājumiem. 
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5. Būves tehniskais nolietojums 

 

5.1. Būves tehniskais nolietojums 

Atbilstoši ar LBN 405-15 5.punkta nosacījumiem, būvju apsekošanā ievēro normatīvos aktus 

un piemērojamos standartus pēc nacionālā standartizācijas institūcijas publikācijām 

www.lvs.lv. Ēku tehniskā stāvokļa izvērtēšana un nolietojuma aprēķināšana tiek veikta saskaņā 

ar Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907  un LVS 412:2005. 

Tehniskās apsekošanas atzinumā kopējais nolietojums noteikts pēc Latvijas būvnormatīva 

LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” metodikas. 

Salīdzinot apsekojamās ēkas konstrukciju tehniskos rādītājus un ekspluatācijas rādītāju 

stāvokļa pasliktināšanās pakāpi attiecībā pret jaunu būvi, dabas, klimatisko un laika faktoru 

ietekmē, kā arī cilvēku darbības rezultātā, secināms, ka pēc galveno konstrukciju tehniskā 

nolietojuma kopumā ēka ir apmierinošā tehniskā stāvoklī ar kopējo nolietojumu 27%. 

Ņemot vērā klimatisko laika apstākļu ietekmi, ēkas uzturēšanas apstākļus un būvniecības 

defektus un nepilnības, ēkas nesošās konstrukcijas un elementi ir likumdošanai atbilstoši. Ēkas 

nesošās konstrukcijas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī un tās ir drošas ēkas turpmākai 

ekspluatācijai. 

Apsekošanas laikā netika konstatētas pirmsavārijas vai avārijas stāvoklī esošās galvenās 

nesošās konstrukcijas, tās ir apmierinošā (daļēji apmierinošā) tehniskā stāvoklī. 

 

Kopējais vizuālais tehniskais nolietojums 

Konstrukcijas, ēkas 

daļas vai inženiertīklu 

nosaukums 

Konstrukcijas / ēkas daļas 

īpatsvars (ĒKEĪ), %  

(piem. MK not. Nr.48 no 

10.01.2012., 5. pielikums) 

Vizuālais 

nolietojums, 

 % 

Kopējais vizuālais 

nolietojums, % 

Pamati un pamatne 8 25% 2,00 

Nesošās sienas 

(karkasi) un 

pārsedzes 

52 30% 15,60 

Pārsegumi 30 20% 6,00 

Jumta nesošā 

konstrukcija 
5 35% 1,75 

Jumta segums 5 25% 1,25 

Kopējais vizuālais būves nolietojums, % ~27% 
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5.2. Secinājumi un ieteikumi 

SECINĀJUMI 

Mehāniskā stiprība un stabilitāte 

Pamati 

Ēkai izbūvēti pamati no iedzenamiem pāļiem un monolītiem dzelzsbetona režģogiem. 

Apsekošanas laikā netika veikta pamatu atsegšana. 

Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām pamatnes un/vai pamatu deformācijām netika konstatētas, 

kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

 

Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

Ēkas konstruktīvā shēma pieņemta ar nesošajām šķērssienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m. Apsekošanas laikā nav novērotas nesošo sienu plaisāšana vai tādas deformācijas, kas var 

liecināt par iespējamām neatbilstībām un nepietiekamu nestspēju. 

Nesošo sienu vizuālajā apskatē konstatēti tādi defekti, kā nebūtiskas plaisas nesošajos 

iekšsienu paneļos, nesošo iekšsienu savienojumu mezglu ieliekamo detaļu korozija, mitruma 

un ūdens filtrācijas rezultātā radīti bojājumi nehermētisku jumta konstrukciju un bojāta ailu 

aizpildījuma dēļ. Konstatētie bojājumi neietekmē sienu nestspēju. 

Nesošo sienu, ailu siju un pārsedžu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Pašnesošās sienas 

Visas ēkas ārējās sienas ir pašnesošas, stiprinātas pie nesošajām šķērssienām ar 

monolitizējamiem savienojumu mezgliem. Ārsienas veido vieglbetona gatavkonstrukciju – 

keramzītbetona paneļi 300 mm biezumā un kāpņu telpā – 350 mm biezumā. 

Apsekošanas laikā konstatētas nebūtiskas plaisas ārsienu paneļos, to savienojumu mezglu 

ieliekamo detaļu korozija, mitruma un sala ietekmē radīti keramzītbetona struktūras bojājumi, 

paneļu ražošanas defekti un taml. Konstatētie bojājumi būtiski neietekmē pašnesošo sienu 

mehānisko stiprību un stabilitāti. 

Pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības 

likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

Ēkas pārsegumi veidoti no dobajiem pārseguma paneļiem. Apsekojot pagrabstāva pārsegumu 

tika konstatēts, ka defekti/bojājumi ir lokāla rakstura un kopumā pagrabstāva pārsegums ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēkā netika atklātas lieces vai citas pārsegumu deformācijas, 

kuras var liecināt par pārsegumu nestspējas samazināšanos. 

Kopējais pārsegumu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 

9.pantam “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības”. 

Būves telpiskā noturība 
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Būves telpisko noturību nodrošina pamati, ēkas nesošās šķērssienas, garensienas, kā arī 

dzelzsbetona paneļu pārsegumi. Papildus telpisko noturību nodrošina arī ārsienu paneļu 

pašnesošās ārsienas, visu konstrukciju savienojumu kopums veido noturību un ēkas stingumu.  

Ēkā nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 

novadsistēma 

Nesošā konstrukcija 

Ēkai izbūvēta dzelzsbetona gatavelementu jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu. Jumta nesošajiem elementiem konstatēti bojājumi, kas radušies ēkas 

ekspluatācijas laikā (mitruma ietekmē, nehermētisku jumta konstrukciju un neatbilstoša 

seguma dēļ), mehānisku bojājumu rezultātā, kā arī ražošanas defekti, t.i. nodrupumi, atsegts 

stiegrojums, stiegrojuma korozija, nepietiekams stiegrojuma aizsargslānis, nebūtiskas plaisas. 

Turpinot ēkas ekspluatāciju, nepieciešams veikt pasākumus konstatēto bojājumu novēršanai. 

Apsekošanas laikā jumta nesošās konstrukcijas elementiem nav konstatēti bojājumi vai 

deformācijas, kas liecinātu par to nepietiekamu nestspēju, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” 

prasībām. 

Jumta klājs un segums 

Ēkas jumta klāju veido ribotās dzelzsbetona plātnes ar slīpumu uz teknes pusi. Ēkas jumtam, 

kā arī virs kāpņu telpas savietotajam jumtam, ierīkots ruļļveida kausējamais bitumena segums 

divās kārtās – segumi ir nesen atjaunoti un tie ir labā tehniskajā stāvoklī. Informācija par 

dzelzsbetona plātņu virsmas stāvokli pirms ruļļveida seguma ieklāšanas nav iegūta. 

Jumta skārda elementi nomainīti daļējā apjomā. 

Jumta seguma un skārda detaļu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Ēkā izbūvēta iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēma. Sistēmas ķeta cauruļvadi pārsvarā 

nomainīti uz PVC cauruļvadiem.  

Konstatētas atsevišķas nepilnības, kuras ieteicams novērst ēkas turpmākās ekspluatācijas 

laikā. Kopumā lietus ūdens novadīšanas sistēmas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

Vizuālas lodžiju nesošo konstrukciju deformācijas netika konstatētas, nesošie elementi ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Virs ieejas mezgliem galvenās fasādes pusē izveidoti jumtiņi. Jumtiņu nesošā konstrukcija 

veidota no dzelzsbetona gatavkonstrukciju elementiem, kas balstās uz vējtvera šķērssienām, 

pagraba un atkritumu vada sienām, metāla apaļcauruli. 

Jumtiņu segums -  bitumena ruļļmateriāls, jumta papildelementi veidoti no skārda. Segumam 

konstatēts ievērojams bioloģiskais apaugums. Lietus ūdens novadīšanas notekrenes jumtiņiem 
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nav ierīkotas, ūdens no jumtiņa sānu pusēm notek uz ēkas apmalēm, bojājot ārsienas cokola 

daļā. 

Ēkas DR fasādes pusē ir izbūvēto rezerves ieeju jumtiņu tehniskais stāvoklis ir daļēji 

apmierinošs. Nepieciešams veikt tā konstrukciju un segumu atjaunošanas darbus. 

Konstrukciju būtiski bojājumi netika konstatēti, jumtiņu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

Ugunsdrošība. 

Ēkas būvkonstrukcijas ugunsizturība un ugunsreakcija 

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Papildu pasākumi ugunsizturības palielināšanai 

konstrukcijām nav veikti. 

Vides aizsardzība un higiēna 

Šuvju hermetizācija  

Starppaneļu šuvju aizpildījumu veido šuvē iestrādāts apaļformas blīvējošs materiāls, mastika 

un cementa javas kārta. 

Apsekošanas laikā konstatēts, ka ēkas ekspluatācijas laikā visas starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu un šuvju aizpildījuma stāvoklis bez atsegumiem nav 

nosakāms. Informācija par iepriekš veiktajiem šuvju blīvēšanas darbiem nav pieejama. 

Sūdzības no ēkas iedzīvotājiem par iespējamiem mitruma bojājumiem vai caursalšanu nav 

saņemtas. Pagraba un bēniņu telpās nav konstatētas starppaneļu šuvju bojājumu pazīmes. 

Hidroizolācija 

Apsekojamā ēkā konstatēts, ka horizontālā hidroizolācija ierīkota no cementa javas kārtas 20-

30 mm biezumā - ārsienu paneļi tiek uzstādīti uz cementa javas kārtas, kura vienlaicīgi kalpo 

kā horizontālā hidroizolācija. 

Pazīmes, kas liecinātu par pagraba ārsienu vertikālās vai pamatu horizontālās hidroizolācijas 

bojājumiem, netika konstatēti, ārsienu vertikālā un pamata horizontālā hidroizolācija ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Lietošanas drošība un vides pieejamība 

Kāpnes un pandusi 

Kāpnes izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu laidiem un laukumiem.  

Apsekošanas laikā konstatēti nebūtiski kāpņu un margu bojājumi (izdrupumi, margas bez 

lenteres vinila nosegelementiem, deformēti un trūkstoši margu elementi). 

Kāpņu laidiem netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par būtiskām deformācijām/trūkumiem 

kāpņu laidu konstrukcijās, pakāpieni un kāpņu laukumi ir bez būtiskiem virsmas bojājumiem. 

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” un 4.punkta 

“Lietošanas drošība un vides pieejamība”, prasībām. 

Energoefektivitāte 
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Siltumizolācija 

Ēkas pagraba sienām un ārsienām siltumizolācija nav ierīkota, bet bēniņu pārsegumam ierīkota 

mazefektīva siltumizolācija (fibrolīta loksnes), secināms, ka ēkas norobežojošās konstrukcijas 

neatbilst LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām un Būvniecības 

likuma 9. pantam “Būtiskas būvēm izvirzāmās prasības” p.6 “Energoefektivitāte”. 

REKOMENDĀCIJAS UN IETEIKUMI 

Drošai ēkas ekspluatācijas turpināšanai, rekomendējams veikt šādus pasākumus: 

1. Nepieciešama ēkas aizsargapmales atjaunošana (demontāža, pamatnes 

sagatavošana, jaunas apmales izbūve) pilnā apjomā. 

2. Nepieciešams veikt pretkorozijas pārklājuma atjaunošanu nesošo sienu ieliekamajām 

detaļām pagraba stāva telpās, veikt nenoblīvēto atvērumu aizdari ar atbilstošiem 

materiāliem (pagraba telpās), mašīntelpas mūra ārsienas ieteicams aizsargāt no ārējo 

faktoru iedarbes, piemēram, ierīkojot apmetumu. 

3. Tālākai ārsienu (pašnesošās sienas) bojājumu progresa izslēgšanai, nepieciešams 

novērst nepilnības - kāpņu telpās veikt ailu aizpildījuma no stikla profilīta nomaiņu, 

ārsienu paneļu galu bojāto vietu remontu un aizsargpārklājuma atjaunošanu, ārsienu 

paneļu stiprinājuma elementu, ieliekamo detaļu pretkorozijas apstrādi bēniņos un 

pagrabā. 

4. Ieteicams veikt ēkas siltināšanas pasākumus. 

5. Ieteicams veikt pārseguma paneļu bojājumu novēršanu pagraba telpās - attīrīt atsegto, 

korodējušo stiegrojumu, veikt stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, atjaunot stiegrojuma 

aizsargslāni un nodrupušās pārseguma paneļu malas ar remontjavu. 

6. Nepieciešams veikt šādus jumta dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas darbus: 

- Teknes un pārseguma plātņu bojājumu, nodrupumu un atsegtā stiegrojuma apstrādi 

un aizsargkārtas atjaunošanu ar tam piemērotām javām (bēniņu telpā); 

- Korodējušajām ieliekamajām detaļām veikt pretkorozijas apstrādi (bēniņu telpā); 

- Jumta pārseguma plātnes malu (no fasādes puses), nepieciešams aizsargāt no 

mitruma iedarbības, uzklājot piemērotu aizsargkrāsojumu vai skārda nosegdetaļas; 

- Demontēt neatbilstoši uzstādītos inženierkomunikāciju balstu stiprinājumus un veikt 

bojāto vietu atjaunošanu. 

7. Nepieciešams veikt šādus jumta seguma atjaunošanas un uzturēšanas darbus: 

- Veco, korodējušo skārda nosegelementu nomaiņu, izgatavošanas laikā paredzot 

pietiekamu lāseņa garumu, kas mazinās nokrišņu ietekmi uz kāpņu telpas mūra 

ārsienām; 

- Periodisku jumta segumu attīrīšanu no sanesumiem; 

8. Nepieciešams veikt lodžiju dzelzsbetona konstrukciju korodējušo ieliekamo detaļu, kā 

arī metāla margu pretkorozijas apstrādi. 

9. Ēkas uzturēšanas ietvaros visiem jumtiņiem ieteicams veikt slīpumu izveidošanu un 

noteksistēmas ierīkošanu un jumtiņu seguma periodisku kopšanu – attīrīšanu no 

apauguma. 

10. Rezerves ieeju jumtiņiem nepieciešams veikt plātņu bojāto betona virsmu remontu, 

atsegtā stiegrojuma apstrādi un aizdari ar remontjavu, segumu atjaunošanu un 

noteksistēmas ierīkošanu. 
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11. Kāpnēm nepieciešams atjaunot bojātos margu elementus, aizsargkrāsojumu un vinila 

nosegelementus. 

12. Nepieciešams atjaunot iebrukušo betona grīdu pie ieejas pagraba telpās. 

13. Kāpņu telpas ārsienā ierīkoto ailu aizpildījumu ar stikla profilītiem nepieciešams 

nomainīt ar mūsdienīgām logu konstrukcijām visā kāpņu telpas apjomā. 

14. Pagraba telpās ugunsdrošo konstrukciju neblīvās vietas aizdarīt ar blīvējošiem, dūmus 

necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību 

noteiktā ugunsizturības robeža. 

Atzinuma pielikumi: 

1.Pielikums- vertikalitātes izpildmērījuma shēma  

2.Pielikums- termogrāfijas testēšanas pārskats 

Apsekošanu veica un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavoja:  

 

Būvinženiere, LBS sert. Nr.5-01535      Ilona Marina 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

 

Būvinženieris, LBS sert. Nr.5-01357                                                          Aivars Mednis               

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

 

Būvinženieris, LBS sert. Nr. 5-00956                                              Jānis Pelēķis               

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

 

Būvinženieris, LBS sert. Nr. 5-03562                                                         Jānis Āva               

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)           

prokūrists                                                         Mārtiņš Maskavs 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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1. Pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

1.att.Vertikalitātes izpildmērījuma shēma 
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2. Pielikums 

 

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 86 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 87 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 88 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 89 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 90 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 91 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 92 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 93 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 94 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 95 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 96 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 97 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 98 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 99 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 100 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 101 no 103 

  
  

 

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 102 no 103 

  
  

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82995 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja. Vīlipa iela 8, Rīga Lapa 103 no 103 

  
  

 



 

   

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS 

ATZINUMS 
Nr. 3-4.5.4/82994 

 

ĒKA: DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ MĀJA 

ĒKAS ADRESE: LUBĀNAS IELA 16, RĪGA 

 

ZIŅOJUMA NR. 3-4.5.4/801007 

5. PIELIKUMS  

 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82994 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 2 no 90 

Lubānas iela 16, Rīga 

 

 

Izpildītājs 
AS “Inspecta Latvia”, Reģ. Nr.40003130421; BRN 3370-R; 
Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013; 67607900; 
latvia@kiwa.com 

Ēkas nosaukums DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀ ĒKA 

Apsekotās Ēkas adrese 
Lubānas iela 16, Rīga, LV-1019 
Kadastra Nr. 0100 047 0064 002 

Ēkas īpašnieks (valdītājs)   Jaukta statusa kopīpašums 

Pasūtītājs 
  Ekonomikas ministrija, reģ. Nr.90000086008 

  Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija 

Līguma datums un numurs 13.07.2020. Līgums Nr. EM 2020/24 

Atzinuma datums 2020. gada 10. decembris 

Apsekošanu veica un 
Atzinumu sagatavoja 

Būvinženiere Ilona Marina, LBS sert. Nr.5-01535 
Būvinženieris Aivars Mednis, LBS sert. Nr.4-00646 
Būvinženieris Aleksejs Providenko, LBS sert. Nr. 5-00770 
Būvinženieris Jānis Pelēķis, LBS sert. Nr. 5-00956 
Būvinženieris Jānis Āva, LBS sert. Nr. 5-03562 
Būvinženieris Kaspars Zalkovskis, LBS sert. Nr. 3-01522 

 

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82994 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 3 no 90 

Lubānas iela 16, Rīga 

 

Tehniskās apsekošanas atzinuma saturs 

UZDEVUMS (APSEKOŠANAS UZDEVUMS) .............................................................................................................. 4 

1.VISPĀRĪGĀS ZIŅAS PAR BŪVI.............................................................................................................................. 5 

2.SITUĀCIJA ........................................................................................................................................................... 6 

2.1. ZEMESGABALA IZMANTOŠANAS ATBILSTĪBA TERITORIJAS PLĀNOJUMAM, ZEMESGABALA PLATĪBA (M2 – PILSĒTĀS, HA – LAUKU 

TERITORIJĀS) ......................................................................................................................................................... 6 
2.2. BŪVES IZVIETOJUMS ZEMESGABALĀ....................................................................................................................... 7 
2.3. BŪVES PLĀNOJUMS ........................................................................................................................................... 8 

3. TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMS ......................................................................................................................... 9 

3.1. BRAUKTUVES, IETVES, CELIŅI UN SAIMNIECĪBAS LAUKUMI ........................................................................................... 9 
3.2. BĒRNU ROTAĻLAUKUMI, ATPŪTAS LAUKUMI UN SPORTA LAUKUMI................................................................................11 
3.3. APSTĀDĪJUMI UN MAZĀS ARHITEKTŪRAS FORMAS ....................................................................................................11 

4. BŪVES DAĻAS ...................................................................................................................................................11 

4.1. PAMATI UN PAMATNE ......................................................................................................................................11 
4.2. NESOŠĀS SIENAS, AILU SIJAS UN PĀRSEDZES ............................................................................................................13 
4.3. KARKASA ELEMENTI: KOLONNAS, RĪĢEĻI UN SIJAS .....................................................................................................18 
4.4. PAŠNESOŠĀS SIENAS.........................................................................................................................................26 
4.5. ŠUVJU HERMETIZĀCIJA, HIDROIZOLĀCIJA UN SILTUMIZOLĀCIJA .....................................................................................30 
4.6. PAGRABA, STARPSTĀVU, BĒNIŅU PĀRSEGUMI .........................................................................................................36 
4.7. BŪVES TELPISKĀS NOTURĪBAS ELEMENTI ................................................................................................................41 
4.8. JUMTA ELEMENTI: NESOŠĀ KONSTRUKCIJA, JUMTA KLĀJS, JUMTA SEGUMS, LIETUSŪDENS NOVADSISTĒMA ..............................42 
4.9. BALKONI, LODŽIJAS, LIEVEŅI, JUMTIŅI ...................................................................................................................53 
4.10. KĀPNES UN PANDUSI ......................................................................................................................................56 
4.11. STARPSIENAS ................................................................................................................................................61 
4.12. GRĪDAS .......................................................................................................................................................61 
4.13. AILU AIZPILDĪJUMI: VĀRTI, ĀRDURVIS, IEKŠDURVIS, LOGI, LŪKAS.................................................................................61 
4.14. KONSTRUKCIJU UN MATERIĀLU UGUNSIZTURĪBA ....................................................................................................66 
4.15. VENTILĀCIJAS ŠAHTAS UN KANĀLI.......................................................................................................................67 
4.16. LIFTU ŠAHTAS ...............................................................................................................................................68 

5. KOPSAVILKUMS ................................................................................................................................................69 

5.1. BŪVES TEHNISKAIS NOLIETOJUMS ........................................................................................................................69 
5.2. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI .........................................................................................................................69 

PIELIKUMS NR. 1 ..................................................................................................................................................77 

PIELIKUMS NR. 2 ..................................................................................................................................................79 

 

 

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82994 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 4 no 90 

Lubānas iela 16, Rīga 

 

 

Uzdevums (apsekošanas uzdevums) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82994 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 5 no 90 

Lubānas iela 16, Rīga 

 

1.Vispārīgās ziņas par būvi 

1.1. Galvenais lietošanas veids:  

Daudzdzīvokļu 6–9 stāvu mājas (būves klasifikācijas kods 11220104)  

1.2. Kopējā platība m2: 1859,4 

1.3. Apbūves laukums m2: 220,9 

1.4. Būvtilpums m3: 8080 

1.5. Virszemes stāvu skaits: 9 

1.6. Pazemes stāvu skaits 1 

1.7. Būves kadastra apzīmējums 0100 047 0064 002   

1.8. Būves īpašnieks Jaukta statusa kopīpašums 

1.9. Būvprojekta izstrādātājs (autors): Projektēšanas institūts 
“ЛАТГИПРОГОРСТРОЙ” 

1.10. Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums: Tipveida projekts, sērijas Nr. 9ЛП-
467А-76/Р-1, 1977. gads (turpmāk tekstā- “Projekts”) 

1.11. Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums):  1982.gads 

1.12. Būves konservācijas gads un datums: - 

1.13. Būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads: - 

1.14. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, datums: Pamatceltnes kartīte; 
30.01.1983. 

1.15. Cita informācija 467A sērijas tipveida projekta albūmi 

  
1.1. att. Apsekotā ēka, ziemeļrietumu fasāde 1.2. att. Apsekotā ēka, ziemeļaustrumu 

fasādes daļa 
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1.3. att. Apsekotā ēka, dienvidrietumu fasāde 1.4. att. Apsekotā ēka, dienvidaustrumu 
fasāde 

 

 

2.Situācija 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība 

(m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās) 

Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un 
apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām. 

Apsekotā ēka izbūvēta Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētā, Krasta masīva mikrorajonā, gar 

Lubānas ielu.  

Saskaņā ar Rīgas domes apstiprināto “Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018.gadam” 

novērtējamais objekts atrodas teritorijā ar apzīmējumu “Dzīvojamās apbūves teritorija” (skatīt 

2.1.1. att.). Apsekotā ēka tiek izmantota atbilstoši tā zemes gabala plānotajiem (atļautajiem) 

izmantošanas noteikumiem.  
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2.1.1.att. Objekta zemes gabala plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Rīgas domes 

teritorijas plānojumu (avots: https://www.rdpad.lv/wp-

content/uploads/2019/07/15_pielikums.pdf) 

 
 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 

Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums 

Daudzstāvu dzīvojamā ēka izvietota četros zemesgabalos (2.2.1. attēls) ar šādiem kadastra 

apzīmējumiem: 

• 0100 047 0063 (īpašums “Lubānas iela 22”, platība 0,4144 ha); 

• 0100 047 2030 (īpašums “Lubānas iela 16”, platība 0,0161 ha);  

• 0100 047 0082 (īpašums bez nosaukuma, platība 0,0217 ha); 

• 0100 047 0064 (īpašums “Lubānas iela 20”, platība 0,3126 ha). 

Nokļūšana pie ēkas ir nodrošināta pa iekškvartāla ceļu tīklu, piebraukšana ēkai iespējama no 

četrām ielām: no Maskavas un Pļaviņu ielām (ēkas dienvidrietumu pusē), no Dzērvju ielas 

(ēkas dienvidu pusē) un no Lubānas ielas (ēkas ziemeļaustrumu pusē). 

 

Apsekotās ēkas zemes vienības 
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2.2.1. att.  Apsekotās ēkas novietojums zemesgabalā (avots www.kadastrs.lv)  

 

2.3. Būves plānojums 

Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam 

Saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 326 „Būvju klasifikācijas 

noteikumi”, būves lietošanas veids atbilst klasifikācijas kodam 11220104 “Daudzdzīvokļu 6–9 

stāvu mājas”. Turpmāk tehniskās apsekošanas atzinumā ēkas daļas ir apzīmētas ar 

nosaukumiem, kas norādīti 2.3.1. attēlā. 

Ēkas kopējo būvapjomu veido pazemes stāvs (pagrabs), deviņi virszemes stāvi un bēniņu 

telpa.  

Ēkas plānojumu veido viena sekcija, kopējo būvapjomu - pagrabstāva daļa, deviņi virszemes 

stāvi un bēniņu stāvs: 

- tehniskais stāvs (nedzīvojamās telpas pirmā stāva līmenī); 

- astoņi virszemes stāvi ar dzīvojamām telpām; 

- bēniņu stāvs. 

Apsekotā ēka 
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Virs devītā stāva izvietotas bēniņu telpas un lifta mašīntelpa. Kāpņu telpa izveidota no pirmā 

stāva līdz bēniņu telpai. Bēniņu līmenī (virs devītā stāva kāpņu telpas) izbūvētas tehniskās 

kāpnes ar margām, kas nodrošina piekļuvi lifta mašīntelpai un jumtam. 

Pie galvenā ieejas mezgla atrodas atsevišķas ieejas durvis, kas nodrošina piekļuvi pagrabstāva 

telpām un atkritumu vada telpai, kur izvietots atkritumu konteiners.  

 
 

 
2.3.1.att. Būves otrā stāva plāna shēma 

 
 

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 - 

Piekļuve ēkai nodrošināta pa iekškvartāla ceļu brauktuvēm ar bruģakmens segumu no 

Lubānas, Pļaviņu, Dzērvju vai Maskavas ielas puses. 

Apkārt ēkai atjaunotas ietves un laukumi ar bruģakmens segumu (att. 3.1.1. un 3.1.2.), to 

tehniskais stāvoklis vērtējams kā labs. 

Ēkas ZA un DA fasādēm piegulošās teritorijas labiekārtošana nav veikta kopš būvniecības 

laika, pie ēkas ZA un DA fasādēm tika konstatēti būvgruži (att. 3.1.3, 3.1.5.-3.1.6.). 

Būves brauktuvju un saimniecības laukumu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā labs. 
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3.1.1.att. Ietves ar bruģakmens segumu, 

skats no ēkas galvenās fasādes puses 

3.1.2.att. Bruģakmens brauktuve, skats no 

ēkas DA fasādes puses. 

  

3.1.3.att. Kopš būvniecības laika nav 

labiekārtota teritorija, ēkas ZA fasādes pusē 

konstatēti būvgruži 

3.1.4.att. bruģakmens seguma ietves un 

laukums pie galvenā ieejas mezgla 

  

3.1.5.att. Būvgruži pie ieejas mezgla DA stūra 3.1.6.att. Nav labiekārtota teritorija ēkas DA 

fasādes pusē 
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3.2. Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi 

Segums, materiāls, aprīkojums - 

Nav izbūvēti. 

 

3.3. Apstādījumi un mazās arhitektūras formas 

 

Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras - 

Apstādījumi pie ēkas ir apmierinošā stāvoklī (3.3.1., 3.3.2. att.). 

Apsekošanas laikā zaļajā zonā tika konstatēti soliņa stiprinājuma elementi (3.3.2. att.) 

  

3.3.1.att. Apstādījumi ēkas ziemeļrietumu 

fasādes pusē. 

3.3.2.att. Apstādījumi pie ieejas ēkā. 

 

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 

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. 

20% 

Atbilstoši Projekta datiem, ēkai izbūvēti pāļu pamati ar monolītiem dzelzsbetona režģogiem400 

mm biezumā. Pāļu pamatiem augšējie pāļu gali tiek aizdarināti režģogā dziļumā ne mazāk par 

50 mm un ne vairāk kā 100 mm. Zem dzelzsbetona režģoga ierīkota betona sagatavošanas 

kārta 80 mm biezumā.  
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Pie monolītā režģoga piemetinātas dzelzsbetona ligzdās, kurās montētas kolonnas, ligzdas 

aizdarinātas ar betonu. Vizuāli kolonnu deformācijas nav novērotas, kā arī pagraba stāvā 

apskatei pieejamas kolonnu ligzdas stāvoklis ir apmierinošs.  

Pamati zem lifta šahtas, ieejas jumtiņa ārējo sienu paneļiem - uz režģoga balstīti saliekamie 

dzelzsbetona pamatu bloki FBS 9.4.6-T, zem pagraba kāpņu laiduma, pirmā stāva kāpņu telpas  

- sienu bloki SB. 

Apsekošanas laikā netika veikta pamatu atsegšana. Plaisu veidošanās ēkas pagraba sienās 

un pagraba pārsegumos, kas varētu liecināt par pamatu vai pamatnes deformācijām, 

apsekošanas laikā netika konstatētas. 

Gar ēkas kāpņu telpas ārsienām nav izbūvēta aizsargapmale, kāpņu telpas ārsienas ir 

pakļautas atmosfēras iedarbībai (att. 4.1.1.). Ieteicams labiekārtot vidi un ierīkot aizsargapmali 

ārsienu un pamatu aizsardzībai no apkārtējās vides ietekmes. 

Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām pamatnes un/vai pamatu deformācijām netika konstatētas, 

kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

 

 
4.1.1.att. Kolonnu un kolonnu ligzdu montāžas plāns 
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4.1.2.att. Režģoga ierīkošanas plāns 

  
4.1.3.att. Kāpņu telpas ārsienas virszemes 

daļa, ārsienas nav aizsargātas 

4.1.4.att. Pāļu pamatu un kolonnu griezuma 

fragments 

 

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

Pagraba un virszemes nesošo sienu konstrukcija un materiāls 

(būvizstrādājums). 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 

25% 
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pārbaudes un mūra stiprības aplēšu rezultāti. Kontrolzondēšanas rezultāti. 

Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji 

Ēkas konstruktīvā shēma - jaukta tipa. Karkasa tipa konstrukcijas izbūvētas no pamatiem līdz 

dzīvojamam stāvam. No dzīvojamā stāva līdz jumtam izbūvētas bezkarkasa konstrukcijas ar 

nesošajām dzelzsbetona paneļu šķērssienām, kā arī kāpņu telpas nesošajām paneļu sienām. 

No pagraba stāva līdz tehniskajam stāvam kāpņu telpas sienas ir monolītā dzelzsbetona. 

Kāpņu telpas sienas uzņem pārseguma plātņu uzņemtās vēja slodzes. Vēja slodžu 

uzņemšanai un to pārnešanai uz kāpņu telpas sienām, pārseguma plātnes stingri sametinātas 

gan savā starpā, gan ar kāpņu telpu sienām un tehniskā stāva grīdas un griestu līmenī veido 

divus stingus diskus. Garenvirzienā šie diski sametināti ar stinguma sienām. 

Pagraba un kāpņu telpas nesošās sienas izbūvētas no pagraba līdz ēkas bēniņu stāvam no 

stiegrotā monolītā dzelzsbetona - 450 un 300 mm šķērssienām un 280 mm biezās garensienas.  

Apsekošanas laikā netika konstatēti bojājumi vai citas pazīmes, kas varētu liecināt par to 

nepietiekamu nestspēju. Kāpņu telpas monolīto nesošo sienu tehniskais stāvoklis ir 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9. panta prasībām. 

Nesošās iekšējās un ārējās šķērssienas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 m un izbūvētas no 

dzelzsbetona paneļiem 150 mm biezumā, uz tām balstīti starpstāvu un bēniņu pārsegumi. 

Šķērssienas izbūvētas, sākot virs tehniskā stāva līdz bēniņu telpai, virs tehniskā stāva balstītas 

uz dzelzsbetona sijām (sienām) BS. Monolītā dzelzsbetona sijas (sienas) 300 mm biezumā ar 

rūpnieciski veidotām neregulārās formas ailām inženierkomunikāciju šķērsojumiem, pilda 

tehniskā stāva nesošo ārējo un iekšējo šķērssienu, funkciju. Savienojumi starp ēkas iekšējām 

sienām, pārsegumu paneļiem, ventblokiem izpildīti ar tērauda montāžas elementu palīdzību, 

kas tiek sametināti un savienoti ar speciālām skavām un tērauda ieliekamām detaļām. 

Monolitizējamo savienojumu konstrukcija no cilpveida izlaidumiem no iekšējiem un ārējiem 

sienu paneļiem un savienošana ar skavām, aizdarinot ar betonu.  

Kāpņu telpas ārsienas jumta līmenī 

Virs jumta kāpņu telpas ārējā nesošā siena no gatavelementu paneļiem. Ārējo sienu (jumta 

līmenī) apsekošanas laikā konstatētas sienu paneļos izveidojušās plaisas, virsmas struktūras 

bojājumi, apaugums mitruma ietekmes rezultātā, bojātas skārda detaļu pieslēguma vietas 

bojājumu rezultātā. 

Apsekošanas laikā novērotas ekspluatācijas laika nepilnības, piemēram, kāpņu telpas monolītā 

dzelzsbetona nesošajā sienā nav aizdarināta demontēto inženiertīklu šķērsojuma vieta 

(tehniskais stāvs, 4.2.3.att.), sarūsējušas skārda detaļas nav nomainītas, kas ilgstoši bojā 

ārsienas paneli. Ēkas ekspluatācijas laikā nepieciešams novērst konstatētās neatbilstības.  

Pie ieejas pagrabstāvā konstatēta ailas pārsedzes korozija un krāsojuma bojājumi (att. 4.2.4.; 

4.2.6.-4.2.7.).   

Nav novērotas nesošo sienu deformācijas, kas var liecināt par nepietiekamu nestspēju. 

Kopumā ēkas nesošo sienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un atbilstošs Būvniecības 

likuma 9. panta prasībām. 
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Papildu Projekta risinājumiem, ēkas ekspluatācijas periodā, iekšējo sienu skaņas izolācija 

nebija uzlabota un tā ir neatbilstoša gan mūsdienu ētiskām prasībām, gan LBN 016-15 

“Būvakustika”. 

Ēkas ārsienām veikti vertikalitātes uzmērījumi (sk. 1. pielikumu). 

 

  
4.2.1.att. Nesošā siena pagraba stāvā 

atrodas apmierinošā stāvoklī. 

4.2.2.att. Kāpņu telpas nesošās sienas 

apmierinošā stāvoklī 

  
4.2.3.att. Kāpņu telpas monolītās 

dzelzsbetona nesošās sienas un demontēto 

inženiertīklu šķērsojuma vieta nav aizdarināta  

(tehniskais stāvs) 

4.2.4.att. Ailas tērauda pārsedzes korozija 

mitruma ietekmē, pagraba stāvā 
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4.2.5.att. Kāpņu telpas monolīto sienu plāns un griezumi, Albūms 0, daļa 1 

  
4.2.6.att. Durvju ailas tērauda pārsedzes 

korozija un nolobījies krāsojums pagraba 

stāvā. 

4.2.7.att. Tērauda ieliekamās detaļas 

atsegums un korozija pagraba stāvā  
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4.2.8.att. tehniskā stāva nesošo sienu un siju plāns 

  
4.2.9.att. Kāpņu telpas ārsienu paneļa 

struktūras bojājumi, apaugums mitruma 

ietekmes rezultātā, bojātas skārda detaļu 

pieslēguma vietas 

4.2.10.att. Kāpņu telpas ārsienu paneļa 

virsmas struktūras bojājumi, apaugums 

mitruma ietekmes rezultātā, bojātas skārda 

detaļu pieslēguma vietas 
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4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 

Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls 30% 

Ēkas konstruktīvā shēma - jaukta tipa. Karkasa tipa konstrukcijas izbūvētas no pamatiem līdz 

dzīvojamam stāvam. No dzīvojamā stāva līdz jumtam izbūvētas bezkarkasa konstrukcijas ar 

nesošajām šķērssienām. 

Ēka nesošais karkass sastāv no vertikālajiem elementiem – kolonnām un horizontālajiem 

elementiem – sijām (sijām-sienām), rīģeļiem un pārsegumiem, kas uzņem visas uz ēku 

iedarbojošās slodzes. Pēc Projekta datiem, visi karkasa daļas elementi, ieskaitot šuvju aizdari 

starp pārseguma paneļiem, montēti uz javas M200.  

Kolonnu šķērsgriezums 600x400 mm, kolonnu elementi ar soli 6 m, savā starpā savienoti stingi. 

Tehniskā stāva dzelzsbetona sijas (sijas–sienas) 300 mm biezumā ar rūpnieciski veidotām 

neregulārās formas ailām inženierkomunikāciju šķērsojumiem balstās uz kolonnām. Tām ir gan 

norobežojošo ārējo sienu, gan iekšējo šķērssienu funkciju, gan siju funkcija, piedaloties ēkas 

karkasa sistēmas darbībā. Siju šķērsgriezums veido taisnstūrveida formu ar augšējām 

konsolēm, uz kurām balstās starpstāvu pārseguma paneļi un apakšējiem plauktiem tehniskā 

stāva pārsegumu paneļu balstīšanai. Uz tehniskā stāva sijām (sienām) balstās ēkas 

bezkarkasa apjoma nesošās šķērssienas.  

Gar ēkas garenfasādēm izbūvētas sijas (BN) ar šķērsgriezumu 350x500(h), kas balstās uz 

tehniskā stāva siju (sienu) ārējām malām un ārējo sienu paneļiem. Caur sijām tiek nodotas 

slodzes no pašnesošām ārējām sienām. 

Kolonnu un siju savienojumu karkasā izveido ar metināšanu.  

Apsekošanas laikā konstatēti būvniecības defekti un ēkas ekspluatācijas laikā izveidojušies 

bojājumi, piemēram, 

- dzelzsbetona kolonnām nošķelti stūri, izdrupumi (att. 4.3.7.) un stiegrojuma atsegumi 

(att. 4.3.2.; 4.3.5. - 4.3.6.);  

- siju (sienu) balsta konsoles stiegrojuma, ieliekamo detaļu atsegums un korozija (att. 

4.3.8.; 4.3.13.-4.3.14.; 4.3.18.), nodrupums (att. 4.3.15. – 4.3.18.);  

- ražošanas nepilnību un atmosfēras faktoru ietekmes rezultātā novēroti siju (sienu) 

ieliekamo detaļu aizsargkārtas nošķēlumi, apakšējo plauktu stiegrojuma aizsargslāņa 

izdrupumi un stiegrojuma atsegumi (att. 4.3.21. - 4.3.22.; 4.3.26. – 4.3.32.) 

Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā nepieciešams veikt: 

- siju, t.sk. apakšējo plauktiņu, stiegrojuma aizsargkārtas atjaunošanu (nepieciešams 

pielietot torkretēšanas metodi), atsegto ieliekamo detaļu aizsardzību no atmosfēras 

ietekmes.  

- tehniskā stāva pārsegumu paneļu un sienu saduršuvju monolitizēšanu, kā arī atvērumu 

aizdarināšanu; 

- nekavējoties veikt dzelzsbetona kolonnu atsegtā stiegrojuma attīrīšanu no korozijas, 

aizsardzību un betona struktūras atjaunošanu. 
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Kopumā karkasa elementu tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9. panta prasībām, tomēr nepieciešams novērst neatbilstības, lai izslēgtu 

turpmāku elementu bojāšanos. 

 

  

4.3.1.att. Dzelzsbetona kolonnas 

(ziemeļrietumu fasādes pusē). 

4.3.2.att. Dzelzsbetona kolonnas stiegrojuma 

atsegums (ziemeļrietumu fasādes pusē). 

 

4.3.3.att. Ēkas karkasa elementu griezumi 
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4.3.4.att. Dzelzsbetona kolonnas uzmērījums 

(ziemeļrietumu fasādes pusē). 

4.3.5.att. Dzelzsbetona kolonnas atsegts 

stiegrojums (ziemeļrietumu fasādes pusē). 

 

4.3.6.att. Dzelzsbetona kolonnas stiegrojuma atsegums (ziemeļrietumu fasādes pusē). 
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4.3.7.att. Kolonnas stiegrojuma aizsargslāņa 

izdrupums (ziemeļaustrumu fasādes pusē). 

4.3.8.att. Ieliekamās detaļas korozija sienas 

sijas balsta vietā uz kolonnas. 

 
4.3.9.att. Ēkas šķērsgriezums, karkasa elementi 
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4.3.10.att. Ēkas karkasa elementi  

  

4.3.11.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

atsegumi (dienvidaustrumu fasāde) 

4.3.12.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

atsegumi kolonnas balsta vietā 

(dienvidaustrumu fasāde) 

  

4.3.13.att. Sijas balsta vietas bojājumi un 

nehermētiskums  

4.3.14.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

atsegumi balsta vietā  
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4.3.15.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

aizsargslāņa izdrupumi un stiegrojuma 

atsegumi  

4.3.16.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

aizsargslāņa izdrupumi un stiegrojuma 

atsegumi  

  

4.3.17.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

aizsargslāņa izdrupumi un stiegrojuma 

atsegumi  

4.3.18.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

aizsargslāņa izdrupumi un stiegrojuma 

atsegumi  

  

4.3.19.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

atsegumi un ieliekamās detaļas korozija 

balsta vietā (ziemeļrietumu fasādes pusē) 

4.3.20.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

aizsargslāņa izdrupumi un stiegrojuma 

atsegumi (dienvidrietumu fasādes pusē) 
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4.3.21.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

aizsargslāņa izdrupumi, slāņošanās un 

atsegts stiegrojums (dienvidrietumu fasādes 

pusē) 

4.3.22.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

aizsargslāņa izdrupumi, stiegrojuma 

atsegumi (dienvidrietumu fasādes pusē) 

 

4.3.23.att. Siju sienas balsta konsoles stiegrojuma atsegums un korozija (tehniskajā stāvā) 
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4.3.24.att. Sienas sijas balsta plaukts 

apmierinošā stāvoklī (tehniskais stāvs) 

4.3.25.att. Sienas sijas balsta plaukts 

apmierinošā stāvoklī (tehniskais stāvs) 

  
4.3.26.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

aizsargslāņa izdrupumi, atsegts  atsegums 

(dienvidrietumu fasādes pusē) 

4.3.27.att. Sijas apakšējā plaukta stiegrojuma 

aizsargslāņa izdrupumi un stiegrojuma 

atsegumi balsta vietā (ziemeļaustrumu 

fasādes pusē); augšējās daļas mala 

piemūrēta ēkas ekspluatācijas laikā 

  
4.3.28.att. Sijas apakšējā plauktā betona 

izdrupumi, atsegts stiegrojums un ieliekamo 

4.3.29.att. Sijas apakšējā plauktā betona 

izdrupumi, atsegts stiegrojums un ieliekamo 
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detaļu korozija (ziemeļaustrumu fasādes 

pusē) 

detaļu korozija (ziemeļaustrumu fasādes 

pusē) 

  

4.3.30.att. Siju sienas ieliekamo detaļu 

korozija (tehniskais stāvs) 

4.3.31.att. Siju sienas ieliekamo detaļu 

korozija (tehniskais stāvs) 

 

4.3.32.att. Sijas sienas apakšējā plaukta stiegrojuma atsegumi  

 

4.4. Pašnesošās sienas 

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls 30% 

Karkasa ēkas sienas veidotas no pašnesošiem paneļiem, lentveida sadalījuma, no 

keramzītbetona gatavkonstrukciju paneļiem 300 mm biezumā, kāpņu telpā – 350 mm. 

Pašnesošās sienas izveido uz ārsienu paneļiem tehniskā stāva līmenī un sijām, kuras 

novietotas uz tehniskā stāva sijām-sienām. Sienu pašsvara slodzi uzņem sijas, kas to tālāk 

caur kolonnām pārnes uz pamatiem. Sienas ar karkasu savieno ar lokanām saitēm. 

Ārsienu starppaneļu šuvēs ir konstatēti lokāli bojājumi, daļēji ir veikta šuvju hermetizācija ar 

hermetizējošo sastāvu (sk. sadaļu 4.5.).  

Apsekošanas laikā bēniņu stāva gala sienas paneļos konstatētas plaisas (b<0.1mm) un 

izdrupumi (att. 4.4.5.), to izcelsme ir nehermētiski jumta dzelzsbetona elementi un to 

savienojumi, kā arī gala sienas augšējās starppaneļu šuves iespējamie bojājumi. Nelabvēlīgo 

laika apstākļu rezultātā uz šķērspaneļu gala virsmām ir izveidojusies betona virskārtas 

atslāņošanās (att. 4.4.2.). 
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Dažiem ārsienu paneļiem konstatēti malas izdrupumi (att. 4.4.7.) un nebūtiski virsmas apdares 

bojājumi lokālās vietās, piemēram granīta šķembu un mozaīkas nodrupumi (att. 4.4.9.; 4.4.2.) 

kas visticamāk radušies paneļiem ar jau ražošanas defektiem, papildus iedarbojoties 

nelabvēlīgiem atmosfēras apstākļiem. Dažiem tehniskā stāva ārsienu paneļiem konstatēts arī 

tāds rūpniecisks defekts, kā pret atmosfēras ietekmi neapstrādātas paneļu malas (att. 4.4.6.; 

4.4.7.) ar redzamo paneļa stiegrojumu un nekvalitatīvi iestrādāta mozaīka. 

Minētajiem  defektiem un nepilnībām pārsvarā ir vizuālais raksturs, kas neietekmē pašnesošo 

keramzītbetona paneļu stiprību un stabilitāti, tomēr nepieciešams novērst tādus bojājumus 

veicinošus faktorus, kā nokrišņu ūdens un mitruma infiltrāciju ēkas konstrukcijās un starppaneļu 

šuvēs. 

Izpētes gaitā ēkas ārsienām veikti vertikalitātes uzmērījumi: ēkas stūros trīs līmeņos – pirmā 

stāva ārsienas paneļa lejasdaļā, piektā stāva līmenī un karnīzes daļā jumta līmenī, kopā 12 

punkti. Par bāzes punktiem pieņemti pirmā stāva līmeņa uzmērījumi, pret kuriem noteikta 

augstāko līmeņu novirze. Maksimālā novirze no vertikalitātes sastāda 44 mm (kas pie ēkas 

augstuma ~ 28 m sastāda 0.16 %). Vertikalitātes izpildmērījuma shēma pievienota Atzinuma 

Pielikumā Nr. 1.   

Vērtējot nobīdes no vertikalitātes iespējamos iemeslus, jāatzīmē, ka ēkas ārsienu starppaneļu 

šuvēs nav konstatētas būtiskas nepilnības un iespējams secināt, ka tā radusies ēkas 

būvniecības laikā neprecīzas montāžas rezultātā vai ar mazāku varbūtību - ēkas ekspluatācijas 

laikā.  

Nav novēroti būtiski bojājumi vai deformācijas un kopumā pašnesošo ārsienu tehniskais 

stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta izvirzītajām 

prasībām. 

 

  

4.4.1.att. Pašnesošie keramzītbetona ārsienu 

paneļi – 300 mm biezumā. 

4.4.2.att. Pašnesošais kāpņu telpas ārsienas 

panelis, mozaīkas izdrupumi (skats no 

jumta). 
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4.4.3.att. Iekšējo un ārējo sienu savienojuma 

mezgls, Projekta mezgls  

4.4.4.att. Pašnesošo ārsienas un lodžijas 

paneļu savienojuma mezgls  

 
4.4.5.att. izdrupumi un mitruma pazīmes gala ārsienas panelī (bēniņu telpā), nehermētiskums 
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4.4.6.att. Mozaīkas izdrupumi un neapstrādāta mala tehniskā stāva ārsienas paneļos  

 
4.4.7.att. Mozaīkas izdrupumi paneļa virsmā un neapstrādāta mala tehniskā stāva ārsienas 

paneļos 
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4.4.8.att. Ārsienu paneļu apdare no granīta šķembām un mozaīkas  

 

4.4.9.att. Paneļa malu un granīta šķembu lokāli izdrupumi 

 

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 

Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija - 

Šuvju hermetizācija. 

Saskaņā ar Projektu starppaneļu šuvju aizpildījums – cementa java (javas marka vismaz “200”). 

Starppaneļu šuvēs konstatētas plaisas un javas lokāli izrāvumi, vietām veikta šuvju 

atjaunošana un esošo plaisu aizdare, kā arī paneļu saduršuvju aizpildīšana ar poliuretāna 

putām (att. 4.5.2. – 4.5.3., 4.5.8. – 4.5.9. att.). Hermetizācijai pielietotais materiāls ir nenoturīgs 

pret ārējās vides ietekmi un ilgtermiņā var zaudēt savas sākotnējās īpašības. Secināts, ka 

esošais paneļu saduršuvju hermetizācijas risinājums nenodrošina pilnībā ēkas konstrukciju 

pietiekamu aizsardzību pret atmosfēras nokrišņiem.  

Uz kāpņu telpas sienām un pārsegumiem redzamas nokrišņu ūdens filtrācijas pazīmes, kas 

liecina par konstrukciju un jumta segumu virs kāpnēm, nehermētiskumu. Apsekošanas dienā 

laika apstākļi bija bez nokrišņiem un netika noskaidrots, vai jumta segums virs kāpnēm ir 

hermētisks.  

Bēniņu telpu apsekošanas laikā uz ēkas ārsienu paneļiem konstatētas mitruma infiltrācijas 

pazīmes (att. 4.4.12.), kas varēja notikt caur struktūru zaudējušiem jumta dzelzsbetona 

elementiem, nehermētiskiem elementu savienojumiem, kā arī gala sienas augšējo starppaneļu 

šuvi. 

Konstatētas tādas nepilnības, kā jumta pārseguma paneļu saduršuves nekvalitatīva 

hermetizācija (att. 4.5.1.), uz teknes virsmas no bēniņu telpas lietusūdens novadīšanas 
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sistēmas cauruļvada šķērsojuma vietā novērotas mitruma pazīmes (att. 4.5.4.; 4.5.5.), ārsienas 

pašnesošā paneļa un lodžijas konstrukcijas sadurvietā nav ierīkota atbilstoša hermetizācija (att. 

4.5.6., 4.5.7.; 4.5.10.-4.5.11.). 

Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicama starppaneļu šuvju, pieslēgumu vietu 

periodiska pārbaude un  šuvju atjaunošana vietās, kur izveidojušies saduršuvju pildvielas 

izrāvumi un plaisas.  

Saduršuvju hermetizācija ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, tādējādi ēkas norobežojošo 

konstrukciju tehniskais risinājums nav energoefektīvs. 

 

 
4.5.1.att. Jumta pārseguma paneļu saduršuves nekvalitatīva hermetizācija, izdrupumi. 
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4.5.2.att. Starppaneļu saduršuvju lokāls 

remonts ēkas ziemeļrietumu fasādes pusē. 

4.5.3.att. Lokāls saduršuves remonts ēkas 

ziemeļrietumu fasādes pusē. 

  
4.5.4.att. Lietusūdens novadīšanas sistēmas 

cauruļvada izvads no teknes, šķērsojuma 

vieta nav atbilstoši hermetizēta. 

4.5.5.att. Mitruma pazīmes bēniņu telpā, 

lietusūdens novadīšanas sistēmas 

cauruļvadā 

  

4.5.6.att. Ārsienas pašnesošā paneļa un 

lodžijas konstrukcijas sadurvietas 

neatbilstošā hermetizācija (dienvidaustrumu 

fasādes pusē) 

4.5.7.att. Ārsienas pašnesošā paneļa un 

lodžijas norobežojošās konstrukcijas 

sadurvietas neatbilstošā hermetizācija 

(dienvidaustrumu fasādes pusē) 

  

4.5.8.att. Lokāls saduršuves remonts ēkas 

dienvidaustrumu fasādes pusē 

4.5.9.att. Lokāls saduršuves remonts ēkas 

dienvidaustrumu fasādes pusē  
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4.5.10.att. Ārsienas pašnesošā paneļa, sijas 

un lodžijas pārseguma sadurvietā nav 

izveidota atbilstoša hermetizācija 

(dienvidaustrumu fasādes pusē) 

4.5.11.att. Ārsienas pašnesošo paneļa un 

lodžiju konstrukcijas sadurvietu neatbilstoša 

hermetizācija (dienvidaustrumu fasādes 

pusē) 

  

4.5.12.att. izdrupumi un mitruma pazīmes 

gala ārsienas panelī (bēniņu telpā) 

nehermētiskuma rezultātā 

4.5.13.att. fasādes ārsienas panelī 

elektrokabeļu šķērsojuma vietā (bēniņu telpā) 

nav veikta hermetizācija 

Hidroizolācija.  

Pēc Projektos norādītās informācijas vertikālā hidroizolācija paredzēta kāpņu telpas monolītā 

dzelzsbetona sienām zem zemes līmeņa – ar karstu bitumu 2 kārtās, tomēr apsekošanas laikā 

neizdevās gūt pārliecību par tās esību, jo vizuāli nebija apskatāma. 

Saskaņā ar Projektu, hidroizolācija bija paredzēts ierīkot visās tehniskā stāva telpās, kur 

izvietotas komunikācijas, tās sastāvs (no apakšas uz augšu) ir asfaltbetons 50 mm un mastika. 

Apsekošanas laikā tehniskā stāva telpās netika konstatēta pārseguma hidroizolācija (att. 

4.5.15’.).  

 

Pazīmes, kas liecinātu par ārsienu vertikālās vai tehniskā stāva hidroizolācijas bojājumiem, 

netika novērotas.  

Projektā bija paredzēts teknes virsmas pārklājums ar ūdens un salizturīgo aizsargkārtu, tomēr 

apsekošanas laikā neizdevās noskaidrot, vai būvniecības laikā tas tika realizēts – virsma bez 

redzamiem aizsargpārklājumiem un nav hidroizolēta.  

Apsekošanas laikā secināts, ka nav nodrošināta ēkas jumta nesošo konstrukciju pietiekama 

izolācija, līdz ar to hidroizolācijas stāvoklis tiek vērtēts kā daļēji apmierinošs. 
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4.5.14.att. Uz jumta paneļu virsmas 

konstatētas hidroizolācijas materiāla 

paliekas, rīģeļa sijas malai un nosegelementa 

konstatēti mitruma ietekmē rādītie bojājumi 

(pie ēkas gala sienas, (sk. kopā ar att. 

4.5.15.) 

4.5.15.att. Mitruma infiltrācijas pazīmes uz 

ēkas gala sienas paneļa sadurvietā ar jumta 

pārseguma paneli (sk. kopā ar att. 4.5.14.)  

 

4.5.15’.att. Tehniskā stāva pārsegums bez asfaltbetona hidroizolācijas kārtas.  

Siltumizolācija. 

Gala sienās izvietotām sijām (sienām) no tehniskā stāva telpu iekšpuses ir ierīkota 

siltumizolācija no māla ķieģeļu mūrējuma uz javas 120 mm biezumā (att. 4.5.18; 4.5.19.). 
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Apsekošanā konstatēts, ka java starp ķieģeļu rindām ir iestrādāta nekvalitatīvi un ar 

pārrāvumiem.  

Pēc Projekta norādēm, ēkā ir ieklāti ar keramzītbetonu siltināti jumta pārsegumu paneļi un 

ūdens savākšanas teknes. Ražotiem paneļiem bija paredzēta 80 mm bieza keramzītbetona 

kārta, savukārt, apsekošanas laikā veiktie uzmērījumi pārliecinoši norāda, ka tā nav lielāka par 

40-50 mm (att. 4.5.16.; 4.5.17.). Siltumizolācijas stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, tomēr tā 

neveic siltumizolācijas funkcijas, jo aukstais gaiss ieplūst bēniņu telpās caur neaizdarinātām 

ailām  un spraugām.  

Projekta risinājumos bija paredzēta 500 mm biezas siltumizolācijas kārtas no stikla vates, 

ieklāšana zem dzīvojamām telpām, kas atrodas virs tehniskā stāva. Apsekošanas laikā 

saņemtā informācija liecina par to, ka dzīvojamās telpās ir pazemināta iekštelpu temperatūra, 

par ko liecina iedzīvotāju spēkiem paneļu šuvju aizdarināšana (att. 4.5.21.). Visticamāk, 

būvniecības laikā siltumizolācija netika iestrādāta, vai tā ir zaudējusi savas īpašības.  

Cita siltumizolācija ēkā netika konstatēta. Secināms, ka Projekta risinājumi bija nepietiekami 

un tie neatbilst mūsdienu normatīvo aktu prasībām.  

Siltumizolācijas ārsienām nav, tādējādi norobežojošo konstrukciju tehniskais risinājums nav 

energoefektīvs. 

Izpētes ietvaros tika veikta ēkas norobežojošo konstrukciju termogrāfija - infrasarkanā 

starojuma vizualizācija, un tika sagatavots termogrāfijas testēšanas pārskats, kas pievienots 

Atzinuma Pielikumā Nr. 2. 

  

4.5.16.att. Jumta dzelzsbetona teknes paneļa 

siltumizolācija no keramzītbetona  M-50 

(bēniņu telpa). 

4.5.17.att. Jumta dzelzsbetona pārsegumu 

paneļu siltumizolācija no keramzītbetona M-

50 (bēniņu telpa). 
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4.5.18.att. Gala sienas (sijas sienas) 

siltumizolācija- māla ķieģeļu mūrējums 

(tehniskais stāvs).  

4.5.19.att. Gala sienas (sijas sienas) 

siltumizolācija- māla ķieģeļu nekvalitatīvais 

mūrējums (tehniskais stāvs). 

  

4.5.20.att. Projekta norādes par 

siltumizolācijas kārtu zem dzīvojamām 

telpām 

4.5.21.att. Šuves starp piekārto griestu 

paneļiem ir aizpildītas ar javu 

 

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija 

un materiāls. Nesošo elementu biezums vai šķērsgriezums. Konstatētās 

deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu 

dati. Pagaidu pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. 

Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas piepes) un 

koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. 

Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas izolācija 

20% 

Vēja slodžu uzņemšanai un to pārnešanai uz kāpņu telpas sienām, pārseguma plātnes stingi 

sametinātas gan savā starpā, gan ar kāpņu telpu sienām un tehniskā stāva grīdas un griestu 

līmenī veido divus stinguma diskus. 
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Tehniskā stāva pārseguma klājs ierīkots no dobajiem 220 mm bieziem pārseguma paneļiem, 

kas balstīti uz dzelzsbetona sijas (sienas) apakšējiem plauktiem. Tehniskā stāva pārsegums ir 

bez apdares. 

No ārpuses pārseguma paneļu lokālās vietās tika konstatēti apkārtējās vides ietekmē rādītie 

virsmas bojājumi (4.6.10. att.), plaisas, izdrupumi (att. 4.6.7. - 4.6.9., 4.6.11.; 4.6.12.), 

nehermētiskie savienojumi paneļu balsta vietās (att. 4.6.8.; 4.6.9.) un mitruma novadīšanas 

cauruļvadu šķērsojuma vietu neatbilstošā hermetizācija (att. 4.6.11. – 4.6.13.), kas veicina 

siltuma zudumus un mitruma iekļūšanu tehniskā stāva telpās. Vienā no tehniskā stāva 

pārseguma paneļiem konstatēta stūra plaisāšana (att. 4.6.7.), kas visticamāk radusies no 

nevienmērīgas paneļa atbalstīšanas montāžas laikā vai arī transportējot. Līdz ar to, ka tehniskā 

stāva pārsegumu paneļi nav slodzi nesošie, tad bojājums neietekmē pārseguma paneļa 

nestspēju.  

Ēkas turpmākās ekspluatācijas laikā tehniskā stāva pārsegumam rekomendējams attīrīt 

stiegrojumu no virspusējās korozijas un atjaunot atsegtā stiegrojuma aizsargslāni. 

Tehniskā stāva pārseguma klājam ir konstatēti nebūtiskie bojājumi, kas neietekmē pārsegumu 

drošumu un stabilitāti. 

Ēkas starpstāvu un bēniņu pārsegumi veidoti no 220 mm bieziem dzelzsbetona 

gatavkonstrukciju dobajiem paneļiem, kas virs tehniskā stāva balstīti uz siju augšējām 

konsolēm un nākamajos stāvos - uz nesošajām dzelzsbetona šķērssienām.  

Starpstāvu un bēniņu pārsegumu un inženierkomunikāciju šķērsojumu vietas ir neatbilstoši 

hermetizētas, stiegrojuma aizsargslānis ir atslāņojies, atsegtajām stiegrām izveidojusies 

virspusēja korozija. Ieteicams veikt inženierkomunikāciju un starpstāvu pārsegumu šķērsojuma 

vietu atbilstošu hermetizāciju un apdari.  

Starpstāvu (virs tehniskā stāva) pārseguma paneļu montāža ir veikta neprecīzi, ar ~ 30 mm 

lieliem atvērumiem, kas nav aizpildītas ar javu (tehniskais stāvs, att. 4.6.1.; 4.6.2.); konstatēti 

paneļa stiegrojuma atsegums un korozija šķērsojuma vietā ar siltumapgādes cauruļvadiem (att. 

4.6.3.), izkalumi ( 4.6.4.; 4.6.5.att.), pārsegumā šķērsojuma vietā ar sadzīves kanalizācijas 

stāvvadu nav izbūvēta konstrukcija (4.6.6.att.).   

Apsekošanas laikā ēkā netika atklātas lieces vai citas pārsegumu deformācijas, kuras var 

liecināt par pārsegumu nestspējas samazināšanos, līdz ar to tehniskā stāva, starpstāvu un 

bēniņu pārsegumu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 

9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 
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4.6.1.att. Nekvalitatīva pirmā stāva 

pārseguma paneļu montāža- nav pilnībā 

apmestas sadurvietas (sk. kopā ar att. 4.6.2., 

tehniskais stāvs)    

4.6.2.att. Nekvalitatīva pirmā stāva 

pārseguma paneļu montāža- nav pilnībā 

apmestas sadurvietas (sk. kopā ar att. 4.6.1., 

tehniskais stāvs)    

  

4.6.3.att. Pirmā stāva pārseguma paneļa 

stiegrojuma atsegums un korozija 

šķērsojuma vietā ar siltumapgādes 

cauruļvadiem (tehniskais stāvs) 

4.6.4.att. Izkalumi pirmā stāva pārseguma 

panelī (tehniskais stāvs) 

  

4.6.5.att. Izkalumi pirmā stāva pārseguma 

panelī (tehniskais stāvs) 

4.6.6.att. Nav atbilstoši hermetizēta 

pārseguma konstrukcijas šķērsojuma vieta ar 

sadzīves kanalizācijas stāvvadu (tehniskais 

stāvs) 
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4.6.7.att. Tehniskā stāva pārsegumā nebūtiska plaisa un izdrupumi 

  

4.6.8.att. Tehniskā stāva pārseguma 

izdrupums balsta vietā 

4.6.9.att. Tehniskā stāva pārseguma paneļa 

izdrupums balsta vietā 
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4.6.10.att. Apkārtējās vides ietekmes rezultātā veidojušies tehniskā stāva pārsegumu virsmas 

bojājumi 

  

4.6.11.att. Tehniskā stāva dzelzsbetona 

pārseguma paneļu un ūdens novadīšanas 

sistēmas cauruļvada šķērsojuma vietas 

nekvalitatīva hermetizācija (sk. kopā ar att. 

4.6.12.). 

4.6.12.att. Tehniskā stāva dzelzsbetona 

pārseguma paneļu un ūdens novadīšanas 

sistēmas cauruļvada šķērsojuma vietas 

nekvalitatīva hermetizācija (sk. kopā ar att. 

4.6.11.). 
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4.6.13.att. Atvērums tehniskā stāva 

pārseguma panelī nav atbilstoši hermetizēts   

4.6.14.att. Tehniskā stāva pārseguma paneļu 

un siltumapgādes cauruļvadu šķērsojuma 

vietas nekvalitatīva hermetizācija ar 

montāžas putām; nav uzstādīta aizsargčaula 

 

4.7. Būves telpiskās noturības elementi 

Būves telpiskās noturības elementi 20% 

Ēkas konstruktīvā shēma ir jaukta tipa - karkasa – paneļu. Karkasa konstrukcijas izbūvētas no 

pamatiem līdz dzīvojamām stāvam virs tehniskā stāva (4.7.1.att.). No dzīvojamā stāva līdz 

jumtam izbūvētas bezkarkasa konstrukcijas ar nesošajām šķērssienām. 

Būves telpisko noturību nodrošina pamati, dzelzsbetona karkass (att. 4.7.1., 4.7.2.), ēkas 

nesošās šķērssienas, garensienas, kā arī dzelzsbetona paneļu pārsegumi, t.sk. jumta 

pārsegums (att. 4.7.4.). Papildus telpisko noturību nodrošina arī ārsienu paneļu pašnesošās 

ārsienas, visu konstrukciju savienojumu kopums veido noturību un ēkas stingumu.  

Ēkā nav konstatēti bojājumi vai pazīmes, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

 

Kolonnas 

 Sijas-sienas 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82994 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 42 no 90 

Lubānas iela 16, Rīga 

 

4.7.1.att. Telpiskās noturības elementi - dzelzsbetona kolonnas un sijas  

 

4.7.2. att. Ēkas telpiskās noturības elementi  

  

4.7.3.att. Telpiskās noturības elements- 

kāpņu telpas nesošās dzelzsbetona sienas. 

4.7.4.att. Telpiskās noturības elementi - jumta 

nesošās konstrukcijas  

 

4.8. Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 

novadsistēma 

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 novērtējums kopumā 

pa atsevišķiem konstrukciju veidiem 

25% 

Nesošā konstrukcija 

Ēkai izbūvēts dzelzsbetona jumts ar iekšējo ūdens savākšanas tekni. Jumta nesošā 

konstrukcija virs bēniņu telpām veidota no rūpnieciski ražotām dzelzsbetona 
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gatavkonstrukcijām – ūdens savākšanas dzelzsbetona teknēm 2100 mm platumā un ribotām 

jumta plātnēm 3190 mm platumā, kam ir ierīkota siltumizolācija no keramzītbetona 30-50 mm 

biezumā. Saskaņā ar Projektu, plātņu slīpums uz teknes pusi ir 10%. Savienojumi starp jumta 

plātnēm tiek nosegti ar U-veida dzelzsbetona elementiem, kas tiek ieklāti uz plātņu malējām 

ribām uz javas. Projekta risinājumos norādīts, ka starpplātņu šuves tiek aizpildītas ar mastiku 

un aplīmētas ar 2 kārtām stikla auduma. Apsekošanas laikā dažiem nosegelementiem 

konstatēta brīvkustība, bija noņemti daži elementi un novērots, ka šuves ir svaigi aizpildītas ar 

mastiku, kas liecina par iepriekšējo savienojumu nehermētiskumu. Jumta plātņu sadurvietu 

hermetizācija ar aplīmēto stikla audumu vai citu piemēroto materiālu netika konstatēta. 

Jumta pārseguma plātņu ārējā mala balstās uz dzelzsbetona rīģeļiem, iekšējā mala - uz 

dzelzsbetona ūdens savākšanas teknēm. Rīģeļi un teknes ar soli 6400 mm balstās uz sienu 

dzelzsbetona elementiem CK un savā starpā sametināti ar ieliekamām detaļām, kas savukārt 

balstīti uz bēniņu pārseguma paneļiem (att. 4.8.19. – 4.8.24.). Vizuālās apsekošanas laikā 

novērots, ka vienas teknes balsta vieta nav pietiekoša, tomēr deformāciju pazīmes nav 

konstatētas. Visticamāk, tas ir saistīts ar nekvalitatīvu montāžu. 

Virs kāpņu telpas un mašīntelpas izbūvēta savietota jumta nesošā konstrukcija no 220 mm 

dobajām pārseguma plātnēm, kas balstītas uz dubult-T profila tērauda sijas ārsienas daļā un 

kāpņu telpas ārsienas paneļa. Atbilstoši Projektam, pārsegums virs kāpņu telpas ir siltināts ar 

keramzītu un izlīdzinošo cementa javas kārtu.  

Apsekošanas laikā konstatēti vairāki bojājumi un nepilnības: 

- jumta plātņu saduršuves nav pilnībā aizpildītas ar hermetizējošo mastiku; 

- jumta plātņu un tekņu betona struktūras bojājumi (att. 4.8.3.; 4.8.12.; 4.8.13.), ieliekamo 

detaļu korozija (att. 4.8.15.);  

- bojāta jumta plātņu un kāpņu telpas ārsienas pieslēguma vieta  (att. 4.8.5.; 4.8.18.); 

- jumta plātņu nosegelementiem korodējis atsegts garenstiegrojums, izdrupumi un jumta 

paneļu sadurvietu bojājumi (att. 4.8.6. - 4.8.9.; 4.8.11.);  

- bojāta parapeta elementu betona struktūra, korodēja ieliekamās detaļas (att. 4.8.9.; 

4.8.14.); 

- mitruma pazīmes uz kāpņu telpas jumta pārseguma (att. 4.8.17.) un dzelzsbetona teknes 

virsmas, lokālie stiegrojuma atsegumi un korozija (att. 4.8.12. - 4.8.13.); 

- mitruma ietekmē uz jumta konstrukcijām un elementiem izveidojies apaugums (att. 

4.8.16.; 4.8.18.); 

- teknes (bēniņu telpā, att. 4.8.22.; 4.8.23.) un rīģeļa ieliekamo detaļu korozija un betona 

izdrupumi balsta vietā (bēniņu telpā, att. 4.8.21.); 

- uz jumta nokrauti būvgruži (att. 4.8.27.). 

Novērotie bojājumi viennozīmīgi liecina par pieslēgumu nehermētiskumu, nepietiekamu 

dzelzsbetona konstrukciju un elementu aizsardzību pret ārējo faktoru iedarbi, kā arī mitruma 

infiltrāciju jumta nesošajās konstrukcijās, kas bojā un degradē tās. 

Vizuāli deformācijas netika konstatētas, kopumā jumta nesošās konstrukcijas elementu - rīģeļu, 

pārsegumu plātņu un teknes balsta vietas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Apsekošanas laikā 

jumta nesošās konstrukcijas elementiem nav konstatēti bojājumi vai deformācijas, kas liecinātu 

par to nepietiekamu nestspēju, tomēr jumta konstrukciju drošai ekspluatācijai nepieciešams 
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novērst konstatētus bojājumus un nepilnības un nekavējoties veikt bojātas plātnes atjaunošanu, 

nodrošinot jumta elementu betona virsmu aizsardzību pret vides klimatisko apstākļu ietekmi. 

Jumta nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

 

  
4.8.1.att. Ēkas jumts. 4.8.2.att. Starpplātņu saduršuves bojājumi, 

nosegelementa brīvkustība  

  
4.8.3.att. Jumta plātņu ievērojami betona 

struktūras bojājumi 

4.8.4.att. Margu korozija, plātņu apsūnojums  

  

 dzelzsbetona ūdens 
savākšanas tekne 

Jumta pārseguma 
plātnes 
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4.8.5.att. Nekvalitatīvi izpildīta un bojāta jumta 

paneļa un kāpņu telpas ārsienas sadurvieta  

4.8.6.att. Garenstiegrojuma galu atsegumi un 

korozija  

  

4.8.7.att. Jumta plātņu nosegelementa 

būtiskie bojājumi - izdrupumi un stiegrojuma 

korozija. 

4.8.8.att. Jumta plātņu nosegelementa 

izdrupumi. 

  

4.8.9.att. Parapeta gala apaugums, izdrupums 

un stiegrojuma atsegums  

4.8.10.att. Iekšējās lietusūdens kanalizācijas 

DN100 izvadam nav nodrošināts aizsargvāks  
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4.8.11.att. Dzelzsbetona nosegelementa stiegrojuma aizsargkārtas izdrupums, korodējis 

stiegrojums  

  

4.8.12.att. Gruži un mitruma krāšanās 

pazīmes uz ūdens savākšanas teknes  

4.8.13.att. Dzelzsbetona ūdens savākšanas 
teknes stiegrojuma nepietiekama aizsargkārta 

un korozija mitruma ietekmes rezultātā  
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4.8.14.att. Parapeta elementa virsmas 

bojājumi apkārtējās vides ietekmes rezultātā, 

margu korozija 

4.8.15.att. Jumta paneļa ieliekamo detaļu un 

savienojumu būtiska korozija, javas izdrupumi  

 

4.8.16.att. Mitruma ietekmē izveidojies apaugums uz jumta plātņu nosegelementa 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/82994 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Lapa 48 no 90 

Lubānas iela 16, Rīga 

 

  

4.8.17.att. Mitruma infiltrācijas pazīmes uz 

kāpņu telpas pārseguma 

4.8.18.att. Apaugums uz jumta pārseguma 

plātnes virsmas, javas izdrupumi pieslēgumu 

vietās 

 

4.8.19.att. Neatbilstoša lietus ūdens novadīšanas cauruļvada balstīšana; teknes balsta 

elementa virsmas remonts; nav novākts un utilizēts demontētais lietus ūdens sistēmas ķeta 

cauruļvads  
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4.8.20.att. Teknes balsta vieta pie gala 

sienas apmierinošā stāvoklī 

4.8.21.att. Dzelzsbetona rīģeļa balsta vieta 

apmierinošā stāvoklī (bēniņu telpā). 

  
4.8.22.att. Vizuāli dzelzsbetona teknes 

nepietiekama balsta vieta (bēniņu telpā), 
deformāciju pazīmes nav 

4.8.23.att. Dzelzsbetona teknes balsta vieta 
apmierinošā stāvoklī 

  

4.8.24.att. Sijas balsta vieta apmierinošā 

stāvoklī   

4.8.25.att. Dubult-T profila tērauda sijas 

balsta vieta apmierinošā stāvoklī (kāpņu 

laukums)  
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4.8.26.att. Jumta pārsegumu plātņu virs kāpņu telpas balsta vietas (Projekta rasējumi) 

 

4.8.27.att. Būvgruži uz jumta 

Jumta klājs un segums 

Jumta pārseguma plātnēm virs bēniņu telpām nav ierīkots segums. Apsekošanas laikā 

novērotas iepriekš iestrādātas mastikas un saulesaizsardzības līdzekļa paliekas (att. 4.8.29.; 

4.8.30.). Secināts, ka jumta plātnes nav aizsargātas no apkārtējās vides ietekmes. 

Nepieciešams nekavējoties veidot jumta segumu, nodrošinot hidroizolāciju ar aizsardzību pret 

apkārtējās vides iedarbību. 

Jumta segums virs kāpņu telpas ierīkots no ruberoīda ruļļmateriāla, nosegelementi veidoti no 

skārda un ir ievērojami korodējuši (att. 4.8.31.). Jumta segumam konstatēti lokāli bojājumi zem 
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būvgružiem (att. 4.8.30.) un bojāti pieslēgumi pie antenām, kas iespējams, netiek lietotas un 

nav darba kārtībā (att. 4.8.30.). 

Uz ēkas jumta gar ārējām garensienām ir izbūvētas metāla konstrukciju margas augstumā 600 

mm, kas būtiski korodēja (att. 4.8.4.; 4.8.14.).  

Jumta segums virs kāpņu telpas ir daļēji apmierinošā stāvoklī. 

Sekmīgai ēkas ekspluatācijai nepieciešams veikt: 

- jumta seguma virs kāpņu telpas lokālo remontu un atbrīvošanu no būvgružiem; 

- skārda nosegdetaļu nomaiņu, nodrošinot tādu lāseņa garumu, kas mazinās nokrišņu 

ietekmi uz kāpņu telpas mūra ārsienām; 

- lietošanai nederīgu antenu demontāžu, samazinot pieslēgumu vietu daudzumu, kas ļaus 

samazināt būvdarbu izmaksas;  

- metāla margu stiprinājumu pārbaudi, aizsargāt tās no korozijas. 

Kopumā jumta segumu un skārda detaļu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā daļēji apmierinošs. 

  

4.8.29.att. jumta segums virs kāpņu telpas, 

atstāti būvmateriāli  

4.8.30.att. Jumta seguma bojājums virs 

kāpņu telpas 

  

4.8.31.att. jumta seguma virs kāpņu telpas 

skārda nosegdetaļu korozija 

4.8.32.att. novecojušas antenas 

` 
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Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Lietus ūdens novadīšanai no jumta, dzelzsbetona teknē rūpnieciski ierīkoti atvērumi piltuvēm 

un savienoti ar lietus ūdens notekcaurulēm (guļvadiem) bēniņu telpā, ar to tālāko novadīšanu 

pa ēkas iekšējo stāvvadu. Stāvvads ir pieejams apkalpošanai katra stāva vējtverī starp dzīvokļu 

ieejas durvīm (viens stāvvads katrai sekcijai). Apsekošanas laikā konstatēts, ka atvērumiem 

nav (ir zudušas) piltuvju aizsargvāki, kā rezultātā var veidoties aizsērējums (att. 4.8.36.). 

Bēniņu telpā horizontāli izvietotas lietus ūdens notekcaurulēs (guļvads) vēsturiski bija izbūvētas 

no ķeta, bet ēkas ekspluatācijas laikā ir nomainītas uz PVC caurulēm DN110 mm un 

veidgabaliem. Apsekošanas laikā konstatēts, ka vairāki ķeta veidgabali nav nomainīti un to 

tehniskais stāvoklis nerada pārliecību par savienojumu hermētiskumu, jo uz tiem novēroti 

notecējumi un to kalpošanas laiks ir beidzies (att. 4.8.33.; 4.8.35.). Konstatēts, ka demontētas 

ķeta caurules nav izvāktas no bēniņu telpām (att. 4.8.34.). 

Cauruļu savienojumi izpildīti nekvalitatīvi, savienojumu vietās nav ierīkoti balsti un vērojama 

cauruļu posmu izliece, kā rezultātā visā caurules garumā netiek nodrošināts kritums stāvvada 

virzienā un nokrišņu ūdens daļēji paliek caurulē, veidojoties aizaugamam un attīstoties 

baktērijām. Cauruļvada deformācijas radušās gan nepietiekamu balsta vietu, gan krituma 

nodrošināšanai neatbilstošā augstumā saliktiem ķieģeļu balstiem (att. 4.8.33.). 

Nokrišņu ūdens no jumta novadīšanas nodrošināšanai nepieciešams: 

- izlīmeņot esošos ķieģeļu stabiņus un ierīkot papildu balstus cauruļu savienojumu 
vietās; 

- veikt lietus notekcauruļu pilnu nomaiņu, tajā skaitā nolietotus un bojātus ķeta 
veidgabalus; 

- attīrīt bēniņu telpas no demontētām ķeta caurulēm un veidgabaliem, izvest un utilizēt; 

uzstādīt piltuvju aizsargrestes. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. 

  

4.8.33.att. Neatbilstoša lietus ūdens 

novadīšanas cauruļvada balstīšana; 

cauruļvads nav  pārbūvēts pilnā apjomā 

4.8.34.att. Bēniņu telpā nav novākts un 

utilizēts demontēti cauruļvadi 
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4.8.35.att. Nav demontēts lietusūdens 

kanalizācijas stāvvads 

4.8.36.att. Iekšējās lietusūdens kanalizācijas 

DN100 izvadam nav nodrošināta piltuve 

 

4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls - 

Lodžijas. 

Ēkas dienvidaustrumu fasādē izveidotas lodžijas. Lodžiju pārsegumi izbūvēti no dobajiem 

dzelzsbetona paneļiem un balstīti uz šķērssienām, bet lodžiju norobežojošā konstrukcija 

ierīkota no gatavelementa uz divām blakus izvietotām lodžijām, kas nostiprināts pie ieliekamām 

detaļām ar metināšanas paņēmienu.  

Lodžiju norobežojošos elementos atsevišķās vietās izveidojušies betona fragmentu izdrupumi 

(4.9.7. attēls), pārsegumu paneļos– stiegrojuma atsegumi, kam bija rūpniecisks defekts– 

nepietiekama stiegrojuma aizsargkārta. Lodžiju balsta vietām netika konstatētas deformācijas. 

Bojātiem lodžiju elementiem ieteicams veikt izdrupušo betona fragmentus atjaunošanu.  

Dažām ēkas lodžijām ir veikts iestiklojums koka vai PVC rāmjos (att. 4.9.5.; 4.9.6.). Ēkas 

ekspluatācijas laikā lodžiju norobežojošai konstrukcijai ir mainīta apdare un vairākām lodžijām 

ir uzstādītas norobežojošās konstrukcijas ar stiklojumu, kas nav reģistrēts kadastrālās 

uzmērīšanas lietā. Izpētes laikā neizdevās iegūt informāciju par lodžiju iestiklošanas 

likumiskumu un izbūvēto konstrukciju stāvoklis apsekošanas laikā netika vērtēts. 

Augstāko stāvu lodžiju pārsegumiem konstatēti stiegrojuma atsegumi (att. 4.9.6.).   

Vizuālas lodžiju nesošo konstrukciju deformācijas netika konstatētas, elementi ir apmierinošā 

stāvoklī. 

Jumtiņi.  

Virs ieejas mezgla no diviem dzelzsbetona elementiem – plātnēm 160 mm biezumā ierīkots 

jumtiņš, kas griezumā veido liekto formu.  Jumtiņa elementi balstās uz vējtvera šķērssienām, 

pagraba un atkritumu vada sienām, dzelzsbetona stabu (att. 4.9.2.) un viens no jumta 

elementiem ir piemetināts pie ēkas ārsienas ieliekamām detaļām. Jumtiņa mala pa perimetru 

ir apšūta ar cinkoto skārdu, bez lietusūdens novadīšanas iespējām. Mitruma ietekmes rezultātā 

uz jumtiņa augšējās virsma ir veidojies apaugums (att. 4.9.3.), kas veicina seguma materiāla 
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bojāšanos. Skārda apšuvums ir korodējis, jumtiņa un vējtvera sadurvietās uz jumtiņa virsmas 

konstatētas mitruma infiltrācijas pazīmes (att. 4.9.8.; 4.8.9.). 

Sadurvietā ar ēkas ārsienu jumtiņam konstatēti ieliekamo detaļu atsegumi un korozija, kā arī 

stiegrojuma aizsargslāņa izdrupumi un stiegrojuma korozija (att. 4.9.4.). 

Jumtiņa segums - bitumena ruļļmateriāls. Apsekošanas laikā konstatēts, ka izbūvētais kritums 

ir nepietiekams nokrišņu ūdens novadīšanai no jumtiņa, vai nu seguma nomaiņas laikā nebija 

saglabāts ēkas būvniecības laikā ierīkotais kritums, kā rezultātā ūdens netiek novadīts uz 

jumtiņa sāna malām un tas krājas pie ēkas ārējās sienas. 

Jumtiņa seguma un noteksistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.  

Ēkas uzturēšanas gaitā ieteicams veikt: 

- atsegta stiegrojuma apstrādi un aizsargslāņa atjaunošanu ar tam piemērotām javām; 

- atsegto ieliekamo detaļu attīrīšanu no rūsas, pārklāšanu ar antikorozijas sistēmu un 
nosegšana ar betona remontsastāva aizsargslāni; 

- nokrišņu ūdens novadīšanas sistēmas sakārtošanu - slīpuma izveidošanu no jumtiņa vidus 

daļas uz jumtiņa malām un cinkotā skārda teknes ierīkošanu gar jumtiņa sānu malām; 

- jumtiņa seguma periodisku kopšanu – attīrīšanu no apauguma. 

Būtiski konstrukciju bojājumi netika konstatēti, kopumā ieejas jumtiņa tehniskais stāvoklis ir 

apmierinošs.  

 

  

4.9.1.att. Ieejas mezgla jumtiņš. 4.9.2.att. Ieejas mezgla lievenis. 
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4.9.3.att. Apaugums uz ieejas mezgla 

jumtiņa. 

4.9.4.att. Ieejas mezgla jumtiņa izdrupumi, 

stiegrojuma un ieliekamo detaļu atsegumi un 

korozija 

  

4.9.5.att. Lodžiju aizstiklojums 4.9.6.att. Lodžiju pārseguma paneļu 

stiegrojuma atsegumi  

 

4.9.7.att. Lodžiju norobežojošo elementu lokālie izdrupumi 
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4.9.8.att. Ieejas jumtiņa skārda apšuvuma 

korozija un plātņu bojājumi – nepiemērots 

lāseņa garums 

4.9.9.att. Ieejas mezgla jumtiņa dzelzsbetona 

konstrukcijas mitruma ietekmē rādītie 

bojājumi 

 

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 

25% 

Ēkai izveidota viena kāpņu telpa no ieejas līdz nokļūšanai līdz jumtam. Ieeja kāpņu telpā caur 

galvenās ieejas vējtveri, kāpnes starp stāviem un uz pagraba telpām izbūvētas no dzelzsbetona 

gatavelementu laidiem un ribotiem laukumiem (att. 4.10.1.), kas balstās uz ārsienu paneļiem 

un dzelzsbetona iekšējā sienā iestrādātiem elementiem. 

Kāpņu telpas un pagraba kāpņu pakāpieniem lokāli konstatēti virsmas nošķēlumi (att. 4.10.3.; 

4.10.12.; 4.10.14.; 4.10.15.), kāpņu laidu balsta vietā - apdares nodrupumi (att. 4.10.2.) un malu 

izdrupumi (att. 4.10.10.; 4.10.11.). Kāpņu laidam starp 1. un 2. stāvu konstatēts ražošanas 

defekts - pakāpienu dažāds augstums (att. 4.10.6. - 4.10.8.), kā rezultātā augstuma starpība 

pie margām un kāpņu telpas starpsienas sastāda ~40 mm. Secināms, ka būvē iestrādāts 

nepiemērots kāpņu elements, kas apgrūtina drošu pārvietošanos. 

Dzelzsbetona kāpņu laidumu un laukumu balsta vietās netika konstatētas plaisas, izlieces vai 

citas pazīmes, kas varētu liecināt par kāpņu nestspējas zudumiem. Balsta vietu stāvoklis 

vērtējams kā apmierinošs. 

Kāpņu telpā kāpnes aprīkotas ar norobežojošām metāla konstrukcijām un lenteri, kas nosegts 

ar vinila nosegelementiem. Vairākos stāvos konstatēti margu norobežojošo konstrukciju 

deformēti un iztrūkstošie posmi (att. 4.10.4.) un zuduši vinila nosegelementu fragmenti (att. 

4.10.12.; 4.10.13.). Nepieciešams atjaunot bojātos posmus un aizsargkrāsojumu un atjaunot 

nosegelementus. 

Kāpņu laukumam blakus mašīntelpai konstatēti būvdarbu defekti - nelīdzena grīda un rukuma 

plaisa (att. 4.10.9.; 4.10.16.). 

Dzelzsbetona kāpņu elementu stabilitāte ir nodrošināta, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte”, 

prasībām. 
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No bēniņu stāva izbūvētas metāla kāpnes (att. 4.10.16.), kas paredzētas ēkas ekspluatācijas 

nodrošināšanai, ar piekļuvi jumtam un lifta mašīntelpai. Tehniskās kāpnes izgatavotas no 

metinātām metāla konstrukcijām un balstās gan uz dzelzsbetona kāpņu laukumu mašīntelpas 

līmenī, gan uz dzelzsbetona kāpņu laukumu bēniņu telpas līmenī. Metāla norobežojošās 

konstrukcijas metinātas savā starpā un pie kāpņu laukuma ar ieliekamām detaļām.  

Piekļuve jumtam virs kāpņu telpas nodrošināta pa metāla kāpnēm, kuru elementi ir stipri 

korodējuši (att. 4.10.5.). Nepieciešams veikt kāpņu elementu attīrīšanu no rūsas un to 

aizsardzību.  

Kopumā metāla kāpnes ir bez būtiskiem trūkumiem vai bojājumiem, to tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs. 

Izpētes laikā konstatēts, ka ir demontētas ugunsdzēsības kāpnes, kas bija iebūvētas lodžiju 

pārsegumu atvērumos (att. 4.10.17.). 

 

  

4.10.1.att. Kāpnes apmierinošā stāvoklī. 4.10.2.att. Apdares bojājumi kāpņu laukuma 

balsta vietā. 

  

4.10.3.att. izdrupumi pakāpienā. 4.10.4.att. Deformēta kāpņu norobežojošā 

konstrukcija  
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4.10.5.att. Tērauda kāpņu korozija pie 

ārsienas uz ēkas jumta. 

4.10.6.att. Pakāpiena defekts, kāpņu laids 

starp 1. un 2. stāvu, sk. kopā ar att. 4.10.7.; 

4.10.8.) 

  

4.10.7.att. Pēdējā pakāpiena augstuma 

uzmērījums pakāpiena kreisajā pusē (sk. 

kopā ar att. 4.10.6.; 4.10.8.). 

4.10.8.att. Pēdējā pakāpiena augstuma 

uzmērījums pakāpiena labajā pusē (sk. kopā 

ar att. 4.10.6.; 4.10.7.). 
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4.10.9.att. Rukuma plaisa mašīntelpas kāpņu 

laukuma grīdā 

4.10.10.att. Kāpņu laida malas izdrupumi 

  

4.10.11.att. Kāpņu laida balsta vieta 

apmierinošā stāvoklī 

4.10.12.att. Pakāpienu mehāniskie bojājumi 

un metāla konstrukciju deformācija 

  

4.10.13.att. Kāpņu norobežojošo elementu 

deformācijas,  trūkst vinila nosegelements 

4.10.14.att. Pakāpienu mehāniskie bojājumi – 

malu izdrupumi 
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4.10.15.att. Pagraba kāpņu pakāpienu 

mehāniskie bojājumi  

4.10.16.att. Tērauda kāpnes bēniņu telpas 

līmenī apmierinošā stāvoklī; kāpņu laukuma 

grīda mašīntelpas līmenī nav līdzena 

 

4.10.17.att. Demontētas ugunsdzēsības kāpnes, atsegts stiegrojums lodžiju pārsegumu 

paneļos 
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4.10.18.att. Kāpņu telpas griezums 4.10.19.att. Kāpņu telpas griezums 

 

4.11. Starpsienas 

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija - 

Ēkā izbūvētas divu tipu lielpaneļu starpsienas, starp dzīvokļu telpām - ģipšbetona 80 mm 

biezas, sanitārajos mezglos – ģipšcementa, 60 mm biezas. 

Papildu projekta risinājumiem, ēkas ekspluatācijas periodā, starpsienu skaņas izolācija nebija 

uzlabota un tā neatbilst gan mūsdienu ētiskām prasībām, gan LBN 016-15 “Būvakustika”. 

 

4.12. Grīdas 

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

- 

Koplietošanas telpās izbūvētas grīdas bez seguma. 

 

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 

Ēkai uzstādītas metāla konstrukcijas ārdurvis (att. 4.13.14.).  Ārdurvis aprīkotas ar elektronisko 

kodu atslēgu, durvju vērtne aprīkota ar automātisko aizvēršanās sistēmu, tās funkcionē un 
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kopumā to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Aila blakus ieejas durvīm, aizmūrēta ar silikāta 

ķieģeļiem, tās augšdaļa ir iestiklota ar 4 mm biezu stiklu koka konstrukcijas rāmjos. Ieejas durvju 

konstrukcija neatbilst Projekta risinājumiem, kā arī nenodrošina evakuācijas iespējas ārkārtas 

gadījumos.  

Ēkas ārdurvju stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs. 

Iekšdurvis 

Ēkas stāvos ir uzstādītas iekšējās ieejas durvis, kas savieno kāpņu telpu ar dzīvokļu vējtveriem. 

Durvis ir koka rāmja konstrukcijas ar dažādā izpildījuma – iestiklotas ar parasto 4 mm biezu 

stiklu un armēto, aizpildītas ar saplāksni un KSP (att. 4.13.3.; 4.13.4.).  

Dzīvokļu vējtvera insolācijai blakus kāpņu telpas durvīm, ailā iemūrēti stikla bloki. Kopumā 

durvju un ailas aizpildījums neatbilst lietošanas drošības un ugunsdrošības normām. Durvis, 

kas atdala kāpņu telpu, nav ugunsdrošas, bet durvju vērtnē ievietots lietošanai nedrošs stikls. 

Atsevišķajos stāvos kāpņu telpu iekšdurvis bija slēgtas, kas nav pieļaujams no ugunsdrošības 

viedokļa, jo nevar tikt nodrošināta cilvēku evakuācija ugunsgrēka gadījumā.  

Tāpat ēkā ir konstatētas metāla iekšdurvis nokļūšanai tehniskā stāva, bēniņu telpās un 

mašīntelpā. Durvīm ir grūtības aizvēršanā. 

Kopumā iekšdurvju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, tomēr ieteicams uzstādīt iekšdurvis bez 

iestiklojuma un bez slēdzenēm. 

Logi 

Apsekotajai ēkai dzīvokļos ir uzstādīti koka konstrukcijas logi, kas vairākoties ir nomainīti uz 

PVC rāmju logiem ar stikla pakešu aizpildījumu (att. 4.13.3. un 4.13.4.). Koka konstrukciju 

logiem ir  konstatēta ārējā aizsargkrāsojuma atslāņošanās, lokāliem PVC tipa logu montāžā 

pielietotās poliuretāna putas bez ārējās apdares (att. 4.13.6.), kas ilgtermiņā var rezultēties ar 

montāžas putu sākotnējo hermetizējoši īpašību zudumu.  

Logu stiklojuma vai vizuāli logu vērtņu bojājumi netika konstatēti, logu tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs. Vietās, kur atsegtas montāžas putas, ir ieteicams izveidot to ārējo 

apdari, kā arī ieteicams nomainīt vecos koka rāmju logus pret logiem ar augstākiem 

energoefektivitātes rādītājiem. 

Koplietošanas telpās ārsienu paneļu ailās ir uzstādīti koka konstrukcijas logi. Koka konstrukciju 

logiem ir  konstatēta ārējā aizsargkrāsojuma atslāņošanās un rāmju deformāciijas (att. 4.13.8.; 

4.13.11.).  

Dzīvokļi logu stiklojuma vai vizuālie logu vērtņu bojājumi netika konstatēti, logu tehniskais 

stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs. Ieteicams nomainīt vecos koka rāmju logus pret logiem 

ar augstākiem energoefektivitātes rādītājiem. 

Bēniņu telpā dabīgās gaisa apmaiņas nodrošināšanai ārsienas paneļos ierīkotas ailas. Daļēji 

ailas aizpildītas ar ventilācijas restēm (att. 4.13.12.; 4.13.13.), bet daļēji ēkas ekspluatācijas 

laikā bija aizmūrētas.  
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4.13.1.att. Galvenās ieejas metāla durvis ar 

aizvēršanās mehānismu. 

4.13.2.att. Dzīvokļu ārdurvis. 

  
4.13.3.att. Kāpņu telpas durvis ar dekoratīvo 

stiklojumu 

4.13.4.att. Atsevišķajos stāvos kāpņu telpas 

durvis ir slēgtas. 

  

4.13.5.att. Durvis uz atkritumu konteinera 

telpu – bez furnitūras. 

4.13.6.att. Demontētas ugunsdzēsības 

kāpnes un noslēgta lūka. 
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4.13.7.att. Vējtvera durvis un logi 4.13.8.att. Kāpņu telpas logu rāmju 

krāsojuma bojājumi un deformācijas 

  

4.13.9.att. Kāpņu telpas durvis ar stikla 

aizpildījumu (nav drošas no ekspluatācijas 

viedokļa) 

4.13.10.att. Kāpņu telpas starpsienas ar stikla 

bloku aizpildījumu 

  

4.13.11.att. Kāpņu telpas logu rāmju 

krāsojuma bojājumi un deformācijas 

4.13.12.att. Lifta mašīntelpas ieejas durvis 
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4.13.12.att. Aizmūrētas vēdināšanas ailas 

bēniņu telpā 

4.13.13.att. Ventilācijas reste bēniņu telpā 

  

4.13.14.att. Ārdurvis apmierinošā stāvoklī 4.13.15.att. Durvis uz jumtu apmierinošā 

stāvoklī 
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4.13.16.att. Pašnesošās ārsienas paneļa nekvalitatīvi veikta loga ailas hermetizācija 

(tehniskais stāvs). 

 

4.14. Konstrukciju un materiālu ugunsizturība   

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma ugunsaizsarglīdzekļi, šo 
līdzekļu atbilstība standartiem, ugunsaizsardzības veidu atbilstība 
normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa 
novērtējums ugunsizturības un dūmaizsardzības aspektā 

- 

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Papildu pasākumi ugunsizturības palielināšanai 

konstrukcijām nav veikti. 

Ēkas norobežojošās un starpstāvu pārseguma nesošās konstrukcijas izbūvētas no nedegošiem 

materiāliem. 

Tehniskās apsekošanas laikā konstatēts, ka pagraba telpās ugunsdrošās konstrukcijas 

neblīvās vietas nav pietiekami aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, 

kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.  

Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, visas 

durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, jāaprīko ar pašaizveršanās 

mehānismiem un noblīvētās ar piedurlīstēm. 
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4.15. Ventilācijas šahtas un kanāli 

Ventilācijas šahtas un kanāli - 

Ventilācijas bloki izgatavoti horizontālajās formās, tie ir pašnesošie, materiāls – smagais 

betons. Kanālu izvietojums – slīpais. Ventilācijas bloku izvadi atrodas bēniņu telpā (att. 4.16.1.). 

 

 

4.15.1.att. Dabiskās ventilācijas kanāla izvads bēniņu telpā. Ventilācijas šahtas un kārbveida 

gaisvada izvada savienojums.  
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4.15.2.att. Dabiskās ventilācijas kanāla izvadi bēniņu telpā. 

 

4.16. Liftu šahtas 

Liftu šahtas - 

Lifta šahtas sienas no saliekamajiem dzelzsbetona 150 mm bieziem paneļiem 150 mm 

biezumā. Ieejas liftā ir izvietotas katra stāva līmenī. 

 

 
4.16.1.att. Lifts (tehniskais stāvs)  
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5. Kopsavilkums 

5.1. Būves tehniskais nolietojums 

Atbilstoši LBN 405-15 5.punkta redakcijai, būvju apsekošanā ievēro normatīvos aktus un 

standartus atbilstoši nacionālā standartizācijas institūcijas publikācijām www.lvs.lv.  

Ēkas kopējais nolietojums Atzinumā aprēķināts pēc Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju 

tehniskā apsekošana” metodikas, nolietojuma aprēķināšana un tehniskā stāvokļa izvērtēšana 

veikta saskaņā ar LVS 412:2005 un MK 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907.  

Izpētes laikā vērtējot apsekojamās ēkas konstrukciju tehnisko un ekspluatācijas rādītāju 

stāvokļa pasliktināšanās pakāpi attiecībā pret jaunu būvi, dabas, klimatisko un laika apstākļu 

ietekmi, ēkas uzturēšanas apstākļus, būvniecības defektus un nepilnības, ir gūta pārliecība, ka  

ēkas nesošās konstrukcijas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī un tās ir drošas ēkas 

turpmākai ekspluatācijai.  

Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams ir apmierinošs un ēkas kopējais tehniskais 

nolietojums sastāda 27%.   

 
 

Kopējais vizuālais tehniskais nolietojums 

Konstrukcijas, ēkas 

daļas vai inženiertīklu 

nosaukums 

Konstrukcijas / ēkas daļas 

īpatsvars (ĒKEĪ), %  

(piem. MK not. Nr.48 no 

10.01.2012., 5. pielikums) 

Vizuālais 

nolietojums, 

 % 

Kopējais vizuālais 

nolietojums, % 

Pamati un pamatne 8 25% 2,00 

Nesošās sienas 

(karkasi) un 

pārsedzes 

52 30% 15,60 

Pārsegumi 30 20% 6,00 

Jumta nesošā 

konstrukcija 
5 35% 1,75 

Jumta segums 5 25% 1,25 

Kopējais vizuālais būves nolietojums, % 27% 

 
 

5.2. SECINĀJUMI UN IETEIKUMI 

SECINĀJUMI 

Mehāniskā stiprība un stabilitāte 

Pamati 

Ēkai izbūvēti pamati no iedzenamiem pāļiem un monolītiem dzelzsbetona režģogiem. 
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Gar ēkas kāpņu telpas ārsienām nav izbūvēta aizsargapmale, kāpņu telpas ārsienas ir 

pakļautas atmosfēras iedarbībai (att. 4.1.1.). Ieteicams labiekārtot vidi un ierīkot aizsargapmali 

ārsienu un pamatu aizsardzībai no apkārtējās vides ietekmes. 

Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām pamatnes un/vai pamatu deformācijām netika konstatētas, 

kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

Ēkas konstruktīvā shēma - jaukta tipa ar nesošajām šķērssienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 

6,4 m. 

Apsekošanas laikā nav novērotas nesošo sienu plaisāšana vai tādas deformācijas, kas var 

liecināt par iespējamām neatbilstībām un nepietiekamu nestspēju. 

Nesošo sienu vizuālajā apskatē konstatēti tādi defekti, kā nebūtiskas plaisas nesošajos 

iekšsienu paneļos, nesošo iekšsienu savienojumu mezglu ieliekamo detaļu korozija, mitruma 

un ūdens filtrācijas rezultātā radīti bojājumi nehermētisku jumta konstrukciju un bojātu 

starrpaneļu šuvju aizpildījuma dēļ. Konstatētie bojājumi neietekmē sienu nestspēju. 

Pie ieejas pagrabstāvā konstatēta ailas pārsedzes korozija un krāsojuma bojājumi.  

Nesošo sienu, ailu siju un pārsedžu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Pašnesošās sienas 

Visas ēkas ārējās sienas ir pašnesošas, stiprinātas pie nesošajām šķērssienām ar 

monolitizējamiem savienojumu mezgliem. Ārsienas veido vieglbetona gatavkonstrukciju – 

keramzītbetona paneļi 300 mm biezumā un kāpņu telpā – 350 mm biezumā. 

Apsekošanas laikā konstatētas nebūtiskas plaisas ārsienu paneļos, ārsienu augšējos paneļos, 

pārsvarā ēkas stūros, konstatējams mikroplaisu tīkls un mitruma bojājumi nehermētisku 

dzelzsbetona jumta elementu un pieslēgumu dēļ, kāpņu telpas ārsienu paneļu bojājumi 

mitruma iedarbības rezultātā, kas radušies nehermētisku starppaneļu šuvju dēļ, paneļu 

ražošanas defekti un taml. Konstatētie bojājumi neietekmē pašnesošo sienu mehānisko 

stiprību un stabilitāti. 

Pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības 

likuma 9.panta 1.panta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 

Ēkas konstruktīvā shēma - jaukta tipa. Karkasa tipa konstrukcijas izbūvētas no pamatiem līdz 

dzīvojamam stāvam. No dzīvojamā stāva līdz jumtam izbūvētas bezkarkasa konstrukcijas ar 

nesošajām šķērssienām. 

- dzelzsbetona kolonnām nošķelti stūri, izdrupumi un stiegrojuma atsegumi. 

- siju (sienu) balsta konsoles stiegrojuma, ieliekamo detaļu atsegums un korozija, 

nodrupums;  
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- ražošanas nepilnību un atmosfēras faktoru ietekmes rezultātā novēroti siju (sienu) 

ieliekamo detaļu aizsargkārtas nošķēlumi, apakšējo plauktu stiegrojuma aizsargslāņa 

izdrupumi un stiegrojuma atsegumi. 

Karkasa elementu tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

Ēkas pārsegumi veidoti no dobajiem pārseguma paneļiem. 

Tehniskā stāva pārseguma klājs ierīkots no dobajiem 220 mm bieziem pārseguma paneļiem, 

kas balstīti uz dzelzsbetona sijas (sienas) apakšējiem plauktiem. No ārpuses pārseguma 

paneļu lokālās vietās tika konstatēti apkārtējās vides ietekmē rādītie virsmas bojājumi, plaisas, 

izdrupumi, nehermētiskie savienojumi paneļu balsta vietās un mitruma novadīšanas 

cauruļvadu šķērsojuma vietu neatbilstošā hermetizācija, kas veicina siltuma zudumus un 

mitruma iekļūšanu tehniskā stāva telpās.  

Ēkas starpstāvu un bēniņu pārsegumi veidoti no 220 mm bieziem dzelzsbetona 

gatavkonstrukciju dobajiem paneļiem, kas virs tehniskā stāva balstīti uz siju augšējām 

konsolēm un nākamajos stāvos - uz nesošajām dzelzsbetona šķērssienām. Starpstāvu un 

bēniņu pārsegumu un inženierkomunikāciju šķērsojumu vietas ir neatbilstoši hermetizētas, 

stiegrojuma aizsargslānis ir atslāņojies, atsegtajām stiegrām izveidojusies virspusēja korozija. 

Ieteicams veikt inženierkomunikāciju un starpstāvu pārsegumu šķērsojuma vietu atbilstošu 

hermetizāciju un apdari. Starpstāvu (virs tehniskā stāva) pārseguma paneļu montāža ir veikta 

neprecīzi, ar ~ 30 mm lieliem atvērumiem, kas nav aizpildītas ar javu (tehniskais stāvs); 

konstatēti paneļa stiegrojuma atsegums un korozija šķērsojuma vietā ar siltumapgādes 

cauruļvadiem, izkalumi, pārsegumā šķērsojuma vietā ar sadzīves kanalizācijas stāvvadu nav 

atbilstoši veikta hermetizācija.   

Apsekošanas laikā ēkā netika atklātas lieces vai citas pārsegumu deformācijas, kuras var 

liecināt par pārsegumu nestspējas samazināšanos.Kopējais pārsegumu stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un ir atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un 

stabilitāte” prasībām. 

Būves telpiskā noturība 

Būves telpisko noturību nodrošina pamati, dzelzsbetona karkass, ēkas nesošās šķērssienas, 

garensienas, kā arī dzelzsbetona paneļu pārsegumi, t.sk. jumta pārsegums. Papildus telpisko 

noturību nodrošina arī ārsienu paneļu pašnesošās ārsienas, visu konstrukciju savienojumu 

kopums veido noturību un ēkas stingumu.  

Ēkā nav konstatēti bojājumi vai pazīmes, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 

novadīšanas sistēma 

Nesošā konstrukcija 

Ēkai izbūvēta dzelzsbetona gatavelementu jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu. Virs kāpņu telpas un mašīntelpas izbūvēta savietota jumta nesošā 
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konstrukcija no 220 mm dobajām pārseguma plātnēm, kas balstītas uz dubult-T profila tērauda 

sijas ārsienas daļā un kāpņu telpas ārsienas paneļa. 

Jumta nesošajiem elementiem konstatēti bojājumi, kas radušies ēkas ekspluatācijas laikā 

(mitruma ietekmē, nehermētisku jumta konstrukciju un neatbilstoša seguma dēļ), mehānisku 

bojājumu rezultātā, kā arī ražošanas defekti, piemēram, nodrupumi, bojāta betona struktūra 

mitruma iedarbībā, nepietiekams stiegrojuma aizsargslānis, nebūtiskas plaisas. Turpinot ēkas 

ekspluatāciju, nepieciešams veikt pasākumus konstatēto bojājumu novēršanai. 

Jumta nesošās konstrukcijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Jumta klājs un segums 

Jumta pārseguma plātnēm virs bēniņu telpām nav ierīkots segums (att. 4.8.29.; 4.8.30.). 

Secināts, ka jumta plātnes nav aizsargātas no apkārtējās vides ietekmes. 

Jumta segums virs kāpņu telpas ierīkots no ruberoīda ruļļmateriāla, nosegelementi veidoti no 

skārda un ir ievērojami korodējuši (att. 4.8.31.). Jumta skārda elementi nomainīti daļējā apjomā. 

Jumta segums virs kāpņu telpas ir daļēji apmierinošā stāvoklī. 

Ēkas jumta klāja dzelzsbetona plātnes ilgstošu laiku ekspluatētas bez aizsargpārklājuma 

(seguma), kā rezultātā visā jumta platībā konstatēti betona virsmas bojājumi, atsegts, korodējis 

stiegrojums, dzelzsbetona nosedzošie elementi vietām pilnībā sadrupuši.  

Nepieciešams atjaunot jumta klāja bojātās betona virsmas, nosedzošos elementus un ierīkot 

segumu.  

Nekavējoties nepieciešams veidot jumta segumu, nodrošinot hidroizolāciju ar aizsardzību pret 

apkārtējās vides iedarbību. 

Kopumā jumta segumu un skārda detaļu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā neapmierinošs. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Lietus ūdens novadīšanai no jumta, dzelzsbetona teknē rūpnieciski ierīkoti atvērumi piltuvēm. 

Apsekošanas laikā konstatēts, ka atvērumiem nav (ir zudušas) piltuvju aizsargvāki, kā rezultātā 

var veidoties aizsērējums. 

Apsekošanas laikā konstatēts, ka vairāki ķeta veidgabali nav nomainīti un to tehniskais 

stāvoklis nerada pārliecību par savienojumu hermētiskumu. 

Cauruļu savienojumi izpildīti nekvalitatīvi, savienojumu vietās nav ierīkoti balsti un vērojama 

cauruļu posmu izliece, kā rezultātā visā caurules garumā netiek nodrošināts kritums stāvvada 

virzienā un nokrišņu ūdens daļēji paliek caurulē, veidojoties aizaugamam un attīstoties 

baktērijām. Cauruļvada deformācijas radušās gan nepietiekamu balsta vietu, gan krituma 

nodrošināšanai neatbilstošā augstumā saliktiem ķieģeļu balstiem. 

Nokrišņu ūdens no jumta novadīšanas nodrošināšanai nepieciešams: 

- izlīmeņot esošos ķieģeļu stabiņus un ierīkot papildu balstus cauruļu savienojumu 
vietās; 
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- veikt lietus notekcauruļu pilnu nomaiņu, tajā skaitā nolietotus un bojātus ķeta 
veidgabalus; 

- attīrīt bēniņu telpas no demontētām ķeta caurulēm un veidgabaliem, izvest un utilizēt; 

uzstādīt piltuvju aizsargrestes. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. 

Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

Lodžijas. 

Lodžiju pārsegumi izbūvēti no dobajiem dzelzsbetona paneļiem un balstīti uz šķērssienām. 

Lodžiju balsta vietām netika konstatētas deformācijas. Augstāko stāvu lodžiju pārsegumiem 

konstatēti stiegrojuma atsegumi. Bojātiem lodžiju elementiem ieteicams veikt izdrupušo betona 

fragmentus atjaunošanu.  

Vizuālas lodžiju nesošo konstrukciju deformācijas netika konstatētas, nesošie elementi ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Jumtiņi.  

Jumtiņu segums -  bitumena ruļļmateriāls, jumta papildelementi veidoti no skārda. Segumam 

konstatēts ievērojams bioloģiskais apaugums. Lietus ūdens novadīšanas notekrenes jumtiņiem 

nav ierīkotas, ūdens no jumtiņa sānu pusēm notek uz ēkas apmalēm, bojājot ārsienas cokola 

daļā. 

Būtiski konstrukciju bojājumi netika konstatēti, kopumā ieejas jumtiņa tehniskais stāvoklis ir 

apmierinošs. 

Ugunsdrošība. 

Ēkas būvkonstrukcijas ugunsizturība un ugunsreakcija 

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Papildu pasākumi ugunsizturības palielināšanai 

konstrukcijām nav veikti. 

Tehniskās apsekošanas laikā konstatēts, ka pagraba telpās ugunsdrošās konstrukcijas 

neblīvās vietas nav pietiekami aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, 

kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.  

Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, visas 

durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, jāaprīko ar pašaizveršanās 

mehānismiem un noblīvētās ar piedurlīstēm. 

Vides aizsardzība un higiēna 

Šuvju hermetizācija  

Hermetizācijai pielietotais materiāls ir nenoturīgs pret ārējās vides ietekmi un ilgtermiņā var 

zaudēt savas sākotnējās īpašības. Secināts, ka esošais paneļu saduršuvju hermetizācijas 

risinājums nenodrošina pilnībā ēkas konstrukciju pietiekamu aizsardzību pret atmosfēras 

nokrišņiem.  
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Uz kāpņu telpas sienām un pārsegumiem redzamas nokrišņu ūdens filtrācijas pazīmes, kas 

liecina par konstrukciju un jumta segumu virs kāpnēm, nehermētiskumu.  

Bēniņu telpu apsekošanas laikā uz ēkas ārsienu paneļiem konstatētas mitruma infiltrācijas 

pazīmes (att. 4.4.12.), kas varēja notikt caur struktūru zaudējušiem jumta dzelzsbetona 

elementiem, nehermētiskiem elementu savienojumiem, kā arī gala sienas augšējo starppaneļu 

šuvi. 

Konstatētas tādas nepilnības, kā jumta pārseguma paneļu saduršuves nekvalitatīva 

hermetizācija (att. 4.5.1.att.), uz teknes virsmas no bēniņu telpas lietusūdens novadīšanas 

sistēmas cauruļvada šķērsojuma vietā novērotas mitruma pazīmes (att. 4.5.4.; 4.5.5.), ārsienas 

pašnesošā paneļa un lodžijas konstrukcijas sadurvietā nav ierīkota atbilstoša hermetizācija. 

Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicama starppaneļu šuvju, pieslēgumu vietu 

periodiska pārbaude un  šuvju atjaunošana vietās, kur izveidojušies saduršuvju pildvielas 

izrāvumi un plaisas.  

Saduršuvju hermetizācija ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, tādējādi ēkas norobežojošo 

konstrukciju tehniskais risinājums nav energoefektīvs. 

Hidroizolācija 

Pēc Projektos norādītās informācijas vertikālā hidroizolācija paredzēta kāpņu telpas monolītā 

dzelzsbetona sienām zem zemes līmeņa – ar karstu bitumu 2 kārtās, tomēr apsekošanas laikā 

neizdevās gūt pārliecību par tās esību, jo vizuāli nebija apskatāma. 

Hidroizolācija ierīkota visās tehniskā stāva telpās, kur izvietotas komunikācijas, tās sastāvs (no 

apakšas uz augšu) ir asfaltbetons 50 mm un mastika.  

Pazīmes, kas liecinātu par ārsienu vertikālās vai tehniskā stāva hidroizolācijas bojājumiem, 

netika novērotas.  

Projektā bija paredzēts teknes virsmas pārklājums ar ūdens un salizturīgo aizsargkārtu, tomēr 

apsekošanas laikā neizdevās noskaidrot, vai būvniecības laikā tas tika realizēts – virsma bez 

redzamiem aizsargpārklājumiem un nav hidroizolēta.  

Apsekošanas laikā secināts, ka nav nodrošināta ēkas jumta nesošo konstrukciju pietiekama 

izolācija, līdz ar to hidroizolācijas stāvoklis tiek vērtēts kā daļēji apmierinošs. 

Kāpnes un pandusi 

Kāpnes izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu laidiem un laukumiem.  

Apsekošanas laikā konstatēti nebūtiski kāpņu un margu bojājumi (izdrupumi, margas bez 

lenteres vinila nosegelementiem, deformēti un trūkstoši margu elementi). 

Kāpņu laidiem netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par būtiskām deformācijām/trūkumiem 

kāpņu laidu konstrukcijās, pakāpieni un kāpņu laukumi ir bez būtiskiem virsmas bojājumiem. 

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Energoefektivitāte 

Siltumizolācija 
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Pēc Projekta norādēm, ēkā ir ieklāti ar keramzītbetonu siltināti jumta pārsegumu paneļi un 

ūdens savākšanas teknes. Ražotiem paneļiem bija paredzēta 80 mm bieza keramzītbetona 

kārta, savukārt, apsekošanas laikā veiktie uzmērījumi pārliecinoši norāda, ka tā nav lielāka par 

40-50 mm (att. 4.5.16.; 4.5.17.). Siltumizolācijas stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, tomēr tā 

neveic siltumizolācijas funkcijas, jo aukstais gaiss ieplūst bēniņu telpās caur neaizdarinātām 

ailām  un spraugām.  

Projekta risinājumos bija paredzēta 500 mm biezas siltumizolācijas kārtas no stikla vates, 

ieklāšana zem dzīvojamām telpām, kas atrodas virs tehniskā stāva. Apsekošanas laikā 

saņemtā informācija liecina par to, ka dzīvojamās telpās ir pazemināta iekštelpu temperatūra, 

par ko liecina iedzīvotāju spēkiem paneļu šuvju aizdarināšana (att. 4.5.21.). Visticamāk, 

būvniecības laikā siltumizolācija netika iestrādāta, vai tā ir zaudējusi savas īpašības.  

Cita siltumizolācija ēkā netika konstatēta. Secināms, ka Projekta risinājumi bija nepietiekami 

un tie neatbilst mūsdienu normatīvo aktu prasībām.  

Siltumizolācijas ārsienām nav, tādējādi norobežojošo konstrukciju tehniskais risinājums nav 

energoefektīvs. 

REKOMENDĀCIJAS UN IETEIKUMI 

Drošai ēkas ekspluatācijas turpināšanai, rekomendējams veikt šādus pasākumus: 

1. Ieteicams labiekārtot vidi un ierīkot aizsargapmali ārsienu un pamatu aizsardzībai no 

apkārtējās vides ietekmes. 

2. Nepieciešams veikt pretkorozijas pārklājuma atjaunošanu nesošo sienu ieliekamajām 

detaļām pagraba stāva telpās, veikt nenoblīvēto atvērumu aizdari ar atbilstošiem 

materiāliem (pagraba telpās), mašīntelpas mūra ārsienas ieteicams aizsargāt no ārējo 

faktoru iedarbes, piemēram, ierīkojot apmetumu. 

3. Tālākai ārsienu (pašnesošās sienas) bojājumu progresa izslēgšanai, nepieciešams 

novērst nepilnības - ārsienu paneļu galu bojāto vietu remontu un aizsargpārklājuma 

atjaunošanu, ārsienu paneļu stiprinājuma elementu, ieliekamo detaļu pretkorozijas 

apstrādi bēniņos un pagrabā. 

4. Ieteicams veikt ēkas siltināšanas pasākumus. 

5. Tehniskā stāva pārsegumam rekomendējams attīrīt stiegrojumu no virspusējās 

korozijas un atjaunot atsegtā stiegrojuma aizsargslāni. 

6. Nepieciešams veikt inženierkomunikāciju un starpstāvu pārsegumu šķērsojuma vietu 

atbilstošu hermetizāciju un apdari. 

7. Ieteicams veikt pārseguma paneļu bojājumu novēršanu pagraba telpās - attīrīt atsegto, 

korodējušo stiegrojumu, veikt stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, atjaunot stiegrojuma 

aizsargslāni un nodrupušās pārseguma paneļu malas ar remontjavu. 

8. Nepieciešams veikt šādus jumta dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas darbus: 

- Teknes un pārseguma plātņu bojājumu, nodrupumu un atsegtā stiegrojuma apstrādi 

un aizsargkārtas atjaunošanu ar tam piemērotām javām (bēniņu telpā); 

- Korodējušajām ieliekamajām detaļām veikt pretkorozijas apstrādi (bēniņu telpā); 

- Jumta pārseguma plātnes malu (no fasādes puses), nepieciešams aizsargāt no 

mitruma iedarbības, uzklājot piemērotu aizsargkrāsojumu vai skārda nosegdetaļas; 

9. Nepieciešams veikt šādus jumta seguma atjaunošanas un uzturēšanas darbus: 

- Atjaunot jumta segumu visai ēkai; 

- Jumta seguma virs kāpņu telpas lokālo remontu un atbrīvošanu no būvgružiem; 
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- Skārda nosegdetaļu nomaiņu, nodrošinot tādu lāseņa garumu, kas mazinās 

nokrišņu ietekmi  uz kāpņu telpas mūra ārsienām; 

- Veco, korodējušo skārda nosegelementu nomaiņu, izgatavošanas laikā paredzot 

pietiekamu lāseņa garumu, kas mazinās nokrišņu ietekmi uz kāpņu telpas mūra 

ārsienām; Periodisku jumta segumu attīrīšanu no sanesumiem; 

10. Bojātiem lodžiju elementiem ieteicams veikt izdrupušo betona fragmentus atjaunošanu; 

11. Ēkas uzturēšanas ietvaros visiem jumtiņiem ieteicams veikt slīpumu izveidošanu un 

noteksistēmas ierīkošanu un jumtiņu seguma periodisku kopšanu – attīrīšanu no 

apauguma. 

12. Rezerves ieeju jumtiņiem nepieciešams veikt plātņu bojāto betona virsmu remontu, 

atsegtā stiegrojuma apstrādi un aizdari ar remontjavu, segumu atjaunošanu un 

noteksistēmas ierīkošanu. 

13. Kāpnēm nepieciešams atjaunot bojātos margu elementus, aizsargkrāsojumu un vinila 

nosegelementus. 

14. Nepieciešams atjaunot iebrukušo betona grīdu pie ieejas pagraba telpās. 

15. Pagraba telpās ugunsdrošo konstrukciju neblīvās vietas aizdarīt ar blīvējošiem, dūmus 

necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību 

noteiktā ugunsizturības robeža. 

16. Nepieciešama ēkas nokrišņu ūdens no jumta novadīšanas sistēmas atjaunošana 

sakārtošana. 

 

Atzinuma pielikumi: 
1.Pielikums- vertikalitātes izpildmērījuma shēma  
2.Pielikums- termogrāfijas testēšanas pārskats 
 
Apsekošanu veica un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavoja: 

būvinženiere Ilona Marina, LBS sert. Nr.5-01535. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 

būvinženieris Aivars Mednis, LBS sert. Nr.4-00646. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

būvinženieris Jānis Pelēķis, LBS sert. Nr. 5-00956. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

būvinženieris Jānis Āva, LBS sert. Nr. 5-03562. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

būvinženieris Aleksejs Providenko, LBS sert. Nr. 5-00770 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

būvinženieris Kaspars Zalkovskis, LBS sert. Nr. 3-01522 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

prokūrists Mārtiņš Maskavs 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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1. 
att. 

Vertikalitātes izpildmērījuma shēma 
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Uzdevums (apsekošanas uzdevums) 

 

Veikt 467A sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku konstrukciju padziļinātu tehniskā stāvokļa 

izpēti un to atbilstības mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām novērtējumu, atbilstoši 

Iepirkuma Līguma EM 2020/24 1.Pielikumam “Tehniskā specifikācija”. 

 

 

Pasūtītājs: 

Ekonomikas ministrija 

Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519 

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 

90000086008 

PVN reģistrācijas numurs LV90000086008 

Valsts kase, TRELLV22 

LV63TREL212003807900B  

 

___________________________________ 

Valsts sekretārs E. Valantis 

Izpildītājs: 

AS “Inspecta Latvia”  

Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 

Reģistrācijas numurs 40003130421 

 

PVN reģistrācijas numurs LV40003130421 

AS “Swedbank”, HABALV22 

LV07HABA0001408053456 

 

___________________________________ 

Prokūrists M. Maskavs 
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1.Vispārīgās ziņas par būvi 

1.1. Galvenais lietošanas veids veids: dzīvojamā māja (būves klasifikācijas 

kods 1122)  

1.2. Kopējā platība m2: ~6013,7 m2 

1.3. Būves apbūves laukums m2: ~656,1 m2 

1.4. Būvtilpums m3: ~16561,0 m3 

1.5. Virszemes stāvu skaits: 9 

1.6. Pazemes stāvu skaits  1 

1.7. Būves kadastra apzīmējums 0100 072 0020 001 

1.8. Būves īpašnieks  Jaukta statusa kopīpašums 

1.9. Būvprojekta izstrādātājs (autors):                                Projektēšanas institūts  

                                                                                             “LATGIPROGORSTROJ” 

1.10. Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums:  Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  

1.11. Būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums):    1975. gads  

1.12. Būves konservācijas gads un datums: - 

1.13. Būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads: - 

1.14. Būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, datums: -    

. 
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2.Situācija 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība 

(m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās) 

Apsekotā ēka ir būvēta zemesgabalā, kura robežas veido Salacas iela, Indrupes iela un 

Rītupes iela.  

Saskaņā ar Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, ēka atrodas teritorijā ar 

nosaukumu “Dzīvojamās apbūves teritorija (Dz)”. Ēkai piederošā teritorija pēc galvenā 

izmantošanas veida atbilst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. 

Ēka izvietota vairākos zemesgabalos ar šādiem kadastra numuriem: 
- 01000720020, platība 3900 m2 
- 01000720243, platība 847 m2 
- 01000720220, platība 939 m2 

 

 

  
2.1.1.att. Objekta zemes gabala plānotā (atļautā) izmantošana saskaņā ar Rīgas domes 

teritorijas plānojumu (avots: https://www.rdpad.lv/wp-

content/uploads/2019/07/15_pielikums.pdf) 

 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 

Daudzstāvu dzīvojamā ēka aizņem ~15% no zemes gabalu kopējās platības (2.2.1. attēls).  

Zemes vienībā, ar zemes vienības kadastra numuru 0100 072 0020, ir izvietota apsekotā ēka 

(Salacas ielā 17, Rīgā) ar būves kadastra numuru 0100 072 0020 001, izvietota zemesgabala 

centrālajā daļā (skatīt 2.2.1. att.). Zemesgabals taisnstūrveida formas. 

Apsekotās ēkas zemes vienības 
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Tās galvenā fasāde izvietota zemesgabalu ziemeļaustrumu pusē. Nokļūšana pie ēkas ir 

nodrošināta pa piebraucamajiem ceļiem no Indrupes ielas un Rītupes ielas puses. 

 
2.2.1. att. Apsekotās ēkas novietojums kartē (avots www.kadastrs.lv) 

 

2.3. Būves plānojums 

Saskaņā ar 2018. gada 12. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 326 „Būvju klasifikācijas 

noteikumi”, ēka atbilst kodam Nr. 1122, kas ir „Triju vai vairāku dzīvokļu mājas”. 

Ēkas kopējo būvapjomu veido pazemes stāvs (pagraba), deviņi virszemes stāvi un bēniņu 

stāvs.  

Ēkas plānojumu veido atsevišķas sekcijas (sk. att. 2.3.3.) – divi savā starpā sabloķēti 

būvapjomi, ēkas kopējo būvapjomu veido pagrabstāva daļa un deviņi virszemes stāvi – deviņos 

stāvos izvietotas dzīvojamās telpas un virs devītā – bēniņu telpas, liftu mašīntelpas. Kāpņu 

telpas izveidotas no pagraba stāva līdz 9. stāvam, bet no kāpņu telpas devītā stāva izbūvētas 

tehniskās kāpnes, kas nodrošina piekļuvi bēniņu stāvam, mašīntelpai un jumtam. 

Pie galvenajiem ieejas mezgliem atrodas atsevišķas ieejas durvis, kas nodrošina piekļuvi 

pagrabstāva telpām un atkritumu vada telpai, kur izvietots atkritumu konteiners.  

 

Apsekotā ēka 
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2.3.1. att. Pagraba stāva plāns (vienas sekcijas) 

 
2.3.2. att. 1.stāva plāns (vienas sekcijas) 
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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 25% 

Atbilstoši Projekta risinājumiem (att. 4.1.1., 4.1.2.), ēkai izbūvēti pamati no iedzenamiem pāļiem 

(aprēķina slodze uz katru pāli 30 tonnas) un monolītiem dzelzsbetona režģogiem. Pāļu 

pamatiem augšējie pāļu gali tiek iestrādāti režģogā dziļumā ne mazāk par 50 mm. Zem 

dzelzsbetona režģoga paredzēta 50 markas betona sagataves kārta 100 mm biezumā. 

Režģogs monolītā dzelzsbetona (betona marka 200) biezumā 500 mm, stiegrojuma sieti AIII 

ar d16 stiegrām garenvirzienā un d10 stiegrām šķērsvirzienā. 

Apsekošanas laikā netika veikta pamatu atsegšana. Caurejošas plaisas ēkas augstumā vai 

plaisu veidošanās ēkas pagraba sienās un pagraba pārsegumos, kas var liecināt par būtiskām 

pamatu vai pamatnes deformācijām, apsekošanas laikā netika konstatētas.  

Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām pamatnes un/vai pamatu deformācijām netika konstatētas, 

kopumā pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

 

4.1.1. attēls. Projekta dzenamo pāļu plāns 
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4.1.2. attēls. Projekta režģoga plāns (virsma uz atz.-2,88 m) 

Saskaņā ar Projektu, horizontālā hidroizolācija ierīkota uz atz. -0,69 m, divas kārtas papes, bet 

vertikālā hidroizolācija – divas kārtas karstā bituma mastika.  Vizuāli papes hidroizolācija netika 

konstatēta (atsegumi netika veikti), bet hidroizolācija ir ierīkota no cementa javas (izvietojums 

parādīts attēlos 4.1.3., 4.1.4.). Pagraba sienu mitruma pazīmes vai to piesātinājums ar mitrumu 

netika konstatēts.  

Kopumā pamatu hidroizolācija ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

  

4.1.3. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m. 

6.sekcija 

4.1.4. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m. 

2.sekcija 

Ap ēkas ārējo perimetru izbūvēta aizsargapmale no dzelzsbetona gatavelementu plātnēm (att. 

4.1.5. līdz att. 4.1.10.), tām konstatētas plaisas, apdrupumi, lokāli iesēdumi, vietām 

aizsargapmales atrodas zemāk par piegulošās virsmas līmeni, kā rezultātā nokrišņu radītie 

ūdeņi var infiltrēties tiešā pamatu tuvumā, vēlāk attīstoties konstrukciju bojājumiem. 
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Kopumā aizsargapmales tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Nepieciešama 

aizsargapmales atjaunošana (demontāža, pamatnes sagatavošana, jaunas apmales izbūve) 

pilnā apjomā. 

  

4.1.5.att. Betona plātņu aizsargapmaļu 

pamatne nosēdusies, aizsargapmale 

deformējusies un nenodrošina lietus ūdens 

novadīšanu. 

4.1.6.att. Betona plātņu aizsargapmaļu 

pamatne nosēdusies, aizsargapmale 

deformējusies un nenodrošina lietus ūdens 

novadīšanu. 

  



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77998 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Salacas ielā 17, Rīgā Lapa 12 no 81 

  
  

4.1.7.att. Ēkas aizsargapmale ar iesēdumiem 

un apaugumu 

4.1.8.att. Ēkas stūros aizsargapmales plātnes 

zudušas. 

  

4.1.9.att. Ēkas aizsargapmale ar iesēdumiem 

un apaugumu 

4.1.10.att. Ēkas pagraba gaismas šahta ir 

aizbērta ar grunti un gružiem 

 

  4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 25% 

Ēkas konstruktīvā shēma pieņemta ar nesošajām šķērssienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m. Pārseguma paneļu ar iekšējām sienām savienojumu konstrukcija ir pieņemta platformas 

tipa. Savienojumi starp ēkas iekšējām konstrukcijām - pārsegumu paneļiem, iekšējām sienām, 

ventilācijas blokiem, nodrošināti ar tērauda montāžas elementu palīdzību, kas tiek piemetināti 

pie stiegrojuma izlaidumiem un paneļu ieliekamām detaļām.  

Monolitizējamo savienojumu konstrukcija (nesošo šķērssienu savienojumi ar ārsienām, kā arī 

ārsienu elementu savstarpēja savienošana) risināta uz cilpveida izlaidumiem no iekšējiem un 

ārējiem sienu paneļiem ar tālāko savienošanu ar speciālām skavām un aizdari ar betonu M-

200.  

Pagraba sienas 

Ēkas pagrabā nesošās šķērssienas izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu iekšējo sienu 

paneļiem (ПВС16; ПВС19; ПВС22) 150 mm biezumā, balstītas uz režģoga (att. 4.2.4.). 

Atsevišķas šķērssienas veidotas no diviem ПВС16 vai ПВС22 sienu paneļiem, Projektā šāda 

konstrukcija paredzēta tikai pagraba stāvā (sk. att. 4.2.1., 4.2.11.).  

Iekšējās sienas 

Iekšējo nesošo sienu paneļi savā starpā tiek savienoti ar tērauda montāžas elementu (ИМ-1 

līdz ИМ-47) palīdzību, kas tiek piemetināti pie stiegrojuma izlaidumiem un paneļu ieliekamām 

detaļām (sk. tipveida mezglus attēlā 4.2.7.). Iekšējo sienu metināto savienojumu pretkorozijas 
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aizsardzība (saskaņā ar tipveida projektā norādīto) tiek nodrošināta, ierīkojot cementa javas (ar 

attiecību 1:1,5) aizsargslāni vismaz 20 mm biezumā. Informāciju par pretkorozijas aizsardzību 

savienojumiem ar ārsienu paneļiem skatīt atzinuma sadaļā “Pašnesošās sienas” p.4.4. 

Ēkā izbūvētas garensienas  no dzelzsbetona gatavelementu sienu paneļiem ar biezumu 150 

mm, paneļu tipi ПВС20 un ПВС21. Pārseguma paneļi uz garensienām netiek balstīti (sk. att. 

4.2.5.). 

Kāpņu telpas nesošās sienas izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu iekšējo sienu 

paneļiem 150 mm biezumā ПВС19; ПВС19-1; ПВС18 (sk. att. 4.2.2.). 

Sienas, kas norobežo koplietošanas telpu ar ieejām dzīvokļos,  izbūvētas no sienu paneļiem 

(ЭП2, P1) ar biezumu 200 mm un 400 mm (sk. att. 4.2.2.).  

Ēkas bēniņu telpās virs sienu ailām un mašīntelpas durvju ailām konstatētas dzelzsbetona 

gatavelementu pārsedzes, kas ir labā tehniskajā stāvoklī (att. 4.2.46., 4.2.48., 4.2.29.).  

Virs kāpņu telpas nesošās mūra sienas no māla ķieģeļiem uz javas izbūvētas 380 mm biezumā 

(virs bēniņu stāva, jumta līmenī). Ieejas mezglu (DR fasādes pusē) nesošās mūra sienas 

izbūvētas 250 mm biezumā. 

 
4.2.1. attēls. Nesošo sienu montāžas plāns pagraba līmenī. Griezumus 1-1, 2-2, 3-3 skatīt 

attēlā 4.2.4. Griezumus 11-11, 12-12, 13-13 sk. att. 4.4.1., Projekta rasējums 

 

Nesošo sienu paneļi ПВС16 2x150 mm 

1 1 

2 

2 3 

3 

11 

11 

13 

13 

12 

12 
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4.2.2. attēls. Nesošo sienu montāžas plāns tipveida stāvam. Mezglus M3;M4;M5;M6 skatīt 

atzinuma sadaļā 4.4. “Pašnesošās sienas”. Projekta rasējums 

 
4.2.3. attēls. Nesošo sienu paneļu specifikācija. Projekta lapa 

 
 

ЭП2 
200 mm 

P-1 
400 mm 

ВБ1 

320 mm 

Mezgls 1 (sk. 

att. 4.2.5.) 

Kāpņu telpas nesošo sienu 

paneļi ПВС19; ПВС19-1; 
ПВС18;150 mm 

 

Mezgls 2 (sk. 

att. 4.2.6.) 

M3

1 

M4

1 

M5

1 

M6

1 
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4.2.4. attēls. Nesošie sienu paneļi balstīti uz režģoga (uz atz.-2,88 m), Projekta rasējums 

  

4.2.5. attēls. Mezgls 1. Garensienas un 
pārseguma paneļu montāžas mezgls. 

Projekta rasējums 

4.2.6. attēls. Mezgls 2. Ventilācijas bloka un  
iekšsienu paneļu montāžas mezgls. Projekta 

rasējums 

Garensienas panelis 
ПВС20/ ПВС21. 

 

Pārseguma 
panelis 

Ģipsolīta starpsienas  
panelis ППP3 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77998 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Salacas ielā 17, Rīgā Lapa 16 no 81 

  
  

 
4.2.7. attēls. Projekta rasējums -  iekšsienu savienojuma mezgli 

Apsekošanas laikā konstatētie nesošo sienu bojājumi un defekti: 

- nenoblīvētas atveres, būvniecības laikā nekvalitatīvi aizdarinātas paneļu savienojumu 

vietas (att. 4.2.8., 4.2.11.); 

- nesošo iekšsienu savienojumu mezglu ieliekamo detaļu korozija (att. 4.2.12., 4.2.13., 

4.2.16., 4.2.19.); 

- pagraba telpās būvniecības laikā ieliekamo detaļu pretkorozijas pārklājums netika 

ierīkots (att. 4.2.12., 4.2.13); 

- Nesošo šķērssienu nebūtiskas plaisas, atsegts stiegrojums un tā korozija (att. 4.2.10., 

4.2.14.); 

Nepieciešams veikt pretkorozijas pārklājuma atjaunošanu paneļu ieliekamajām detaļām 

pagraba stāva telpās, veikt nenoblīvēto atvērumu aizdari ar atbilstošiem materiāliem (pagraba 

telpās), veikt atsegtā stiegrojuma pretkorozijas apstrādi un izdrupumu aizdari ar remontjavu. 

Apsekošanas laikā nav novērotas nesošo sienu plaisāšana vai tādas deformācijas, kas var 

liecināt par iespējamām neatbilstībām un nepietiekamu nestspēju. 

Papildu Projekta risinājumiem, ēkas ekspluatācijas periodā, sienu skaņas izolācija netika 

uzlabota un tā ir neatbilstoša gan mūsdienu estētiskām prasībām, gan LBN 016-15 

“Būvakustika”. 

Nesošās sienas, t.sk. kāpņu telpas sienas, un ailu pārsedzes ir apmierinošā tehniskajā stāvoklī 

un atbilstošas Būvniecības likuma 9.panta p.1 “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 
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4.2.8. attēls. Nesošais sienas panelis P1. 

Būvniecības laikā nekvalitatīvi aizdarinātas 

paneļu savienojumu vietas  

4.2.9. attēls. Ventilācijas bloks ВБ1 (biezums 

320 mm) labā tehniskajā stāvoklī  

  
4.2.10. attēls. Nesošo šķērssienu atsegts 

stiegrojums un tā korozija 

4.2.11. attēls. Nesošais sienas panelis P1 

(biezums 400 mm). Būvniecības laikā 

nekvalitatīvi aizdarinātas paneļu savienojumu 

vietas. 

  
4.2.12. attēls. Nesošo šķērssienu paneļu 

ieliekamo detaļām korozijas bojājumi, 

būvniecības laikā pretkorozijas pārklājums 

nav ierīkots 

4.2.13. attēls. Nesošo šķērssienu paneļu 

ieliekamo detaļām korozijas bojājumi, 

būvniecības laikā pretkorozijas pārklājums 

nav ierīkots 
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4.2.14. attēls. Nebūtiska plaisa nesošās 

sienas panelī (atvērums līdz 0,2 mm) 

4.2.15. attēls. Pagraba stāvā atsevišķas 

šķērssienas montētas no diviem ПВС16 

paneļiem (150 mm biezumā). Paneļu 

ieliekamajām detaļām nebūtiskas korozijas 

pazīmes. 

  
4.2.16. attēls. Nesošo šķērssienu paneļu 

ieliekamo detaļām korozijas bojājumi, 

pretkorozijas pārklājums ierīkots nekvalitatīvi. 

4.2.17. attēls. Nesošo šķērssienu paneļu 

ieliekamo detaļām korozijas bojājumi, malu 

izdrupumi 

  
4.2.18. attēls. Mašīntelpas nesošās mūra 

sienas un dzelzsbetona gatavelementu 

pārsedze. Mūra sienu tehniskais stāvoklis ir 

labs. 

4.2.19. attēls. Nesošo šķērssienu paneļu 

ieliekamo detaļām korozijas bojājumi, 

pretkorozijas pārklājums ierīkots nekvalitatīvi. 
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4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas - 

Ēka nav būvēta pēc karkasa tehnoloģijas. 

Konstruktīvā ēkas shēma pieņemta ar nesošajām šķērssienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 

6,4 m. 

 
 

4.4. Pašnesošās sienas 30% 

Ēkas ārējās sienas ir pašnesošas, stiprinātas pie nesošajām šķērssienām ar monolitizējamiem 

savienojumu mezgliem. Fasādes skatā ārsienu paneļi ir lentveida dalījuma.  

Saskaņā ar Projektu, ārsienām uzstādīti vieglbetona gatavkonstrukciju – keramzītbetona paneļi 

300 mm biezumā un kāpņu telpā – 350 mm biezumā. Paneļu apdare no stikla mozaīkas, 

markas НС1; НС2; НС4A ēkas galvenajām fasādēm un paneļu markas НС24; НС30 gala 

sienām. 

Monolitizējamo savienojumu konstrukcija – nesošo šķērssienu savienojumi ar ārsienām, kā arī 

ārsienu elementu savstarpēja savienošana, saskaņā ar Projektu, risināta uz cilpveida 

izlaidumiem no iekšējiem un ārējiem sienu paneļiem ar tālāku savienošanu ar speciālām 

skavām un aizdari ar betonu M-200. Savienojumu mezgli doti attēlos 4.4.2. līdz 4.4.5. (mezglu 

atrašanās vietas dotas att. 4.2.1.).  

Saskaņā ar Projektu, monolitizējamo savienojumu metāla elementu pretkorozijas aizsardzība 

veicama ar metalizācijas metodi (visdrīzāk t.s. aukstā cinkošana, izmantojot polivinilhlorīda 

sveķu lakas un cinka pulvera maisījumu). 

Pagraba līmenī izmantoti pašnesošo ārsienu paneļi markas ЦНС, tie tiek balstīti tieši uz 

režģoga (sk. griezumus attēlā 4.4.1., griezumu vietas dotas attēlā 4.2.1.). Bēniņu līmenī – sienu 

paneļi ar atvērumiem НС1-5; НС2-5. 

Konstatēti bojājumi un defekti: 

- Kāpņu telpas pašnesošās ārsienas mitruma bojājumi, radušies iepriekš bojāta ailu 

aizpildījuma dēļ, att. 4.4.19., 4.4.20. iepriekš (bojātie stikla profilīti nomainīti uz PVC logu 

konstrukcijām). 

- Nekvalitatīvi aizdarinātas sadurvietas un atvērumi ārsienu paneļos pagraba telpā, att. 

4.4.6.; 

- Bēniņos, gala sienas paneļos (pārsvarā ēkas stūros) konstatējams mikroplaisu tīkls un 

mitruma bojājumi nehermētisku dzelzsbetona jumta elementu un pieslēgumu dēļ (att. 

4.4.8., 4.4.9., 4.4.10., 4.4.11., 4.4.12.); 

- ārsienām (no fasādes puses) atsevišķās vietās paneļu galu krāsojums atdalījies, netiek 

nodrošināta to aizsardzība pret mitruma iedarbību (att. 4.4.15.); 

- ārsienu paneļu pārklājuma bojājumi cokola zonā mitruma iedarbības rezultātā, kā arī 

citi nebūtiski paneļu bojājumi lokālās vietās (att. 4.4.13., 4.4.21., 4.4.22.); 

Apsekošanas laikā pašnesošo ārsienu paneļos netika novērota būtisku plaisu vai citu bojājumu 

veidošanās. 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77998 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Salacas ielā 17, Rīgā Lapa 20 no 81 

  
  

Vizuāli tika novērota ēkas gala sienu paneļu novirze no vertikāles (att. 4.4.14.). Ņemot vērā, ka 

starppaneļu šuvēm nav konstatētas būtiskas deformācijas, var pieņemt, ka novirzes un 

neprecizitātes radušās jau konstrukciju montāžas laikā.  

Ārsienu paneļu saduršuvju fotofiksācija un apraksts – Atzinuma sadaļā 4.5.  

Tālākai ārsienu bojājumu progresa izslēgšanai, nepieciešams novērst nepilnības – ārsienu 

paneļu galu bojāto vietu remontu un krāsojuma atjaunošanu un jumta konstrukciju (seguma) 

hermētiskuma atjaunošanu. 

Izpētes gaitā ēkas ārsienām veikti vertikalitātes uzmērījumi: ēkas stūros trīs līmeņos – pirmā 

stāva ārsienas paneļa lejasdaļā, piektā stāva līmenī un karnīzes daļā jumta līmenī, kopā 12 

punkti. Par bāzes punktiem pieņemti pirmā stāva līmeņa uzmērījumi, pret kuriem noteikta 

augstāko līmeņu novirze. Maksimālā novirze no vertikalitātes sastāda 44 mm (kas pie ēkas 

augstuma ~ 28 m sastāda 0.16 %). Vertikalitātes izpildmērījuma shēma pievienota Atzinuma 

Pielikumā Nr. 1.   

Vērtējot nobīdes no vertikalitātes iespējamos iemeslus, jāatzīmē, ka ēkas ārsienu starppaneļu 

šuvēs nav konstatētas būtiskas nepilnības un iespējams secināt, ka tā radusies ēkas 

būvniecības laikā neprecīzas montāžas rezultātā vai ar mazāku varbūtību - ēkas ekspluatācijas 

laikā.  

Kopumā pašnesošo ārsienu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs un piemērots turpmākai ēkas 

ekspluatācijai, tomēr ēkas ārsienu un lodžiju paneļu vizuālais stāvoklis kopumā vērtējams kā 

daļēji apmierinošs – konstatējami lokāli granīta šķembu izdrupumi, ražošanas defekti 

(nekvalitatīvas paneļu malas) un putekļu nosēdumi uz paneļu virsmām. Šiem  defektiem un 

nepilnībām pārsvarā ir vizuāls raksturs, kas neietekmē pašnesošo keramzītbetona paneļu 

stiprību un stabilitāti. 

 

 
4.4.1. attēls. Griezumi 11-11, 12-12, 13-13, griezumu vietas skatīt att. 4.2.1.  

Ārsienu paneļi, marka ЦНС Ārsienu paneļi, marka НС 
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4.4.2. attēls. Mezgls M5, ēkas gala sienas un 

garenfasādes sienas paneļu stūra mezgls. 

Projekta rasējums 

4.4.3. attēls. Mezgls M6, ēkas gala sienas 

paneļu un iekšsienu paneļu stiprinājuma 

mezgls. Projekta rasējums 

     
4.4.4. attēls. Mezgls M3 4.4.5. attēls. Mezgls M4 – ārsienas paneļu 

stiprinājuma mezgls ar nesošo šķērssienas 

paneli un tā griezums 1-1 

  
4.4.6. attēls. Neaizdarināts atvērums ārsienā 

(pagraba telpa) 

4.4.7. attēls. Pašnesošās sienas pagraba 

telpās labā tehniskajā stāvoklī 
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4.4.8. attēls. Mitruma bojājumi uz ārsienu 

paneļiem ēkas bēniņos, nehermētisku jumta 

konstrukciju rezultātā 

4.4.9. attēls. Mitruma bojājumi uz ārsienu 

paneļiem ēkas bēniņos, nehermētisku jumta 

konstrukciju rezultātā 

  
4.4.10. attēls. Mitruma bojājumi uz ārsienu 

paneļiem ēkas bēniņos, nehermētisku jumta 

konstrukciju rezultātā 

4.4.11. attēls. Mitruma bojājumi uz ārsienu 

paneļiem ēkas bēniņos, nehermētisku jumta 

konstrukciju rezultātā 

  
4.4.12. attēls. Mitruma bojājumi uz ārsienu 

paneļiem ēkas bēniņos, nehermētiska jumta 

seguma rezultātā 

4.4.13. attēls. Degšanas rezulātā radīti lokāli 

cokola paneļu apdares bojājumi 
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4.4.14. attēls. Ēkas ārsienu stūru paneļu 

novirzes no vertikāles 

4.4.15. attēls. Paneļu galu krāsojums vietām 

atdalījies, netiek nodrošināta to aizsardzība 

pret mitruma iedarbību 

  
4.4.16. attēls. DA fasāde 4.4.17. attēls. ZR fasāde 
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4.4.18. attēls. ZA fasāde 

  
4.4.19. attēls. Kāpņu telpas pašnesošās 

ārsienas mitruma bojājumi, radušies iepriekš 

bojāta ailu aizpildījuma dēļ. 

4.4.20. attēls. Kāpņu telpas pašnesošās 

ārsienas mitruma bojājumi, radušies iepriekš 

bojāta ailu aizpildījuma dēļ. 
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4.4.21. attēls. Cokola paneļa bojāta apdare 

mitruma iedarbības rezultātā 

4.4.22. attēls. Cokola paneļa bojāta apdare 

mitruma iedarbības rezultātā 

 

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija - 

Šuvju hermetizācija 

Saskaņā ar Projektu, šuvju aizpildījumu veido šuvē iestrādāts apaļformas  blīvējošs materiāls 

(projektā: пароизол), mastika un cementa javas kārta no ārpuses (no ēkas iekšpuses 

starppaneļu šuvju aizpildījums ar cementa javu). 

Ēkas ekspluatācijas laikā visas starppaneļu šuves papildus pārklātas ar hidroizolējošu 

materiālu, tomēr atsevišķās vietās konstatējami šuvju aizpildījuma izdrupumi, plaisas starp 

cementa javas aizpildījumu un paneļa malu (att. no 4.5.1. līdz 4.5.12.). Nepieciešams veikt 

bojāto starppaneļu šuvju atjaunošanu lokālās vietās. 

Pagraba telpās un koplietošanas telpās mitruma bojājumi no starppaneļu šuvēm netika 

konstatēti. 

Turpmākās ēkas ekspluatācijas laikā ir ieteicama starppaneļu šuvju periodiska pārbaude un  

atjaunošana. Starppaneļu saduršuvju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 
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4.5.1.att. Bojāts starppaneļu šuves blīvējums 

(virsējā cementa javas kārta atdalījusies). Sk. 

kopā ar att. 4.5.2. 

4.5.2.att. Bojāts starppaneļu šuves blīvējums 

(virsējā cementa javas kārta atdalījusies) 

  
4.5.3.att. Bojāts starppaneļu šuves blīvējums 4.5.4.att. Pašnesošo sienu paneļu betona 

struktūras bojājumi (ražošanas defekts) 

  
4.5.5. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu, tas 

vietām atdalījies 

4.5.6. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu, tas 

vietām atdalījies 
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4.5.7. attēls. Starppaneļu šuves 

hidroizolācijas pārklājums uzklāts 

nekvalitatīvi 

4.5.8. attēls. Starppaneļu šuves papildus 

pārklātas ar hidroizolējošu materiālu 

Hidroizolācija 

Pēc Projektā norādītās informācijas - vertikālā hidroizolācija pagraba sienām, kas saskarās ar 

grunti – karstā bitumena mastika 2 kārtas, horizontālā hidroizolācija – pa ārsienu perimetru 

atzīmē -0,69 m no divām papes kārtām.  

Faktiski apsekojamā ēkā konstatēts, ka horizontālā hidroizolācija ierīkota no cementa javas 

kārtas 20-30 mm biezumā - ārsienu paneļi tiek uzstādīti uz cementa javas kārtas, kura 

vienlaicīgi kalpo kā horizontālā hidroizolācija. 

Pazīmes, kas liecinātu par pagraba ārsienu vertikālās vai pamatu horizontālās hidroizolācijas 

bojājumiem, netika novērotas. Kopumā vertikālā un horizontālā hidroizolācija ir apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. 
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4.5.13. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m 4.5.14. attēls. Hidroizolācija uz atz. -0,69 m 

Siltumizolācija 

Atsegumu rezultātā tika noskaidrots, ka bēniņu pārsegumam (virs 9.stāva) ir ierīkota 

siltumizolācijas kārta no 200 mm biezām fibrolīta loksnēm, virs kurām ierīkota papes kārta un 

izlīdzinošā javas kārta 30-40 mm biezumā. 

Izpētes ietvaros tika veikta ēkas norobežojošo konstrukciju termogrāfija - infrasarkanā 

starojuma vizualizācija, un tika sagatavots termogrāfijas testēšanas pārskats, kas pievienots 

Atzinuma Pielikumā Nr. 2. 

Ārsienu paneļi 300 mm biezumā izgatavoti no keramzītbetona (vieglbetona) un ārsienu papildu 

siltumizolācija būvniecības laikā nebija paredzēta. Secināms, ka ēkas norobežojošās 

konstrukcijas (sienas, cokola daļa) neatbilst LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika” prasībām. 

 
4.5.15. attēls. Bēniņu pārsegumam ierīkota siltumizolācijas kārta no 200 mm biezām fibrolīta 

loksnēm 
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4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 20% 

 
Pagrabstāva, starpstāvu, lodžiju un bēniņu pārsegumi ierīkoti no dobajiem dzelzsbetona pārseguma 

paneļiem 220 mm biezumā un 2400 mm platumā, kas balstīti uz nesošajām dzelzsbetona paneļu 

šķērssienām. 

Pagraba telpās atsevišķās vietās starp pārseguma paneļiem ierīkoti monolītā dzelzsbetona iecirkņi 

(att. 4.6.7.). 

Apsekošanas laikā konstatēti šādi pagraba pārseguma paneļu bojājumi un defekti: 

- nekvalitatīvi aizdarināti atvērumi pārseguma paneļos (att. 4.6.5., 4.6.6.); 

- atsegts un korodējis stiegrojums pārseguma paneļu nepietiekamas betona aizsargkārtas dēļ 

– ražošanas defekts (att. 4.6.8.); 

- nodrupušas pārseguma paneļa malas un atsegts, korodējis stiegrojums (att. 4.6.8.); 

- plaisa, kas neietekmē pārseguma paneļu nestspēju, att. 4.6.9, 4.6.10.; 

Ēkas turpmākās ekspluatācijas laikā rekomendējams attīrīt atsegto, korodējušo stiegrojumu, veikt 

stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, atjaunot stiegrojuma aizsargslāni un nodrupušās pārseguma 

paneļu malas ar remontjavu.Pēc iedzīvotāju teiktā, ne starpstāvu, ne bēniņu pārsegumos vizuāli nav 

novērotas nepilnību pazīmes. 

Apsekošanas laikā ēkā netika atklātas pārsegumu deformācijas, kuras varētu liecināt par 

pārsegumu nestspējas samazināšanos, līdz ar to ēkas pārsegumu stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

 
4.6.1. attēls. Projekta pārsegumu plāns 
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4.6.2. attēls. Pārseguma paneļu un ārsienu savienojumu mezgli (Projekta rasējumi) 

  

4.6.3. attēls. Pārseguma paneļu savienojumu 

mezgli (Projekta rasējums)  

4.6.4. attēls. Pārseguma paneļu savienojumu 

mezgli (Projekta rasējums)  
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4.6.5. attēls. Nekvalitatīvi aizdarināti 

inženierkomunikāciju atvērumi pārseguma 

panelī (pagraba telpas) 

4.6.6. attēls. Nekvalitatīvi aizdarināti 

inženierkomunikāciju atvērumi pārseguma 

panelī (pagraba telpas)  

  
4.6.7.attēls. Pārseguma monolītā dzelzsbetona 

iecirknis pagraba telpās 

4.6.8. attēls. Atsegts, korodējis stiegrojums 

(nepietiekama betona aizsargkārta, ražošanas 

defekts)  

  
4.6.9.attēls. Plaisa pagraba pārseguma panelī 

(garenvirzienā, 1.sekcija). Plaisa neietekmē 

pārseguma paneļa nestspēju. Sk. kopā ar att. 

4.6.10. 

4.6.10. attēls. Plaisas atvērums 0,9 mm 

 

4.7. Būves telpiskās noturības elementi - 

Būves telpisko noturību nodrošina pamati, ēkas nesošās šķērssienas, garensienas, kā arī 

dzelzsbetona paneļu pārsegumi. Papildus telpisko noturību nodrošina arī ārsienu paneļu 

pašnesošās ārsienas, visu konstrukciju savienojumu kopums veido noturību un ēkas stingumu.  

Ēkā nav konstatēti bojājumi vai pazīmes, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 
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4.8. Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 

segums, lietusūdens novadsistēma 

30% 

Nesošā konstrukcija 

Ēkai izbūvēta dzelzsbetona gatavelementu jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu (4.8.2., 4.8.3., 4.8.4. attēls). 

Jumta nesošo konstrukciju veido gatavelementu dzelzsbetona teknes paneļi 2100 mm platumā 

(att. 4.8.7.) un dzelzsbetona sijas (РК1; РК2) gar ēkas garenfasādi, uz kurām balstītas jumta 

klāja ribotās dzelzsbetona plātnes 3190 mm platumā, to slīpums uz teknes pusi ir 5%.   

Jumta klāja ribotās dzelzsbetona plātnes uzstādītas ar ribām uz augšu, savienojumi starp jumta 

plātnēm nosegti ar U-veida dzelzsbetona elementiem, kas uzstādīti uz cementa javas.  

Bēniņu telpā jumta nesošie dzelzsbetona tekņu elementi un dzelzsbetona sijas (РК1; РК2) 

balstītas uz nesošo šķērssienu paneļiem (СК1; СК1-2А; СК1У). Teknes elementu savienojumu 

vietās uzstādīti divi nesošie dzelzsbetona elementi СК1 (att. 4.8.5., 4.8.7.). 

 

Apsekošanas laikā konstatēti jumta nesošās konstrukcijas bojājumi: 

- Teknes un to nesošiem elementiem СК1 ieliekamajām detaļām nekvalitatīvi veikta 

pretkorozijas apstrāde, konstatējamas korozijas pazīmes, teknes sānu malu mitruma 

bojājumu pazīmes, 4.8.6., 4.8.7.; 

- Dzelzsbetona teknes stūru nodrupumi, atsegts stiegrojums, att. 4.8.5., 4.8.8., 4.8.16.; 

- Dzelzsbetona teknes betona struktūras bojājumi mitruma iedarbībā (nehermētiskas 

jumta konstrukcijas dēļ), att. 4.8.9., 4.8.11. 

- Dzelzsbetona sijas РК1 mitruma bojājumi dēļ nehermētiskas jumta konstrukcijas, att. 

4.8.12.; 

- Jumta pārseguma plātņu apakšēja virsma nekvalitatīva, stiegrojuma aizsargkārta nav 

pietiekama (ražošanas defekts), virsmā mikroplaisu tīkls ar mitruma pazīmēm, 

nekvalitatīvi veikta atvērumu aizdare, att. 4.8.13., 4.8.14., 4.8.15.; 

- Jumta starpplātņu šuves nav pilnībā aizpildītas ar javu un hermetizējošo mastiku; 

 

Virs kāpņu telpas un mašīntelpas izbūvēta savietotā jumta konstrukcija, tās nesošie elementi ir 

plakanas dzelzsbetona plātnes П12, 160 mm biezumā, kas vienā galā balstītas uz dubult T- 

profila metāla sijas h=300 mm un otrā - uz mūra ārsienām (att. no 4.8.17., 4.8.18.).  

Turpinot ēkas ekspluatāciju, nepieciešams veikt: 

- Teknes un pārseguma plātņu bojājumu, nodrupumu un atsegtā stiegrojuma apstrādi un 

aizsargkārtas atjaunošanu ar tam piemērotām javām (bēniņu telpā); 

- Korodējušajām ieliekamajām detaļām veikt pretkorozijas apstrādi (bēniņu telpā); 

Apsekošanas laikā jumta nesošo konstrukciju elementiem nav konstatēti bojājumi vai 

deformācijas, kas liecinātu par to nepietiekamu nestspēju.  

Kopumā jumta nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 
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4.8.1. attēls. Bēniņu montāžas plāns (Projekta rasējums). Lietus ūdens kanalizācijas stāvvada 

izvietojums. 

 
4.8.2. attēls Jumta šķērsgriezums (Projekta rasējums) 

Lietus ūdens kanalizācijas 
stāvvads (1 gab. katrā sekcijā) 
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4.8.3. attēls Tekņu elementu savienojuma 

mezgls, nosegts ar U-veida dzelzsbetona 

elementiem (Projekta rasējums) 

4.8.4. attēls. Jumta klāja riboto dzelzsbetona 

plātņu balsta mezgls uz teknes paneļa 

(Projekta rasējums) 

  
4.8.5.attēls. Teknes elementu savienojumu 

vietās uzstādīti divi nesošie dzelzsbetona 

elementi СК1. Teknes stūrī izdrupums un 

atsegts nesošais stiegrojums. 

4.8.6.att. Tekni balstošie nesošie 

dzelzsbetona elementi СК1, ieliekamo detaļu 

korozija 

  
4.8.7.att. Jumta nesošā dzelzsbetona tekne. 

Mitruma bojājumi teknes savienojuma vietā 

(nehermētiska jumta konstrukcija) 

4.8.8.att. Teknes stūrī izdrupums un atsegts 

nesošais stiegrojums 
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4.8.9.att. Dzelzsbetona teknes betona 

struktūras bojājumi mitruma iedarbībā 

(nehermētiska jumta konstrukcija) 

4.8.10.att. Ēkas sekciju savienojuma vietā 

starp jumta dzelzsbetona pārseguma plātnēm 

iebūvēta metāla sija  

  
4.8.11.att. Dzelzsbetona teknes balsta vieta 

uz nesošiem dzelzsbetona elementiem СК1. 

Mitruma bojājumi dēļ nehermētiskas jumta 

konstrukcijas. 

4.8.12.att. Nesošās dzelzsbetona sijas РК1. 

Mitruma bojājumi dēļ nehermētiskas jumta 

konstrukcijas. 

  
4.8.13.att. Nekvalitatīvi veikta atvēruma 

aizdare jumta pārseguma panelī, atsegts 

korodējis stiegrojums 

4.8.14.att. Kanalizācijas izvada vietā bojātas 

jumta pārseguma plātnes malas, atsegts 

korodējis stiegrojums 
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4.8.15. attēls. Jumta pārseguma plātnei 

nepietiekama betona aizsargkārta (ražošanas 

defekts) 

4.8.16.att. Teknes stūrī izdrupums un atsegts 

nesošais stiegrojums 

  
4.8.17.attēls. Jumta pārseguma plātnes virs 

kāpņu telpas balstītas uz metāla dubult-T 

profila sijas (h= 300 mm) 

4.8.18. attēls. Jumta pārseguma plātnes virs 

kāpņu telpas balstītas uz metāla dubult-T 

profila sijas (h= 300 mm). Nokvēpušas sienas 

un griesti (ugunsgrēka pazīmes) 

 
 

Jumta klājs un segums 60% 

Ēkas jumta klāju veido ribotās dzelzsbetona plātnes 3190 mm platumā, ar slīpumu uz teknes 

pusi. 
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Būvniecības laikā dzelzsbetona plātņu virsmām ierīkots hidroizolējošs aizsargpārklājums, 

apsekošanas laikā konstatēts, ka aizsargpārklājums visā platībā ir pārklājums ir atdalījies un 

zudis atmosfēras apstākļu ietekmē (att. 4.8.19.).  

Kāpņu telpas savietotajam jumtam ierīkots ruļļveida kausējamais bitumena segums divās 

kārtās – segums ir atjaunots un tas ir apmierinošā tehniskajā stāvoklī (att. 4.8.20.). 

Apsekošanā konstatēti šādi bojājumi un defekti: 

- Dzelzsbetona plātņu betona virsmas ar bojājumiem visā platībā – apaugums, 

izdrupumi, mitruma un sala ietekmē bojāta betona struktūra, atsegts un korodējis plātņu 

stiegrojums, att. 4.8.21., 4.8.23., 4.8.33. 

- Jumta parapetu un riboto plātņu savienojumu šuvju nosedzošie dzelzsbetona elementi 

ar mitruma un sala ietekmē bojātu betona struktūru, vietām pilnībā sadrupuši, att. 

4.8.22., 4.8.24., 4.8.25., 4.8.27. 

- Riboto plātņu savienojuma vietas nav noblīvētas, att. 4.8.26. 

- Skārda nosegdetaļas virs kāpņu telpas ārsienām saglabājušās kopš būvniecības laika 

un daudzās vietās ir korodējušas, deformējušās, att. 4.8.20., 4.8.28. 

- Teknes elementu virsmas ar apaugumu, atsevišķās vietās sakrājušies sanesumi, lapas, 

noteku aizsargrestes zudušas, att. 4.8.21., 4.8.23.  

- Konstatētas vecas antenas, kas iespējams, netiek lietotas un nav darba kārtībā. 

Gar ēkas garenfasādes malām margas nav izbūvētas. 

Sekmīgai ēkas ekspluatācijai nepieciešams veikt: 

- Veco, korodējušo skārda nosegelementu nomaiņu, izgatavošanas laikā paredzot 

pietiekamu lāseņa garumu, kas mazinās nokrišņu ietekmi uz kāpņu telpas mūra 

ārsienām; 

- Jumta klāja un seguma atjaunošana visā platībā (dzelzsbetona plātņu bojāto betona 

virsmu atjaunošanu, jaunu riboto plātņu šuvju un jumta parapetu nosedzošo elementu 

uzstādīšana, riboto plātņu virsmu aizsargpārklājuma (seguma) ierīkošana, noteku 

aizsargrestu uzstādīšana); 

- Demontēt lietošanai nederīgas antenas, samazinot pieslēgumu vietu daudzumu, kas 

ļaus samazināt būvdarbu izmaksas un pēc jumta seguma atjaunošanas tā bojājumu 

vietas; 

 Jumta klāja un skārda detaļu tehniskais stāvoklis kopumā ir vērtējams kā neapmierinošs. 
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4.8.19.att. Ēkas jumta klājs – ribotās 

dzelzsbetona plātnes. Būvniecības laikā 

uzklātais hidroizolācijas pārklājums ir zudis 

atmosfēras apstākļu ietekmē. 

4.8.20.att. Kāpņu telpas savietotā jumta 

virsmas ar bitumena ruļļveida materiāla 

segumu labā stāvoklī, skārda nosegdetaļas 

korodējušas, nav mainītas kopš būvniecības 

laika. 

  
4.8.21.att. Apaugums un saneši teknē 4.8.22. attēls. Jumta parapetu nosedzošie 

dzelzsbetona elementi ar mitruma un sala 

ietekmē bojātu betona struktūru, vietām 

pilnībā sadrupuši 

  
4.8.23. attēls. Dzelzbetona tekne ar 

apaugumu, noteku aizsargrestes zudušas 

4.8.24. attēls. Parapetu nosedzošie 

dzelzsbetona elementi ar izdrupumiem 
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4.8.25. attēls. Parapetu nosedzošie 

dzelzsbetona elementi ar mitruma un sala 

ietekmē bojātu betona struktūru 

4.8.26. attēls. Riboto plātņu savienojuma 

vietas nav noblīvētas 

  
4.8.27. attēls. Parapetu nosedzošie 

dzelzsbetona elementi ar mitruma un sala 

ietekmē bojātu betona struktūru 

4.8.28. attēls. Kāpņu telpas parapeta skārda 

nosegdetaļas deformētas, korodējušas, nav 

mainītas kopš būvniecības laika 

 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 30% 

Ēkā izbūvēta iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēma. 

Lietus ūdens novadīšanai no jumta, dzelzsbetona gatavelementu teknē ierīkoti pieslēgumi 

lietus ūdens novadsistēmas cauruļvadiem (guļvadiem un stāvvadiem) bēniņu telpā. Teknē 

ierīkotām piltuvēm ir zudušas nosegrestes, kā rezultātā var veidoties aizsērējumi. 

Lietus ūdens novadīšanai no jumta katrā ēkas sekcijā ierīkots viens stāvvads ar pieslēgumu 

pilsētas lietus kanalizācijas kolektoram (stāvvada izvietojumu skatīt att. 4.8.1., 4.8.32.).  

Bēniņu telpā horizontāli izvietotas lietus ūdens notekcaurules (guļvads) sākotnēji bija izbūvētas 

no ķeta, bet ēkas ekspluatācijas laikā ir nomainītas uz PVC cauruļvadiem. Tomēr pagraba 

telpās konstatējami ķeta stāvvadi, tātad lietus ūdens novadsistēmas cauruļvadu nomaiņa veikta 

tikai daļēji (att. 4.8.33., 4.8.34.). Bēniņos cauruļvadu montāža veikta nekvalitatīvi, savienojumu 

vietās ierīkojot ķieģeļu atbalsta stabiņus bez cauruļvadu fiksācijas (att. no 4.8.29. līdz att. 

4.8.31.). 
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Nokrišņu ūdens no jumta novadīšanas nodrošināšanai nepieciešams: 

- ēkas bēniņos ierīkot atbilstošus cauruļvadu stiprinājumus un balstus; 
- veikt veco ķeta stāvvadu nomaiņu pilnā apjomā; 
- notekūdeņu novadīšanai no teknes uzstādīt piltuvju trūkstošās aizsargrestes. 

Nokrišņu ūdens novadīšanai no ēkas pamatiem gar ēkas ārējo perimetru izbūvēta 

aizsargapmale. Tās aprakstu un fotofiksāciju skatīt atzinuma sadaļā 4.1.  

Lietus ūdens novadīšanas sistēmas stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

  
4.8.29. attēls. Jumta lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas PVC cauruļvadi 

4.8.30. attēls. Jumta lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas PVC cauruļvadi 

  
4.8.31. attēls. Jumta lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas PVC cauruļvadi 

4.8.32. attēls. Jumta lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas ķeta cauruļvadi 

pagrabā 
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4.8.33. attēls. Saplaisājis jumta lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas ķeta cauruļvads 

pagrabā  

4.8.34. attēls. Sadrupis jumta lietus ūdens 

novadīšanas sistēmas ķeta cauruļvads 

pagrabā 

 

4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 30% 

Lodžijas. 

Ēkas dienvidu fasādē izveidotas lodžijas. Lodžiju pārsegumi izbūvēti no dzelzsbetona 

gatavelementiem un balstīti uz šķērssienām (4.9.1. attēls). Lodžiju norobežojošā konstrukcija 

– ekrāns 50 mm biezumā izbūvēts no dzelzsbetona plātnes ar stikla mozaīkas apdari (att. 

4.9.2.). Lodžijas norobežojošais elements metināts pie ieliekamām detaļām (att. 4.9.3., 4.9.4.).  

Apsekošanas laikā tika konstatēta ieliekamo detaļu nebūtiska korozija (att. 4.9.4.). Lodžiju 

norobežojošos paneļos atsevišķās vietās betona fragmentu nodrupumi (att. 4.9.3.), ieliekamām 

detaļām vērojama neliela korozija (att. 4.9.4.). Lodžiju balsta vietas bez novērotām 

deformācijām. Vizuāli lodžiju nesošajām konstrukcijām netika konstatēti būtiski bojājumi. 

Bojātiem lodžiju norobežojošiem paneļiem ieteicams veikt atjaunošanu (attīrīt stiegrojumu no 

korozijas un atjaunot betona aizsargkārtu).  

Ēkas ekspluatācijas laikā vairākām lodžijām ir uzstādītas norobežojošās konstrukcijas ar 

stiklojumu koka vai PVC rāmjos, kas nav reģistrēts kadastrālās uzmērīšanas lietā. Izpētes laikā 

neizdevās iegūt informāciju par lodžiju iestiklošanas likumiskumu un izbūvēto konstrukciju 

stāvoklis apsekošanas laikā netika vērtēts. 

Vizuālas lodžiju nesošo konstrukciju un elementu deformācijas pazīmes netika konstatētas, 

nesošie elementi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 
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4.9.1.att. Lodžiju pārsegumi izbūvēti no 

dzelzsbetona gatavelementiem un balstīti uz 

šķērssienām. 

4.9.2.att. Lodžiju norobežojošā konstrukcija – 

dzelzsbetona plātnes ar stikla mozaīkas 

apdari. 

  
4.9.3.att. Lodžiju norobežojošos paneļos 

atsevišķās vietās betona fragmentu 

nodrupumi. 

4.9.4.att. Lodžiju norobežojošos paneļos 

ieliekamām detaļām nebūtiska korozija. 
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4.9.5.att. Ierīkots lodžiju aizstiklojums 4.9.6.att. Ierīkots lodžiju aizstiklojums 

Jumtiņi 

Ēkas dienvidrietumu fasādes pusē izbūvēti divi dzelzsbetona jumtiņi (4.9.14., 4.9.15. attēls). 

Jumtiņš balstīts uz mūrētās ķieģeļu sienas,  kā arī uz ieliekamajām metāla detaļām ārsienā un 

tērauda apaļcaurules statņa (att. 4.9.8.). 

Jumtiņa metāla nesošajām elementiem (ieliekamajām detaļām un statnim) konstatēti būtiski 

korozijas defekti, kā arī jumtiņa skārda veidgabali deformēti un korodējuši (att. 4.9.12.). 

Jumtiņa dzelzsbetona konstrukcija ar ievērojamiem aizsargkārtas izdrupumiem un stiegrojuma 

atsegumiem (att. 4.9.9.). Jumtiņu nesošās mūra sienas ir saplaisājušas un deformējušās (att. 

4.9.11., 4.9.12.). Kāpnes pie lieveņa sabrukušas (att. 4.9.8.).  

Abi jumtiņi ēkas dienvidaustrumu pusē ir pirmsavārijas stāvoklī. Nepieciešams norobežot 

zonu ap jumtiņiem un veikt to atjaunošanu/pastiprināšanu vai demontāžu. 

Ēkas ziemeļrietumu fasādes pusē izbūvēti divi dzelzsbetona konstrukcijas jumtiņi virs ieejas 

mezgla (att. 4.9.13., 4.9.16.). Jumtiņam bitumena ruļļveida materiāla segums. Konstatēts 

jumtiņu seguma apaugums ar sūnām (att. 4.9.14.). Nav organizēta lietus ūdens novadīšana un 

jumtiņa slīpums vērsts uz ēkas pusi, ko var uzskatīt par Projekta nepilnību (att. 4.9.13., 4.9.10.). 

Jumtiņam ruļļveida materiāla segums apmierinošā tehniskā stāvoklī (att. 4.9.14.). 

Jumtiņa dzelzsbetona kolonnai apakšējā daļā atdalījusies betona aizsargkārta (att. 4.9.10.). 

Mitruma un sala ietekmē izdrupusi pārseguma plātnes mala, atsegts stiegrojums (att. 4.9.17., 

4.9.18.).  

Ēkas galveno ieejas mezglu jumtiņu tehniskais stāvoklis kopumā ir daļēji apmierinošs. 
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Rekomendējams atjaunot dzelzsbetona kolonnas apakšējās daļas stiegrojuma aizsargslāni, kā 

arī attīrīt ieejas mezgla jumtiņu no apauguma (att. 4.9.10.). Nepieciešama abu ēkas jumtiņu 

pārseguma plātnes malu atjaunošana, kā arī nomainīt jumtiņu bitumena ruļļveida segumu. 

  
4.9.7.att. 1.sekcijas jumtiņš dienvidrietumu 

fasādes pusē  

4.9.8.att. 1.sekcijas jumtiņš dienvidrietumu 

fasādes pusē 
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4.9.9.att. 1.sekcijas jumtiņam dienvidrietumu 

fasādes pusē pārseguma plātnes stiegrojuma 

atsegumi 

4.9.10.att. Jumtiņa dzelzsbetona kolonnai 

apakšējā daļā nodrupusi betona aizsargkārta. 

  

4.9.11.att. Jumtiņa nesošā siena ir 

pirmsavārijas stāvoklī. 

4.9.12.att. Ieejas mezgla jumtiņa konstrukcija 

atdalījusies no ēkas. 

  

4.9.13.att. Ēkas ieejas mezgla jumtiņam nav 

organizēta lietus ūdens novadīšana, jumtiņa 

slīpums vērsts uz ēkas pusi. 

4.9.14.att. Jumtiņam bitumena ruļļveida 

materiāla segums ar apaugumu un lapām. 
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4.9.15.att. Demontēta gāzes vada izvads 

caur jumtiņu aplīmēts ar ruļļveida materiāla 

segumu. 

4.9.16.att. 2.sekcijas jumtiņš ziemeļaustrumu 

fasādes pusē  

  
4.9.17.att. Mitruma un sala ietekmē izdrupusi 

pārseguma plātnes mala, atsegts 

stiegrojums. 

4.9.18.att. Mitruma un sala ietekmē izdrupusi 

pārseguma plātnes mala, atsegts 

stiegrojums. 
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4.9.19.att. Rezerves izeja (Projekta rasējumi) 

 
4.9.20.att. Galvenās ieejas mezgla griezums (Projekta rasējumi) 

 

4.10. kāpnes un pandusi  20% 

Ēkai izveidota viena kāpņu telpa no ieejas līdz nokļūšanai līdz jumtam. Ieeja kāpņu telpā caur 

galvenās ieejas vējtveri, kāpnes starp stāviem un uz pagraba telpām izbūvētas no dzelzsbetona 

gatavelementu laidiem un ribotiem laukumiem (att. 4.10.1.), kas balstās uz ārsienu paneļiem 

un monolītā dzelzsbetona iekšējā sienā iestrādātiem elementiem. 

Kāpņu telpas un pagraba kāpņu pakāpieniem lokāli konstatēti virsmas nošķēlumi (att. 4.10.4.; 

4.10.5.), kāpņu laidu balsta vietā - apdares nodrupumi (att. 4.10.3.). Kāpņu  pakāpienos 

izdrupumi un nošķēlumi rada klupšanas risku. (att. 4.10.3.; 4.10.4.; 4.10.5.), 

Ēkas 9. stāvā otrajā kāpņu telpā konstatēts mitruma radīts betona izdrupums kāpņu laukumiņa 

un kāpņu elementa sadurvietā (4.10.3.att.). Balsta elementa stāvoklis neliecina par kāpņu 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77998 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Salacas ielā 17, Rīgā Lapa 48 no 81 

  
  

nestspējas zudumu. Nepieciešams novērst mitruma rašanās cēloņus un betona pakāpienu 

saremontēt.  

Dzelzsbetona kāpņu laidumu un laukumu balsta vietās netika konstatētas plaisas, izlieces vai 

citas pazīmes, kas varētu liecināt par kāpņu nestspējas zudumiem. Balsta vietu stāvoklis 

vērtējams kā apmierinošs. 

Kāpņu telpā kāpnes aprīkotas ar norobežojošām metāla konstrukcijām un lenteri, kas nosegts 

ar vinila nosegelementiem. Vairākos stāvos konstatēti margu norobežojošo konstrukciju 

deformēti un iztrūkstošie posmi (att. 4.10.6., 4.10.7.) un zuduši vinila nosegelementu fragmenti 

(att. 4.10.2.; 4.10.6). Nepieciešams atjaunot bojātos posmus un aizsargkrāsojumu un atjaunot 

nosegelementus. 

Dzelzsbetona kāpņu elementu stabilitāte ir nodrošināta, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un 

stabilitāte”, prasībām. 

No bēniņu stāva izbūvētas metāla kāpnes, kas paredzētas ēkas ekspluatācijas nodrošināšanai, 

ar piekļuvi jumtam un lifta mašīntelpai (4.10.8., 4.10.9.att.). Tehniskās kāpnes izgatavotas no 

metinātām metāla konstrukcijām un balstās gan uz dzelzsbetona kāpņu laukumu mašīntelpas 

līmenī, gan uz dzelzsbetona kāpņu laukumu bēniņu telpas līmenī. Metāla norobežojošās 

konstrukcijas metinātas savā starpā un pie kāpņu laukuma ar ieliekamām detaļām.  

Piekļuve jumtam virs kāpņu telpas nodrošināta pa metāla kāpnēm, kuru elementi ir stipri 

korodējuši (4.10.11.att.). Nepieciešams veikt kāpņu elementu attīrīšanu no rūsas un to 

aizsardzību.  

Kopumā metāla kāpnes ir bez būtiskiem trūkumiem vai bojājumiem, to tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs. 

Izpētes laikā konstatēts, ka ir demontētas ugunsdzēsības kāpnes, kas bija iebūvētas lodžiju 

pārsegumu atvērumos (att. 4.10.12.). 

Ēkas kāpņu ārsienas pusē nav uzstādītas kāpņu ārējās margas, tas rada iespējamību izkrišanai 

pa logu un lietošanas drošības risku (4.10.10.att.). 

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta 1.punkta “Mehāniskā stiprība un stabilitāte”, prasībām. 

Pie ieejas ārdurvīm izbūvēts betona panduss atkritumu konteinera izvešanai (att. 4.10.10.att.).  

Abu ēkas pandusu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 

Cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem nav nodrošināta viegla piekļuve līdz pirmā stāva 

gaitenim/liftam (att. 4.10.1.).  
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4.10.1.att. Kāpnes 1. kāpņu telpā. 4.10.2.att. Kāpņu 2. kāpņu telpā. 

  

4.10.3.att. Kāpņu laukuma un kāpņu laida 

sadurvietā betona izdrupums. 

4.10.4.att. Lokāli izdrupumi, kas nerada 

paklupšanas risku. 
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4.10.5.att. Lokāli pakāpienu nošķēlumi. 4.10.6.att. Nekvalitatīvi remontēts margu 

vertikālais aizpildījums.  

  
4.10.7.att. Remontēts margu vertikālais 

aizpildījums. 

4.10.8.att. Metāla kāpnes, kas paredzētas 

piekļuvei jumtam un lifta mašīntelpai. 
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4.10.9.att. Metāla kāpnes, kas paredzētas 

piekļuvei jumtam un lifta mašīntelpai. 

4.10.10.att. Nav uzstādītas kāpņu ārējās 

margas, rada lietošanas drošības risku. 

  
4.10.11.attēls. Mašīntelpas kāpņu laukumiņā 

ierīkota lūka 

4.10.12.att. Panduss neapmierinošā 

tehniskajā stāvoklī 
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4.10.11. attēls. Plakanais dzelzsbetona panelis pilda kāpņu laukuma funkcijas (projekta 

rasējums) 

 

4.11. Starpsienas - 

Ēkā izbūvētas divu tipu lielpaneļu starpsienas, starp dzīvokļu telpām - ģipšbetona 80 mm 

biezas, sanitārajos mezglos – ģipšcementa, 60 mm biezas. Projekta starpsienu savienojuma 

mezgli doti att. 4.11.3. Dzīvokļu starpsienas netika apsekotas. 

Pagrabā ierīkotas ģipsolīta starpsienas 80 mm biezumā, bet atsevišķās vietās (piemēram, 

siltummezgla sienām) ierīkotas māla vai silikāta ķieģeļu starpsienas 120 mm – ½ ķieģeļa uz 

javas. Pagrabā ierīkotajām ģipsolīta starpsienām konstatēti daudzi bojājumi – plaisas, 

izdrupumi un mehāniski bojājumi (att. 4.11.1., 4.11.2.). Secināms, ka pagrabā izbūvētas 

starpsienas ir morāli un fiziski nolietojušās un nepieciešama to nomaiņa pilnā apjomā. 

 

  
4.11.1. attēls. Ģipsolīta starpsiena pagrabā ar 

daudziem bojājumiem un izdrupumiem, 

1.sekcija 

4.11.2. attēls. Ģipsolīta starpsiena pagrabā ar 

daudziem bojājumiem un izdrupumiem, 

1.sekcija 
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4.11.3. attēls. Tipveida projekta savienojuma mezgli 

 

4.12. Grīdas - 

Apsekošanas laikā tika veikta tikai ēkas koplietošanas telpu apsekošana. 

Pagraba telpās izbūvētas betona grīdas, bet pagraba daļā, kur ievietotas inženierkomunikācijas 

(siltumtrase), grīdas vispār nav ierīkotas vai arī ierīkotas betona plātņu grīdas. Atsevišķās 

telpās grīdas ir pilnībā sabrukušas un konstatējama smilšaina pamatne (att. 4.12.2.). 

Pie ieejas pagraba telpās konstatēta iebrukusi grīda (att. 4.12.1.). 

Pagraba telpu grīdu tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 

Ēkas koplietošanas telpās grīdas veido kāpņu laukumiņu betona virsmas, bet telpā pie ieejas 

dzīvokļos ir vēl būvniecības laikā ierīkotais māla plāksnīšu segums, tam konstatēti izdrupumi 

un plaisas (att. 4.12.3., 4.12.4.). Koplietošanas telpu grīdu tehniskais stāvoklis kopumā ir 

apmierinošs. 

 

  
4.12.1. attēls. Iebrukusi betona grīda pie 

ieejas pagraba telpās 

4.12.2. attēls. Atsevišķās pagraba telpās 

grīdas nav ierīkotas 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77998 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Salacas ielā 17, Rīgā Lapa 54 no 81 

  
  

  
4.12.3. attēls. Koplietošanas telpu segums 4.12.4. attēls. Koplietošanas telpu segums 

 
 

4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas - 

Ārdurvis 
Ēkai uzstādītas metāla konstrukcijas ārdurvis (att. 4.13.1.), kas aprīkotas ar elektronisko kodu 

atslēgu, durvju vērtne aprīkota ar pašaizveres mehānismu. Ārdurvis ir darba kārtībā un kopumā 

to tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.  

Ieejas durvju konstrukcija neatbilst Projekta risinājumiem, kā arī nenodrošina evakuācijas 

iespējas ārkārtas gadījumos.  

Rezerves ieejas durvis ir nolietotas un to tehniskais stāvoklis neapmierinošs (att. 4.13.3.). 

Rezerves durvis nepieciešams nomainīt.  

Iekšdurvis  

Ēkas stāvos ir uzstādītas iekšējās durvis, kas savieno kāpņu telpu ar koplietošanas telpu pie 

ieejas dzīvokļos. Durvis ir krāsotas, koka rāmja konstrukcijas ar dažādiem pildījumiem – 

iestiklotas ar 4 mm biezu stiklu un 6 mm armēto stiklu, aizpildītas ar saplāksni un kokšķiedru 

plātni. Tām konstatēti bojājumi vai furnitūras trūkumi (att. 4.13.4.). 

Kopumā durvju un ailu aizpildījums neatbilst lietošanas drošības un ugunsdrošības normām. 

Durvis, kas atdala kāpņu telpu, ir ugunsnedrošas, bet durvju vērtnē un ailā ievietots stikls – 

lietošanai nedrošs. 

Tāpat ēkā ir konstatētas metāla iekšdurvis nokļūšanai bēniņu telpās un uz jumta – to tehniskais 

stāvoklis katrā sekcijā ir apmierinošs (att. 4.13.5., 4.13.6.). 

Kopumā iekšdurvju un ārdurvju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 
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4.13.1.att. Ieejas mezglā metāla durvis ar 

aizvērējmehānismu. 

4.13.2.att. Durvis atkritumu konteinera telpai. 
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4.13.3.att. Rezerves ieejas durvis 

neapmierinošā tehniskajā stāvoklī 

4.13.4.att. Koplietošanas telpas durvis 

neapmierinošā tehniskajā stāvoklī 

  
4.13.5. attēls. Metāla durvis uz bēniņu telpu 4.13.6. attēls. Metāla durvis izejai uz jumta 

 
 

Logi  
Apsekotajai ēkai dzīvokļos ir uzstādīti koka konstrukcijas logi, kas ēkas ekspluatācijas laikā 

daļēji ir nomainīti uz stikla pakešu logiem PVC rāmjos (att. no 4.13.7. līdz 4.13.10.).  

Koka konstrukciju logiem ir  konstatēta ārējā aizsargkrāsojuma atslāņošanās, atsevišķiem PVC 

logiem to montāžā pielietotās poliuretāna putas bez ārējās apdares (att. 4.13.10.), kas var radīt 

montāžas putu hermetizējošo īpašību zudumu.  

Logu stiklojuma vai vizuāli logu vērtņu bojājumi netika konstatēti, logu tehniskais stāvoklis ir 

vērtējams kā apmierinošs. Vietās, kur atsegtas montāžas putas, ir ieteicams pabeigt logu ailu 

ārējo apdari, nosedzot putas ar javu, kā arī ieteicams nomainīt vecos koka rāmju logus pret 

logiem ar augstākiem energoefektivitātes rādītājiem. 
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4.13.7. att. PVC rāmju logiem ar stikla 

pakešu aizpildījumu. 

4.13.8. att. Ailas starp logiem nosegtas ar 

dekoratīvo apdari no stemolīta. 

  
4.13.9.att. PVC rāmju logiem ar stikla pakešu 

aizpildījumu 

4.13.10. att. Dažas lodžiju ailas ir aizbūvētas 

stikla paketēm PVC un koka rāmjos. Logu 

montāžā pielietotās poliuretāna putas bez 

ārējās apdares. 
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Citas ailas 

Pagrabstāvā ailu aizpildījums ir dažāds: metāla lokšņu, kokskaidu plātņu pildījums (att. 

4.13.11.- 4.13.14.).  

Bēniņos ailu aizpildījums no metāla žalūzijām. Vairākas žalūzijas ir deformētas vai zudušas. 

Ārējā fasādes kāpņu telpas sienā ailu aizpildījums ierīkots no stikla paketēm PVC rāmjos (att. 

4.13.17.). Kāpņu telpas 10. stāva sienā un atkritumu konteinera telpā ailu aizpildījums ierīkots 

no kokskaidu plātnes. 

Ārējo durvju ailu spraugas aizdarītas ar poliuretāna putām bez ārējās apdares, kas ilgtermiņā 

rada montāžas putu hermetizējošo īpašību zudumu (att. 4.13.15., 4.13.16.) 

Apsekošanas laikā konstatēti sienu apdares bojājumi un lietus laikā - mitruma pazīmes, kas 

liecina par nehermētiski izbūvētu konstrukciju. Konstrukcijas balsta un stiprinājuma vietas ir 

nosegtas ar apdari un apsekošanas laikā nebija apskatāmas. Tāpat neizdevās iegūt 

dokumentālo informāciju par fasādes izskata izmaiņām. 

Fasādes sienās ailās starp logiem ierīkots no minerālās vates pildījums, kas no ārpuses ir 

aizšūta ar koka dēļiem, ruberoīdu un nosegta ar dekoratīvo apdari – stemolīta loksnēm (att. 

4.13.18. - 4.13.20.). Apsekošanas laikā konstatēts, ka dažās ailās stemolīta loksnes ir 

salūzušas, vietām tās nav konstatētas un redzams atsegts ruberoīds un dēļi (att. 

4.13.19.attēls). Šāds ailu aizpildījums kopumā neatbilst ārsienām izvirzītām siltumizolācijas 

prasībām. 

 

  
4.13.11. att. Pagrabstāvā ailu aizpildījums - 

metāla plāksne ar atveri. 

4.13.12. att. Pagrabstāvā ailu aizpildījums - 

metāla žalūzijas. 
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4.13.13. att. Atkritumu konteinera telpai loga 

aila aizdarīta ar skaidu plāksni. 

4.13.14. att. Kāpņu telpas 10.stāvā ailu 

aizdarīta ar OSB plāksni. 

  
4.13.15. att. Ārdurvju ailu spraugu 

aizdarināšanai pielietotas poliuretāna putas 

bez ārējās apdares. 

4.13.16. att. Arējo durvju ailu spraugu 

aizdarināšanai pielietotas poliuretāna putas 

bez ārējās apdares. 
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4.13.17. att. Ārējā fasādes kāpņu telpas sienā 

ailu aizpildījums ierīkots no stikla paketēm 

PVC rāmjos. 

4.13.18. att. Ailas starp logiem nosegtas ar 

dekoratīvo apdari – stemolīta loksnēm. 

Vietām vērojami to bojājumi.  

 
4.13.19. att. Fasādes sienās ailas aizpildījumam starp logiem ierīkots koka karkass, dēļu 

apšuvums un aizpildījums ar minerālo vati. No ārpuses uzstādīta dekoratīvā apdare -stemolīta 

loksnes. Viena stemolīta apdares plāksne ir demontēta. 
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4.13.20. att. Fasādes ailas aizpildījuma konstruktīvais mezgls. Projekta rasējums 

 

4.14. Konstrukciju un materiālu ugunsizturība  

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Papildu pasākumi ugunsizturības palielināšanai 

konstrukcijām nav veikti. 

Ēkas norobežojošās un starpstāvu pārseguma nesošās konstrukcijas izbūvētas no 

nedegošiem materiāliem. Ēkas pagrabstāvā izbūvētie šķūnīši – daļēji ierīkoti no nedrošiem, 

degošiem kokmateriāliem.  

Tehniskās apsekošanas laikā konstatēts, ka pagraba telpās ugunsdrošās konstrukcijas 

neblīvās vietas nav pietiekami aizdarītas ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, 

kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.  

Lai nepieļautu dūmu un citu degšanas produktu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā, visas 

durvis, kas atdala kāpņu telpas no citas nozīmes telpām, jāaprīko ar pašaizveršanās 

mehānismiem un noblīvētās ar piedurlīstēm. 
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4.14.1. attēls. Neatbilstoši noblīvēti 

inženierkomunikāciju šķērsojumi, 

šķūnīšiierīkoti no nedrošiem, degošiem 

kokmateriāliem 

4.14.2. attēls. Neatbilstoši noblīvēti atvērumi 

 

4.15. Liftu šahtas 
- 

Ēkā izbūvētas liftu šahtas no nesošajiem dzelzsbetona sienu paneļiem. No kāpņu telpas puses 
šahtas sienu deformācijas vai plaisas netika konstatētas. Apsekošanas laikā piekļuve tika 
nodrošināta tikai no kāpņu telpas puses (mašīntelpa un šahta no iekšpuses netika apsekota). 

 

4.16. Ventilācijas šahtas un kanāli  - 

Ēkā dabīgā ventilācija no virtuvēm un sanitārajiem mezgliem tiek nodrošināta pa sienu paneļu 

blokos ierīkotajiem ventilācijas kanāliem (ventilācijas bloki ВБ1 320 mm biezumā). Sienu 

ventilācijas bloki izgatavoti horizontālajās formās, tie ir pašnesošie, materiāls – smagais betons. 

Kanālu izvietojums – slīpais. 

Ventilācijas kanālu izvadi ierīkoti uz jumta (caur jumta pārseguma plātni). Ventilācijas izvadu 

vietās blīvējums ir bojāts, iespējama mitruma infiltrācija bēniņu telpā (att. 4.16.3., 4.16.4.). 

 

  
4.16.1. attēls. Ventilācijas izvadi bēniņos 4.16.2. attēls. Ventilācijas izvadi bēniņos 
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4.16.3. attēls. Ventilācijas izvadi uz jumta. 

Izvada blīvējums ir bojāts. 

4.16.4. attēls. Ventilācijas izvadi uz jumta. 

Izvada blīvējums ir bojāts. 

 

5. Kopsavilkums 

5.1. Būves tehniskais nolietojums 

Atbilstoši LBN 405-15 5.punkta redakcijai, būvju apsekošanā ievēro normatīvos aktus un 

standartus atbilstoši nacionālā standartizācijas institūcijas publikācijām www.lvs.lv.  

Ēkas kopējais nolietojums Atzinumā aprēķināts pēc Latvijas būvnormatīva LBN 405-15 “Būvju 

tehniskā apsekošana” metodikas, nolietojuma aprēķināšana un tehniskā stāvokļa izvērtēšana 

veikta saskaņā ar LVS 412:2005 un MK 2010. gada 28. septembra noteikumiem Nr. 907.  

Izpētes laikā vērtējot apsekojamās ēkas konstrukciju tehnisko un ekspluatācijas rādītāju 

stāvokļa pasliktināšanās pakāpi attiecībā pret jaunu būvi, dabas, klimatisko un laika apstākļu 

ietekmi, ēkas uzturēšanas apstākļus, būvniecības defektus un nepilnības, ir gūta pārliecība, ka 

ēkas nesošās konstrukcijas atrodas apmierinošā tehniskā stāvoklī un tās ir drošas ēkas 

turpmākai ekspluatācijai.  

Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams ir apmierinošs un ēkas kopējais tehniskais 

nolietojums sastāda 26%.   

 
 

Kopējais vizuālais tehniskais nolietojums 

Konstrukcijas, ēkas 

daļas vai inženiertīklu 

nosaukums 

Konstrukcijas / ēkas daļas 

īpatsvars (ĒKEĪ), %  

(piem. MK not. Nr.48 no 

10.01.2012., 5. pielikums) 

Vizuālais 

nolietojums, 

 % 

Kopējais vizuālais 

nolietojums, % 

Pamati un pamatne 8 25% 2,00 

Nesošās sienas 

(karkasi) un 

pārsedzes 

52 25% 13,00 

Pārsegumi 30 20% 6,00 

Jumta nesošā 

konstrukcija 
5 30% 1,50 

Jumta segums 5 60% 3,00 

Kopējais vizuālais būves nolietojums, % 26,0% 
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5.2. Secinājumi un ieteikumi 

SECINĀJUMI 

Mehāniskā stiprība un stabilitāte 

Pamati 

Ēkai izbūvēti pamati no iedzenamiem pāļiem un monolītiem dzelzsbetona režģogiem. 

Apsekošanas laikā netika veikta pamatu atsegšana. Pazīmes, kas liecinātu par būtiskām 

pamatnes un/vai pamatu deformācijām netika konstatētas, kopumā pamatu un pamatnes 

tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta 

“mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

Ēkas konstruktīvā shēma pieņemta ar nesošajām šķērssienām, kas izvietotas ar soli 3,2 un 6,4 

m.  

Apsekošanas laikā nav novērotas nesošo sienu plaisāšana vai tādas deformācijas, kas var 

liecināt par iespējamām neatbilstībām un nepietiekamu nestspēju. 

Nesošo sienu vizuālajā apskatē konstatēti tādi defekti, kā nebūtiskas plaisas nesošajos 

iekšsienu paneļos, nesošo iekšsienu savienojumu mezglu ieliekamo detaļu korozija. 

Konstatētie bojājumi neietekmē sienu nestspēju. 

Nesošo sienu, ailu siju un pārsedžu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Pašnesošās sienas 

Visas ēkas ārējās sienas ir pašnesošas, stiprinātas pie nesošajām šķērssienām ar 

monolitizējamiem savienojumu mezgliem. Ārsienas veido vieglbetona gatavkonstrukciju – 

keramzītbetona paneļi 300 mm biezumā un kāpņu telpā – 350 mm biezumā. 

Apsekošanas laikā konstatētas nebūtiskas plaisas ārsienu paneļos, to savienojumu mezglu 

ieliekamo detaļu korozija, mitruma bojājumi nehermētisku dzelzsbetona jumta elementu un 

pieslēgumu dēļ, paneļu ražošanas defekti un taml. Konstatētie bojājumi neietekmē pašnesošo 

sienu mehānisko stiprību un stabilitāti. 

Pašnesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības 

likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 

Ēkas pārsegumi veidoti no dobajiem pārseguma paneļiem. 

Apsekojot pagrabstāva pārsegumu tika konstatēts, ka bojājumi ir nebūtiski, radušies ražošanas 

laikā (piemēram, nepietiekamas betona aizsargkārtas dēļ), kopumā pagrabstāva pārsegums 

un koplietošanas telpu pārsegumi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī.  Ēkā netika atklātas lieces 

vai citas pārsegumu deformācijas, kuras var liecināt par pārsegumu nestspējas 

samazināšanos. 



Tehniskās apsekošanas atzinums 
Nr. 3-4.5.4/77998 
 

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka Salacas ielā 17, Rīgā Lapa 65 no 81 

  
  

Kopējais pārsegumu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 

9.pantam “Būtiskās būvei izvirzāmās prasības”. 

Būves telpiskā noturība 

Būves telpisko noturību nodrošina pamati, ēkas nesošās šķērssienas, garensienas, kā arī 

dzelzsbetona paneļu pārsegumi. Papildus telpisko noturību nodrošina arī ārsienu paneļu 

pašnesošās ārsienas, visu konstrukciju savienojumu kopums veido noturību un ēkas stingumu.  

Ēkā nav konstatētas pazīmes, kas liecinātu par telpiskās noturības nepietiekamību. 

Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 

novadīšanas sistēma 

Nesošā konstrukcija 

Ēkai izbūvēta dzelzsbetona gatavelementu jumta konstrukcija ar iekšējo lietus ūdens 

novadīšanas sistēmu. Jumta nesošajiem elementiem konstatēti bojājumi, kas radušies mitruma 

ietekmē, nehermētisku jumta konstrukciju un neatbilstoša seguma dēļ (dzelzsbetona teknes 

betona struktūras bojājumi), ražošanas defekti, galvenokārt, nepietiekams stiegrojuma 

aizsargslānis, nebūtiskas plaisas. Turpinot ēkas ekspluatāciju, nepieciešams atjaunot jumta 

segumu, lai novērstu mitruma infiltrāciju un tālāku nesošo konstrukciju bojājumu attīstību.  

Apsekošanas laikā jumta nesošās konstrukcijas elementiem nav konstatēti tādi bojājumi vai 

deformācijas, kas liecinātu par to nepietiekamu nestspēju, tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

apmierinošs un atbilstošs Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” 

prasībām. 

Jumta klājs un segums 

Ēkas jumta klāju veido ribotās dzelzsbetona plātnes ar slīpumu uz teknes pusi.  

Ēkas jumta klāja dzelzsbetona plātnes ilgstošu laiku ekspluatētas bez aizsargpārklājuma 

(seguma), kā rezultātā visā jumta platībā konstatēti betona virsmas bojājumi, atsegts, korodējis 

stiegrojums, dzelzsbetona nosedzošie elementi vietām pilnībā sadrupuši. Jumta skārda 

elementi nomainīti daļējā apjomā. 

Jumta klāja un skārda detaļu tehniskais stāvoklis kopumā ir vērtējams kā neapmierinošs. 

Nepieciešams atjaunot jumta klāja bojātās betona virsmas un ierīkot segumu. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Ēkā izbūvēta iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēma. Sistēmas ķeta cauruļvadi pārsvarā 

nomainīti uz PVC cauruļvadiem.  

Konstatētas atsevišķas nepilnības, kuras ieteicams novērst ēkas turpmākās ekspluatācijas 

laikā. Kopumā lietus ūdens novadīšanas sistēmas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 

Vizuālas lodžiju nesošo konstrukciju deformācijas netika konstatētas, nesošie elementi ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Galvenās fasādes pusē ieejas mezglu jumtiņiem konstatēti tādi defekti, kā izdrupumi, 

stiegrojuma atsegumi, bioloģiskais apaugums. Lietus ūdens novadīšanas notekrenes 
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jumtiņiem nav ierīkotas, ūdens no jumtiņa sānu pusēm notek uz ēkas apmalēm, bojājot 

ārsienas cokola daļā. Jumtiņu tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs. 

Ēkas DR fasādes pusē izbūvēto rezerves ieeju jumtiņu nesošās konstrukcijas ir pirmsavārijas 

stāvoklī. Nepieciešams veikt to atjaunošanu/pastiprināšanu vai demontāžu. 

Ugunsdrošība. 

Ēkas būvkonstrukcijas ugunsizturība un ugunsreakcija 

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas no dzelzsbetona gatavelementiem un 

konstrukcijas atbilst ugunsdrošības prasībām. Papildu pasākumi ugunsizturības palielināšanai 

konstrukcijām nav veikti. 

Vides aizsardzība un higiēna 

Šuvju hermetizācija  

Starppaneļu šuvju aizpildījumu veido šuvē iestrādāts apaļformas blīvējošs materiāls, mastika 

un cementa javas kārta. 

Ēkas ekspluatācijas laikā visas starppaneļu šuves papildus pārklātas ar hidroizolējošu 

materiālu, tomēr atsevišķās vietās konstatējami šuvju aizpildījuma izdrupumi, plaisas starp 

cementa javas aizpildījumu un paneļa malu. Nepieciešams veikt bojāto šuvju posmu 

atjaunošanu. 

Sūdzības no ēkas iedzīvotājiem par iespējamiem mitruma bojājumiem vai caursalšanu nav 

saņemtas. Pagraba un bēniņu telpās nav konstatētas starppaneļu šuvju bojājumu pazīmes. 

Hidroizolācija 

Apsekojamā ēkā konstatēts, ka horizontālā hidroizolācija ierīkota no cementa javas kārtas 20-

30 mm biezumā - ārsienu paneļi tiek uzstādīti uz cementa javas kārtas, kura vienlaicīgi kalpo 

kā horizontālā hidroizolācija. 

Pazīmes, kas liecinātu par pagraba ārsienu vertikālās vai pamatu horizontālās hidroizolācijas 

bojājumiem, netika konstatēti, ārsienu vertikālā un pamata horizontālā hidroizolācija ir 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Lietošanas drošība un vides pieejamība 

Kāpnes un pandusi 

Kāpnes izbūvētas no dzelzsbetona gatavelementu laidiem un laukumiem.  

Apsekošanas laikā konstatēti nebūtiski kāpņu un margu bojājumi (izdrupumi, margas bez 

lenteres vinila nosegelementiem, deformēti un trūkstoši margu elementi). 

Kāpņu laidiem netika konstatētas pazīmes, kas liecinātu par būtiskām deformācijām/trūkumiem 

kāpņu laidu konstrukcijās, pakāpieni un kāpņu laukumi ir bez būtiskiem virsmas bojājumiem. 

Kāpņu nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs un atbilstošs 

Būvniecības likuma 9.panta “mehāniskā stiprība un stabilitāte” prasībām. 

Energoefektivitāte 

Siltumizolācija 
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Ēkas pagraba sienām un ārsienām siltumizolācija nav ierīkota, bet bēniņu pārsegumam ierīkota 

siltumizolācija no fibrolīta loksnēm. Ēkas norobežojošās konstrukcijas ekspluatācijas periodā 

nav siltinātas.  

Rekomendējams organizēt ēkas energoefektivitātes uzlabojumus, jo Projekta risinājumi nav 

energoefektīvi. 

REKOMENDĀCIJAS UN IETEIKUMI 

Drošai ēkas ekspluatācijas turpināšanai, rekomendējams veikt šādus pasākumus: 

1. Ēkas aizsargapmales atjaunošana (demontāža, pamatnes sagatavošana, jaunas 

apmales izbūve) pilnā apjomā. 

2. Nepieciešams veikt pretkorozijas pārklājuma atjaunošanu nesošo sienu ieliekamajām 

detaļām pagraba stāva telpās, veikt nenoblīvēto atvērumu aizdari ar atbilstošiem 

materiāliem (pagraba telpās), atsegtā stiegrojuma attīrīšanu un aizdari ar remontjavu. 

3. Veikt ārsienu paneļu galu bojāto vietu atjaunošanu un aizsargpārklājuma ierīkošanu. 

4. Ieteicams veikt ēkas siltināšanas pasākumus. 

5. Veikt bojāto starppaneļu šuvju atjaunošanu lokālās bojājumu vietās. 

6. Ieteicams veikt pārseguma paneļu bojājumu novēršanu pagraba telpās - attīrīt atsegto, 

korodējušo stiegrojumu, veikt stiegrojuma pretkorozijas apstrādi, atjaunot stiegrojuma 

aizsargslāni un nodrupušās pārseguma paneļu malas ar remontjavu. 

7. Nepieciešams veikt šādus jumta dzelzsbetona konstrukciju atjaunošanas darbus: 

- Teknes un pārseguma plātņu bojājumu, nodrupumu un atsegtā stiegrojuma apstrādi 

un aizsargkārtas atjaunošanu ar tam piemērotām javām (bēniņu telpā); 

- Korodējušajām ieliekamajām detaļām veikt pretkorozijas apstrādi (bēniņu telpā); 

8. Nepieciešams veikt šādus jumta klāja un seguma atjaunošanas un uzturēšanas darbus: 

- Veco, korodējušo skārda nosegelementu nomaiņu; 

- Jumta klāja un seguma atjaunošana visā platībā (dzelzsbetona plātņu bojāto betona 

virsmu atjaunošanu, jaunu riboto plātņu šuvju un jumta parapetu nosedzošo 

elementu uzstādīšana, riboto plātņu virsmu aizsargpārklājuma (seguma) ierīkošana, 

noteku aizsargrestu uzstādīšana). 

- Lietošanai nederīgo antenu u.c. elementu demontāžu, periodisku jumta segumu 

attīrīšanu no sanesumiem; 

9. Veikt lodžiju dzelzsbetona konstrukciju korodējušo ieliekamo detaļu pretkorozijas 

apstrādi. 

10. Ēkas uzturēšanas ietvaros visiem jumtiņiem ieteicams veikt noteksistēmas ierīkošanu 

un jumtiņu seguma periodisku kopšanu – attīrīšanu no apauguma. 

11. Rezerves ieeju jumtiņiem, kas ir pirmsavārijas stāvoklī, veikt to 

atjaunošanu/pastiprināšanu vai demontāžu. Nekavējoties jānorobežo zona ap 

jumtiņiem, lai nepieļautu nepiederošu personu piekļuvi. 

12. Kāpnēm nepieciešams atjaunot bojātos margu elementus, aizsargkrāsojumu un vinila 

nosegelementu. Atjaunot kāpņu laukumiņa izdrupumu 2.sekcijas 9.stāvā. Pandusus pie 

galvenās ieejas nepieciešams demontēt un izbūvēt jaunus. 

13. Atjaunot iebrukušo betona grīdu pie ieejas pagraba telpās. 
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14. Pagraba telpās ugunsdrošo konstrukciju neblīvās vietas aizdarīt ar blīvējošiem, dūmus 

necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību 

noteiktā ugunsizturības robeža 

Atzinuma pielikumi: 

1.Pielikums- vertikalitātes izpildmērījuma shēma  

2.Pielikums- termogrāfijas testēšanas pārskats 

Apsekošanu veica un tehniskās apsekošanas atzinumu sagatavoja: 

  

 būvinženiere Ilona Marina, LBS sert. Nr.5-01535. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

 būvinženieris Aivars Mednis, LBS sert. Nr.4-00646. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

 būvinženieris Jānis Pelēķis, LBS sert. Nr. 5-00956. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
 

 būvinženieris Jānis Āva, LBS sert. Nr. 5-03562. 

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
  

 prokūrists Mārtiņš Maskavs 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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1. Pielikums 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. att. Vertikalitātes izpildmērījuma shēma 
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2. Pielikums 
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