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                                                                                Pielikums Nr.1. 

                                           2020.gada 30. septembra Līgumam Nr. 1-45/20/8-LI 

 

 

DARBA UZDEVUMS 

Ēkas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādei 

Mālpils sociālās aprūpes centra dzīvojamajai ēkai Garkalnes ielā 1, Mālpilī, Mālpils 

novadā 

 

 

Darba uzdevuma mērķis: būves periodiska apsekošana  ekspluatācijas laikā, lai varētu 

pārliecināties par būves izbūvēto konstrukciju drošumu un būves atbilstību 

Būvniecības likuma 9. panta. 

 

Darba uzdevums paredz: 

         1.Vizuāli apsekot ēku, fiksēt un novērtēt redzamos bojājumus, konstrukciju 

tehnisko stāvokli, pievienot tos foto fiksācijas veidā pie ēkas tehniskās apsekošanas 

atzinuma. 

        2.Tehniskā izpēte un konstrukcijas atsegšana ir nepieciešama un apmaksājama 

atsevišķi, ja vizuālās apskates laikā konstatēti (fiksēti) redzami būves bojājumi, kas 

mazina ēkas stiprību vai noturību. 

        3.Ēkas tehniskās apsekošanas atzinumu izstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 

2015. gada 30. jūnija noteikumiem Nr. 337 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"" un 01.10.2014. likumu “Būvniecības 

likums” un citiem LR būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem. 

        4.Sniegt secinājumus un priekšlikumus konstatēto nepilnību novēršanai. 

         

 

 

 

 

SIA „AKRO BŪVE” valdes priekšsēdētājs: Arnis Kļaviņš  

 

            P/a “Mālpils sociālais dienests” direktore: Olga Volosatova 
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1. VISPĀRĪGĀS ZIŅAS PAR BŪVI 

 

Pielikums 

Latvijas būvnormatīvam LBN 405-15 

"Būvju tehniskā apsekošana" 

(apstiprināts ar Ministru kabineta 

2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.337) 

SIA "AKRO BŪVE", reģ. Nr. LV40003932487, būvkom.reģ. Nr. 5049-AR, Mediķu iela 3d, Langstiņi, 

Garkalnes nov.,  LV2137, Arnis 26439875  Arnis@akrobuve.lv, Ojārs 22008902   Ojars@akrobuve.lv 

(apsekotājs un tā rekvizīti-fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., 

būvkomersanta reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

 Tehniskās apsekosanas atzinums 

 

Mālpils pagasta sociālā dienesta ēka (kad.Nr.80740030218001 ); Mālpils nov., Mālpils, Garkalnes iela 8  

(būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese) 

  Mālpils novada P/A Mālpils sociālais dienests, līgums Nr. 1-45/20/8-LI , noslēgts 30.09.2020. 

(pasūtītājs. līguma datums un numurs) 

 Pielikums Nr.1 pie līguma Nr. 1-45/20/8-LI , izsniegts 30.11.2020. 

(apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

 1. Vispārīgas ziņas par būvi 

    Atzinums izsniegts 2020.gada 30.novembrī. 

1.1. būves veids ………………………...1264-Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas 

1.2. apbūves laukums (m2)……………………………………………………………..635,5 

1.3. būvtilpums (m3)   …………………………………………………………………..1935 

1.4. kopējā platība (m2)…………………….………………………………..…………495,2 

1.5. stāvu skaits ………………………………………………………………………….....1 

1.6. zemes vienības kadastra apzīmējums…………………………………...…..80740030218 

1.7. zemesgabala platība ha (m2-pilsētās, ha-lauku teritorijās)…………...……….….....1,5355 

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks..……………………………………………………nav datu 

1.9. būves pašreizējais īpašnieks…………………………………...Mālpils pagasta pašvaldība 

1.10. būvprojekta autors.……………………………………………………….SIA "Villa Zaļā" 

1.11. 
būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums…..……...."Mālpils sociālā dienesta 

virtuves un sanitārā mezgla rekonstrukcija Mālpilī, Garkalnes ielā 8 "; akcept. 2006. gads 

1.12. būves nodošana ekspluatacijā (gads un datums)………………………….………….2009 

1.13. būves konservācijas gads un datums …………………………………………………….. 

1.14. būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads……………………………………2009 

1.15. 
būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, izsniegšanas gads un datums: 

……………………………………Izdrukas ID: 390000998589; izsn. 15.07.2009. 
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2. SITUĀCIJA 
 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam. 

 

Apsekojamā ēka- Mālpils sociālā aprūpes  centra dzīvojamā  ēka atrodas Garkalnes 

ielā 8, Mālpilī, Mālpils novadā (kadastra apz. 80740030218001). Platība izmantota atbilstoši 

pilsētas teritorijas plānojumam un apbūves noteikumiem. Ēkas izvietojums Mālpils novada 

funkcionālā zonējuma kartē-publiskā apbūves teritorija. 

  Saskaņā ar 2018. gada 18. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 326 "Būvju 

klasifikācijas noteikumi" , ēka atbilst kodam Nr. 1264 -ārstniecības vai veselības aprūpes 

iestāžu ēkas. Būves plānojums atbilst tās lietošanas veidam. 

 

 

2.2. Būves izvietojums zemes gabalā. 

 

 

Zemes gabals atrodas valsts autoceļa P8 Inciems-Sigulda-Ķegums  malā. Ērta 

piekļūšana pa P3 autoceļu Garkalne -Mālpils. Ēka novietota zemes gabala vidusdaļā. No 

autoceļa ierīkota asvaltēta nobrauktuve. Uz zemes gabala atrodas aprūpes centra ēka, veļas 

mazgātuve ar katla telpu, divi šķūņi, artēziskās akas sūkņu māja. Ap ēkām ir daudz brīvas 

terotorijas.  Ierobežojumi, servitūti: 020305-aizsargjosla gar autoceļu P8-0,8601 ha; 020501-

aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 kv-0,0719 ha; 

020501-aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 kv-0,0222 

ha. 
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Att. 2.2.1. Mālpils sociālā aprūpes  centra ēkas topografiskajā plānā. 

2.3. Būves plānojums. 

 

  Apsekotā ēka būvēta viena stāva līmenī, bez pazemes stāva ar plašu mansarda telpu. 

No tās pirmsākumiem, pagājušā gadsimta sākumā , ēka pielietota pagasta iedzīvotaju sociālo 

jautājumu risināšanai-no "nabagmājas", slīmnīcas, līdz sociālajam aprūpes centram šodienās. 

Atbilstoši nepieciešamībai un iespējām, ēkas būvapjoms ik pa laikam papildināts ar piebūvēm 

un pārbūvēm. Ēkas tehniskā stāvokļa aprakstam atbilstoši  apsekojuma laikā gūtajai 

informācijai par ēkas būvniecības gaitu, ēka nosacīti sadalīta blokos A; B; C; D. Būves 

plānojums atbilst tās funkcijai. 

 

Att. Nr. 2.3.1. Ēkas plānojums I stāva līmenī. Atbilstoši  TA laikā gūtajai informācijai 

par ēkas būvniecības gaitu, ēka nosacīti sadalīta blokos A; B; C; D. 

 

  2006.gadā SIA "Villa Zaļā" veica ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādi, kas apstiprināts 

Mālpils pilsētas būvvaldē 2008,gada 20,janvārī un realizēts 2009. gadā. Projektā realizēts 
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Mālpils sociālā dienesta virtuves un sanitārā mezgla rerkonstrukcija ( Att. Nr.2.3.1. bloks D ). 

Virtuves telpas izvietotas, pārplānojot esošās telpas, kā arī izmantojot blakus esošās telpas 

blokā A (Att. Nr.2.3.1.). Virtuves telpām papildus ierīkotas labierīcības: tualetes invalīdiem, 

darbiniekiem, dušas, ģērbtuves, ēdamtelpa, atpūtas telpa. Pārejā ēkas daļa tiek izmantota 

pacientu palātu uzturēsanai. Virtuves blokam no pagalma puses ir divas atsevisķas ieejas. No 

šejienes nodrošināta piekļuve mansarda telpām. Bloku D un A savieno gaitenis. Telpu bloks 

C izvietots perpendikulāri blokiem A un B. Pacientu palātas izvietotas bloku A; B;C 

gaiteņiem abās pusēs. To izvietojums DR-ZA virzienā. Ēkas galos ir atsevisķas ieejas. 

 

 

3. TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA. 
 

3.1. Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi 
 

Tehniskais nolietojums:       

40 (%) 

 

Apsekojamā ēka atrodas atvērtas teritorijas iekšpagalmā. Ēkas centrālās fasādes pusē 

ir izveidots auto stāvlaukums. Ēkas iekšpagalms veidots no bruģa seguma un asvaltēta 

laukuma. Asvalta iekšpagalma laukums ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Asvalta segumā 

vērojama plaisas un drupšanas pazīmes. Auto iekšpagalma stāvlaukums ir ar sķembotu 

virskārtu. Ap ēku ir izveidots bruģēts pastaigu celiņš. Ir daudz zālāju laukumi un koka 

stādījumu iedzīvotāju atpūtai. Piebraucamais ceļš pie ēkas ir asfaltēts labā tehniskā stāvoklī. 

(Skatīt Attēls Nr.3.1.2).  

    

Attēls Nr.3.1.1. Daļa pagalma teritorijas- asvaltēta. Attēls Nr.3.1.2. No autoceļa ierīkota asvaltēta 

Iesegums sadrupis.           nobrauktuve. 
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Attēls Nr.3.1.3. Centralā laukuma iesegums-             Attēls Nr.3.1.4. Virtuves bloka telpu piekļuve 

bruģakmens, asvalts, šķembu, grants sagums. ierīkots bruģēts segums.  

   

Attēls Nr.3.1.5. Nr.3.1.6. Teritorijā pacientu paistaigām ierīkoti bruģēti celiņi. Bruģētiem celiņiem 

nepieciešama sakopšanas darbi – jāattīra no nezālēm u.c.organikas.  

3.2. Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi, un sporta 

laukumi 
- 

Apsekotajam īpašumam nav bērnu rotaļu un atpūtas laukumu. 

 

3.3. Apstādījumi un mazās arhitektūras formas Tehniskais nolietojums:       

30 (%) 

Teritorijā atvelēta daudz vietas zalājam. Ir ierīkoti koku un krūmu stādījumi. Pastaigu 

celiņi bruģēti. Ierīkoti soliņi atpūtai. Tāpat, atpūtai ierīkota lapene. Kopumā tehniskais 

stāvoklis apmierinošs. Lielāka uzmanība būtu pievēršama bruģa celiņu un laukumu 

uzturēšanai un kopšanai. 
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Attēls Nr.3.3.1.        Attēls Nr.3.3.2. 

   

Attēls Nr.3.3.3.        Attēls Nr.3.3.4.   

  

3.4.  Nožogojums un atbalsta sienas Tehniskais nolietojums:       

30 (%) 

  Teritorijā vienīgais aizsargnožogojums ierobežo dziļurbuma ūdens ņemšanas 

aizsargjoslu. Izbūvei izmantots drāšu žogs ar metāla stabiņiem. Tehniskais stāvoklis -

apmierinošs. 

4. BŪVES DAĻAS. 
 

4.1. Pamati un pamatne Tehniskais nolietojums:       

50 (%) 

 

  Ēkas pamatojuma, esošo pamatu un pamatnes grunšu, ģeotehniskā izpēte netika 

veikta, tāpat netika noteikts pamatu iebūves dziļums. 
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Pamati ir vieni no tām konstrukcijām, kas atspoguļo ēkas būvniecības sarežģīto 

vēsturi. Tie atšķiras pēc izmantoto materiālu un pielietoto tehnoloģiju veida, izbūvētajām 

augstuma atzīmēm, izbūves līmeņiem, izmēriem. Aprakstā, kopā ar citām raksturīgajām 

iezīmēm, ēkas daļu apzīmēšanai tiks pielietoti nosacīti apzīmējumi bloks A; B; C; D. 

Attēls Nr. 4.1.1. 

Virtuves (D) bloks: 

  Šajā ēkas daļā pamatiem nav cokola izbūves, to slēpj uzbērums.  Starp sienu apdari 

un betona aizsargapmali ir tikai pāris cm. sprauga.  Siltumizolācija, vertikālā un horizontālā 

hidroizolācija netika konstatēta. Iebūves dziļums un pielietoto materiālu veids netika noteikts  

(Att. Nr. 4.1.2-4.). 

   

  Attēls Nr.4.1.2.           Attēls Nr.4.1.3. 
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Att.Nr.4.1.4.  Betona apmale Z fasādē iegrimusi. 

Cēlonis- nesakārtota lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēma. Ilgstošais mitrums, rada 

bojājumus fasādes apdrē. 

Centrālās ieejas (A) bloks:      

Pamati-lentveida, virspamatos-izšuvots laukakmeņu mūris. Augšdaļa izlīdzināta ar 

māla ķieģeļu kārtu, likta uz (bada kanti). Pamatu  cokola daļā javas apdares kārta bojāta 

(atklājas apmetuma un krāsojuma pēdas), lielākajā daļā vispār zudusi. Starp laukakmeņiem 

vērojamas nelielas plaisas. Pamatu aizsargapmale nav izbūvēta. Ap pamatu veidota bruģa 

ieseguma virspamatu aizsargjosla ap visu ēku, kas novērš tiešu lietus ūdeņu ietekmi uz 

pamata konstrukciju. 

   

Attēls Nr.4.1.5.        Attēls Nr.4.1.6. 

Att.Nr.4.1.5.; Nr.4.1.6. Pamatu tehniskais stāvoklis ēkas  A blokā D fasādē. 
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Attēls Nr.4.1.7. 

  Att.Nr.4.1.7.  Betona apmale (A bloks) A fasādē iegrimusi, ievērojami bioloģiskas izcelsmes 

bojajumi. Cēlonis- nesakārtota lietus ūdens novadīšanas un drenāžas sistēma. Ilgstošais 

mitrums, rada bojājumus fasādes apdarē un sienu konstrukcijās. 

Spriežot pēc ēkas nesošo konstrukciju tehniskā stāvokļa, pamatnes grunšu nestspēja nodrošina 

ēkas ekspluatācijas slodžu uzņemšanu. Tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs. 

Pamati ēkas vidusdaļā (B) bloks: 

Vietēja ražojuma betona lentveida pamati. Zemas kvalitātes. Ievērojami sala bojājumi. Apdare 

nav saglabājusies. Redzama bituma materiāla horizontālā hidroizolācija. Pamati un 

horizontālā hidroizolācijas uz ēkas apsekošanas brīdi savas funkcijas pilda. Stāvoklis daļēji 

apmierinošs. 

 

Attēls Nr.4.1.8.         Attēls Nr.4.1.9. 

Att.Nr.4.1.8.; Nr.4.1.9. Atšķirības pēc izmantoto materiālu un pielietoto tehnoloģiju veida, 

līmeņu starpības. Nav ierīkota deformācijas šuve. Izveidojusies plaisa apdarē starp sienu 

nesošajām konstrukcijām. Šeit ēka nosacīti tiek dalīta A un B blokos. 
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Attēls Nr.4.1.10.       Attēls Nr.4.1.11. 

Att.Nr.4.1.10.; Nr.4.1.11. Mitrumam pakļautie virspamati ēkas D fasādē. B un C bloka 

sadurvietā. Ēkas D un Z fasādes. 

   

Attēls Nr.4.1.12.     Attēls Nr.4.1.13. 

Att.Nr.4.1.12.; Nr.4.1.13. C bloka D fasāde. Virspamati daļēji sadēdējuši.  Nav ierīkota 

pamatu aizsargapmale. 

   

Attēls Nr.4.1.14.    Attēls Nr.4.1.15. 
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Attēls Nr.4.1.16.    Attēls Nr.4.1.17. 

Att.Nr.4.1.14-Nr.4.1.17. C bloka Z fasāde. Virspamati ārēji sadēdējuši. Ievērojamas pamatu 

sēšanās pazīmes (plaisas), mainījusies to ģeometrija. Cokola daļā defekti nosegti ar skārdu. 

Pamatproblēma palikusi neatrisināta. 

   

Attēls Nr.4.1.18.       Attēls Nr.4.1.19. 

Att. Nr.4.1.18.; Nr.4.1.19. C bloka Z fasāde. Zem skārda piļu līstes esošo betona pamatu 

stāvoklis -tuvu sagrūšnas robežai. 
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Attēls Nr.4.1.20.          Attēls Nr.4.1.21. 

Att. Nr.4.1.20.; Nr.4.1.21. C bloka ZA stūris . Pamatu deformācijas rada nopietnus bojājumus 

nesošo sienu konstrukcijās.  Lentveida pamatu sēšanās un deformācijas vietās bojāta 

horizontālā hidroizolācija. C blokā pamatu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

neapmierinošs.    

Rekomendācijas:  

*kompleksi ar betona apmales atjaunošanu, veikt pamatu vertikālās hidroizolācijas ierīkošanu, 

siltināšanu, cokola apdares izveidi.  

*pamatiem ir ierīkojama gan vertikālā hidroizolācija, gan  vertikālā siltumizolācija vismaz 1 

m dziļi no zemes virsmas, kā arī cokoldaļai. Pamatu siltināšanai ir jāizmanto tikai 

mitrumizturīgais termoizolators, piemēram- ekstrudētais putupolistirols. Cokoldaļas apdarei ir 

jāierīko gludais apmetums vai jāizmanto kādas apdares  gabalplāksnes, kurām ir pietiekami 

laba netīrumu atgrūdoša spēja. 

  Kopējais pamatu tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. Pamatu konstrukcijās 

netika atklātas kādas redzamas deformācijas, vai stiprības nepietiekamības pazīmes izņemot 

“C” bloka ZA stūri, kur ar steigu būtu jāgatavo būvkonstrukciju tehniskais risinājums pamatu 

nostiprināšanai un to atjaunošanai. 

. Konstrukcija nodrošina Būvniecības likuma 9. panta, 2. punkta, 1. apakšpunkta "Mehāniskā 

stiprība un stabilitāte" prasības, izņemot minēto “C” bloka ZA stūri. 

 

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 

 

Tehniskais nolietojums:       

45 (%) 

                                                  

Attēls Nr.4.2.1.Nesošo sienu izvietojums. 
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Logu un durvju ailas bez redzamām deformācijām-tehniskais stāvoklis apmierinoš. 

Ēkas nesošās sienas ir visas ārsienas, atskaitot atsevišķas gala sienas. Blokā A nesošās sienas 

veido koka guļbūve, apdarinātas ar kaļķa/ cementa javu (Att.Nr.4.1.4-5.). Caur fasādes apdarē 

(cokola līmenī) atstātajām vēdināšanas atverēm redzami  guļbaļķi virspamatu līmenī. Tie ir ar 

ievērojamām trupes pazīmēm. Apdarē vērojamas sīkas plaisas, sevišķi logu pārsedžu 

balstījuma līmenī un zem logu ailām (Att. Nr. Att.Nr.4.19.3-8.). Konstrukcija šobrīd 

nodrošina mehānisko stiprību un stabilitāti. 

Ēkas nesošās sienas C bloka konstrukcijā nosegtas ar skārda apdari, zem tās redzamas 

konstrukcijas ģeometrijas problēmas.  Apskatei atsegta palikusi gala siena starp ieejas mezglu 

un ēkas stūri ZA fasādē (Att. Nr.4.1.19-20.). Pamatu sēšanās rezultatā sienas konstrukcija 

pirmsavārijas stāvoklī. Siena veidota kā māla ķieģeļu mūris. Plaisu atvērumi 7-10 mm. 

    

Attēls Nr.4.2.2.      Attēls Nr.4.2.3. 

Att.4.2.2.; Nr.4.2.3. gala siena starp ieejas mezglu un ēkas stūri ZA fasādē. 

Ēkas nesošās iekšsienas + pašnesošās starpsienas kļuvušas par daļēji nesošām. 

Ēkas ārsienas D blokā - māla ķieģeļa mūris ar apdari b=520-560 mm. 

Virtuves blokā pēc 2009. gada rekonstrukcijas, nesošājās sienās tika ierīkotas jaunas durvju 

ailas. Pārsedzes izveidotas no rūpnieciski ražotām tērauda sijām U Nr. 20 (skat. T.P.  3.i.; 4; 

5; 6 pievienots arī TA pielikumā ). Balstījuma vietas bez deformācijas pazīmēm.  

  Nesošo sienu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs.  Ķiegeļu mūra 

kostrukcijās atklātas deformācijas nerada kritisku stiprības nepietiekamību. Konstrukcija 
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nodrošina Būvniecības likuma 9. panta, 2. punkta, 1. apakšpunkta "Mehāniskā stiprība un 

stabilitāte" prasības.Izņēmums ir “C” bloka ārsiena, kam nepieciešams steidzams remonts. 

 

4.3. Karkasa elementi; kolonnas, rīģeļi un sijas 

 

Tehniskais nolietojums: 

35(%) 

 

Att. Nr. 4.3.1. C bloka garenvirzienā pārseguma siju 

balstīšanai ierīkots koka stabs un koka sija, kas talāk 

iebūvēta starpsienā. Remonta laikā sija, atpūtas 

telpas robežās, noslēpta zem reģipša apdares, radot 

griestu līmeņu starpību. Tehniskais stāvoklis 

apmierinošs. 

 

Attēls Nr.4.3.1. 

 

4.4. Pašnesošas sienas Tehniskais nolietojums:       

30 (%) 

 

  Pašnesošās sienas ir visas pārejās sienas, kas nav nesošās sienas ( skat. Att. 

Nr.4.2.1.). To kopējais biezums ar iekšējo apdari ir mainīgs. Kā konstruktīvais materiāls 

starpsienu izveidē, rekonstruētajā D blokā, lietotas siltinātas vieglmetāla konstrukcijas (b=75; 

100 mm) ar reģipša apdari. Nenesošā gala ārsiena-ķieģeļa mūris, no ārpuses apmests, no 

iekšpuses- apdarināts ar reģipsi, ierīkota 50mm akmensvates siltumizolācija. Konstrukcijās 

netika atklātas kādas deformācijas pazīmes. Pašnesošo sienu tehniskais tāvoklis vērtējams kā 

labs. 

A;B blokā, kur ārsienas veidotas guļbūvē, starpsienas arī varētu būt veidotas guļbūves 

konstrukcijās, apdarinatas ar kaļķa javas apmetumu. Šādas sienas ar gadiem no pašnesošām 

sienām kļūst par daļēji nesošām, uzņemot starpstāvu pārseguma slodzi. “C” blokā, ņemot vārā 

ieejas mezgla izbūves principus, starpsienas varētu būt veidotas no koka karkasa elementiem. 

Telpas ir remontētas un to tehniskais stāvoklis uz apsekošanas brīdi vērtējams kā apmierinošs. 
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Attēls Nr.4.4.1.      Attēls Nr.4.4.2. 

Att. Nr. 4.4.1.; Nr.4.4.2. Vējtveris – “C” bloka ieejas mezglā. Kā konstruktīvais un 

siltumizolējošais materiāls izmantotas fibrolīta plāksnes. 

  No siltumtehnikas viedokļa pašnesošās ārsienas, neatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 002-

15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. To siltumzuduma daudzumu var 

noteikt tikai pēc ēkas energoaudita, kas veicama atbilstoši Ēku energoefektivitātes likumam.

     

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija, siltumizolācija 

 

Tehniskais nolietojums:       

45 (%) 

Hidroizolācija: 

  apsekošanas laikā, lielākajā daļā ēkas ne pamatu horizontālā, ne vertikālā 

hidroizolācija netika speciāli atsegta. Ņemot vērā faktu, ka būtiski mitruma veidoti bojājumi 

ēkas iekšpusē, norobežojošo konstrukciju apakšējā daļā nav novērojami, var pieņemt, ka 

hidroizolācija pamatos pilda savu funkciju un ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

  Hdroizolācijas problēmas tika novērotas sienu konstrukcijās aiz invalīdu dušu telpas 

Att. Nr.4.5.1. - situācijas uzlabošanai rekomendējam nomainīt flīzes un uzlabot hidroizolāciju.   

      Attēls Nr.4.5.1. 
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Siltumizolācija: 

  Ēkas norobežojošo konstrukciju siltumpretestības palielināšanai ir veikti pasākumi: 

* siltināts bēniņu pārsegums ar beramo akmensvati - biezumi mainīgi, nav ierīkota 

pretvēja izolācija - caurmērā to biezumi ir nepietiekami;  

* vecie koka logi nomainīti uz PVC logu konstrukcijām ar dubultstikla paketēm. 

Ārdurvis-koka, nomainītas pie 2009. gada rekonstrukcijas- ieverojami cietušas no nokrišņiem, 

tādejādi samazinot to siltumpretestību; 

* D blokā ķieģeļa mūra sienas no iekšpuses siltinātas ar 50 mm akmens vati - pēc 

šodienas būvnormatīviem nenodrošina nepieciešamo siltumpretestību; 

* C bloka ārsienā, kas apdarināta ar skārdu, vienlaicīgi siltinot 100 mm akmens vati –

izveidotai konstrukcijai nav nodrošināts hermētiskums un gaisa necaurplūstamība (Att. 

Nr.4.5.2.; Nr.4.5.3. un saistītās nodaļās) - tādejādi konstrukcija nenodrošina nepieciešamo 

siltumpretestību; 

   

Attēls Nr.4.5.2.      Attēls Nr.4.5.3. 

Att. Nr.4.5.2. Ēkas C bloka gala siena. Nav ierīkota starta līste. Deformēto pamatu un sienu 

konstrukciju dēļ nav nodrosināta pretestība gaisa plūsmai. 

Att. Nr.4.5.3. Notikusi sienu pārvietosanās, pakļaujot konstrukcijas gaisa caurplūstamībai 

(skatīt kopa ar Att. Nr.4.1.13-20.).         

* pārejās ēkas ārsienas nav papildus siltinātas. Ņemot verā ēkas būvniecības gadu, 

konstruktīvo risinājumu un to tehnisko stāvokli (plaisas apdarē), esošā konstrukcija 
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nenodrošina mūsdienu būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos uzstādītās siltumtehniskās 

prasības norobežojošajām konstrukcijām.   

* grīdu konstrukcijas virtuves blokā (bloks D), siltināta ar 100 mm putupolistirola 

loksnēm EPS 150 sanitarajās telpās, un 50 mm darba telpās. Tāpat ir ierīkota PVC 

hidroizolacija 200 mk.   

Rekomendācija: 

nepieciešami kompleksi risinājumi norobežojošo konstrukciju siltumnoturības 

uzlabošanai, kas ietver norobežojošo konstrukciju siltināšanu izmantojot „elpojošus” 

siltumizolācijas materiālus, t. i. tādus materiālus, kuriem ir labas tvaikcaurlaidības īpašības 

(pretestība difūzijai μ = 1); 

  No siltumtehnikas viedokļa, ārsienu, beniņu pārseguma siltumpretestība ir 

nepietiekoša un neatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju 

siltumtehnika” prasībām. Šai sakarā būtu jārisina jautājumi par ēkas ārsienu un bēniņu 

telpas papildus siltināšanu.  

     

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi Tehniskais nolietojums:       

40 (%) 

 

Apsekojamā ēka ir vienstāvu būve bez pagraba telpām. Pirmā stāva pārsegumu veido nesošo 

koka pārseguma konstrukciju elementi ar siltumizolācijas slāni starp nesošām koka sijām. 

Koka dēļu melno griestu apšuvums zem nesošām pirmā stāva pārseguma sijām un nosedzošo 

apdares griestu materiālu. Katrām atsevišķu telpu grupām tas atšķiras. Ir gan vēsturiski 

saglabājušies griestu apdare ar kaļķa cementa apmetumu, gan iekārto griestu konstrukcijas no 

riģipša gan iekārto griestu konstrukcijas no šūnveida 600x600 iekārto gristu plāksnēm. 

Pārsegumu no bēniņu telpas nosedz bērtā siltumizolācijas vates slānis no 100mm līdz 200 mm 

biezumā. Daļai ēkas virs centrālās ieejas un gaiteņa (A un B korpuss) saglabājies 

siltumizolācijas materiāls no izdedžiem un skaidu maisījuma. 

 Apsekojot kopējo griestu konstrukciju no telpu iekšpuses, netika konstatētas plaisas vai cita 

veida deformācijas, kas varētu norādīt par pārseguma slikto stāvokli. Izejot no tā, varam 

secināt, ka pirmā stāva griestu nesošais pārsegums ir labā tehniskā stāvoklī. (Skatīt Attēls 

Nr.4.6.1.; Nr.4.6.2.). 
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 Attēls Nr.4.6.1.                                      Attēls Nr.4.6.2.  

    

4.7. Būves telpiskās noturības elementi Tehniskais nolietojums:       

45 (%) 

 

Būve veidota kā vienots nesošo elementu kopums – dz/b lentveida pamati, mūra, koka 

konstrukciju nesošo ārsienu un starpsienu konstrukcijas, koka siju pārseguma un jumta koka 

konstrukciju nesošo elementu sistēmas. Nesošajai konstrukcijai nav vērojami konstrukciju 

vājinājumi. Izņemot “C” korpusa ZA sienas konstrukcijai. Pārējie tehniski apsekojamās ēkas 

savienojumi uzskatāmi par stingriem, savstarpēji veidojot telpisku noturību.  

4.8.Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, 

jumta segums, lietus ūdens novadīšanas sistēma 

Tehniskais nolietojums:       

40 (%) 

 

 

Ēkai ir divslīpu koka jumta konstrukcija ar krāsotu, trapecveida formas, auksti velmēta, tērauda, 

profilētās loksnes profilklāja PP20 iesegumu. Profilskārda segums ir bez korozijas bojājumiem 

labā tehniskā stāvoklī.  (Skattīt attēlu Nr.4.8.1.; Nr.4.8.2.) 
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Attēls Nr.4.8.1.                                              Attēls Nr.4.8.2. 

 

 

 

 Sociālais aprūpes centrs veidots savienojoties vairākām ēkas piebūvēm vienotā telpu blokā, 

kas jumta konstrukcijā veido jumta sadurvietas. Veicot jumta tehnisko apsekošanu, tika 

konstatēts, ka jumta satekas ir ar korozijas pārklājumu. Rekomendācija – veikt sateku 

apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu, lai novērstu skārda elementa tālāku bojāšanos. Ja to nav 

iespējams izdarīt, tad veikt attiecīgā satekas elementa pilnīgu nomaiņu. (Skatīt attēlu 4.8.3. 

(Skats no ēkas fasādes), attēls Nr.4.8.4. (Skats no ēkas bēniņu telpas)). 

 

                 
 

Attēls Nr.4.8.3.                                                       Attēls Nr.4.8.4. 

 

Dažādās ēkas daļās, jumta konstrukcijām, ir pielietoti dažāda veida jumta nesošo 

konstrukciju elementi ar atšķirīgu kokmateriālu sortimentu. Jumta konstrukcija virs virtuves 

zonējuma (“D” korpusa) veidota no jumta spārēm 140x70 mm, ar mainīgu spāru soli no 1000 

līdz 1200 mm. Jumta spārēm veidotas savilces no koka brusām ar šķērsgriezuma izmēru 

140x70 mm. Papildus spāres nobalstītas uz jumta krēsla.  Jumta profilskārds iesegts uz koka 

latojuma 50x40 mm ar vidējo soli 350 mm. Jumta augstums no bēniņu telpas grīdas līdz 

jumta korei sastāda 3120 mm. 

Jumts, virs centrālās ēkas daļas, veidots no jumta spārēm, kas papildus balstīti uz jumta 

krēsla. Jumta krēsls veidots no koka brusām ar brusu šķērsgriezumu100x100 mm un tāda 

paša izmēra statiem. Jumta krēsla stati nobalstīti uz pārseguma koptura. Jumta spāru  

konstrukcija būvēta no koka brusām ar šķērsgriezumu  150x160 mm ar vidējo spāru soli 

1250mm. Jumta spārēm savilces veidotas no tā paša izmēra kokmateriāliem, kas izmantoti 

jumta spārēm. Savilces uzstādītas 2600 mm augstumā no pārseguma grīdas. Jumta 

profilskārds iesegts uz retināta koka latu šķērsklāja ar kokmateriāla sķērsgriezumu 55x40 

mm un vidējo soli 560mm. Jumta augstums no bēniņu telpas grīdas līdz jumta korei sastāda 

4500 mm. (Skatīt attēlus Nr.4.8.5.; Nr.4.8.6.; Nr.4.8.7.; Nr.4.8.8.; Nr.4.8.9.; Nr.4.8.10.). 
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Jumta nesošās koka konstrukcijas ir labā tehniskā stāvoklī. Bez redzamiem bojājumiem vai 

nesošo konstrukciju iesēdumiem, kas liecinātu par nesošo elementu savienojumu labu 

tehnisko stāvokli. 

 

           
 

Attēls Nr.4.8.5.                                                   Attēls Nr.4.8.6. 

 

           
 

Attēls Nr.4.8.7.                                                Attēls Nr.4.8.8. 

 

           
 

Attēls Nr.4.8.9.                                                     Attēls Nr.4.8.10. 

 

Bēniņa telpas grīdā ir iestrādāta beramā siltumizolācijas vate ar mainīgu biezumu no 200 mm 

līdz 100 mm biezu slāni. Telpas virs virtuves bloka nosiltinātas ar 200 mm biezu beramās 

vates siltumizolācijas slāni starp griestu pārseguma sijām. Zem beramās vates ieklāta tvaika 

izolācijas plēve 200mkm biezumā. Virs beramās vates uzstādīts retināts koka dēļu klājs, lai 

varētu pa bēniņu telpu brīvi pārvietoties nebojājot bērto siltumizolācijas slāni. Ēkas 
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centrālajā daļā (“A” korpuss)  saglabājies vēsturiskais siltinājums virs pirmā stāva 

pārseguma. Tas veidots no izdedžu, skaidu, kaļķa maisījuma ar dažādu būvgružu 

uzslāņojumu. Starp ēkas ārējo sienu un jumta krēslu siltinājums veidots no beramās akmens 

vates 100 mm bieza slāņa, kas iestrādāts uz tvaika izolācijas plēves.  Ēkas “C”  gala korpuss 

nosiltināts ar beramo akmens vati uz tvaka izolācijas plēves. Virs vates veidots koka laipu 

klājs, lai spētu veikt dažādus tehniskus apkalpošanas darbus bēniņu telpā. (Skatīt attēlu 

Nr.4.8.11.; Nr.4.8.12.; Nr.4.8.13.; Nr.4.8.14.). 

 

             
 

Attēls Nr.4.8.11.                                                 Attēls Nr.4.8.12. 

 

             
 

Attēls Nr.4.8.13.                                                 Attēls Nr.4.8.14. 

 

Secinājumi: Esošā beramās vates siltumizolācijas slānis 100mm biezumā ir nepietiekošs, lai 

nodrošinātu ēkas siltumizolācijas zudumus. 

Rekomendācija: palielināt beramās vates siltumizolācijas slāni. Vēlamais slāņa biezums no 

200 līdz 300 mm. 

 

Profilskārda jumta iesegums ir izbūvēts, bez kondensplēves ieklājuma, kas jumtam nodrošina 

iespējamo kondensūdeņu novadīšanu no jumta plaknes (Skatīt attēls Nr.4.8.15.; Nr.4.8.16.).  
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Attēls Nr.4.8.15.                                                Attēls Nr.4.8.16.      

 

Tā ir rupja būvnieku kļūda, kas ir diezgan grūti labojama. Kvalitatīvi kondensācijas plēvi var 

ieklāt tikai ja ir pilnībā nodemontēts jumta klājs. Kā risinājumu varam rekomendēt palielināt 

siltumizolācijas slāni bēniņu pārsegumā. Tas nodrošinātu bēniņu telpu neuzsilšanu no pirmā 

stāva apdzīvotajām telpām, tādejādi neveidojoties krasām temperatūras starpībām uz jumta 

iesegmateriāla. Tas savukārt neveidotu uz aukstās jumta seguma kārtas iekšpuses 

kondensātu. Tā pat ir jānodrošina laba bēniņu telpu ventilācija caur jumta kori. Vietumis 

jumta kore ir aizpūsta ar siltumizolācijas putām. Tās vietas būtu jāattīra no putām, lai caur 

jumta kori notiktu normāla gaisa plūsma, ventilējot bēniņu telpu un  skārda iesegmateriālu. 

Tas nodrošinātu kondensāta tvaiku izvadīšanu gaisā ārpus bēniņu telpas.  (Skatīt attēls 

Nr.4.8.17.; Nr.4.8.18.). 

 

 

             
 

Attēls Nr.4.8.17.                                                 Attēls Nr.4.8.18.  

 

 

Veicot ēkas apskati tika tehniski apsekota jumta lietus ūdeņu novadsistēmas. Visām jumta 

lietus ūdeņu novadīšanas plaknēm tās ir sliktā stāvoklī. Uz ēkas apsekošanas brīdi tās pilda 

savas funkcijas daļēji.  Vietām notekrenes pie jumta karnīzes ir norautas (iespējams ar sniega 

noslīdējumu no jumta plaknes). Vietām teknes nav pietiekoši nostiprinātas. Ir vietas ēkas 

fasādē kur ir pazudis savienojums lietus notekrenēm ar lietus notekcauruli. Jumta plaknēs, 

kur notekrenes ir saglabājušās, tās ir sākušas korodēt. Tekņu un notekcauruļu tehniskais 

stāvoklis vērtējams kā slikts. Daļa lietus novadcauruļu iztekas ir ievadītas lietus savākšanas 

novadkanalizācijā vai arī ir novadītas prom no ēkas ar iespēju infiltrēties tuvumā esošā zālājā 

(skatīt attēlus Nr.4.8.19., Nr.4.8.20., Nr.4.8.21.; Nr.4.8.22.; 4.8.23.; Nr.4.8.24.; Nr.4.8.25.).  
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Attēls Nr.4.8.19.               Attēls Nr.4.8.20.              Attēls Nr.4.8.21. 

 

              
 

Attēls Nr.4.8.22.                                               Attēls Nr.4.8.23. 

 

            
  

  Attēls Nr.4.8.24.                                               Attēls Nr.4.8.25. 

 

Rekomendācija: būtu jāveic jumta lietus ūdens novadsistēmas pārbūve, nomainot bojātās lietus 

notekrenes vai uzstādot jaunas, demontēto notekreņu vietā. Obligāti būtu jāmontē uz jumta 

plaknēm sniega aizsargbarjeras, lai sniega noslīdējumi no jumta netraumētu lietus notekrenes. 

 

Apsekojot jumta vēja kastes tehnisko stāvokli, var secināt, ka vēja kastes apdares dēļu 

tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinoš. Lokāli būtu jāmaina bojātie vējakastes apšuvuma dēļi. 

Visām vēja kastēm būtu jāatjauno aizsargkrāsojums. (Skatīt Attēls Nr.4.8.26.; Nr.4.8.27.). 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

                
 

 

       Attēls Nr.4.8.26.                                                     Attēls Nr.4.8.27. 

 

 

4.9.Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi Tehniskais nolietojums:       

40 (%) 

 

Apsekojamā ēkā ir izveidotas vairākas āra ieejas. Centrālā ieeja ēkā veidota kā 

nojume, kas nobalstīta uz kolonnām ar koka dekoratīvo apdari, betona pakāpieniem ar 

iestrādātu leņķveida profilu pakāpiena ārmalās un izbetonētu invalīda uzbrauktuvi – pandusu 

no kāpņu kreisās puses. Betona pakāpieni un lievenis ir labā tehniskā stāvoklī. Betona 

pandusam ir izveidojusies plaisa. Tā ir atdalījusies no kopējā betona pandusa. 

 Rekomendācija: būtu jāveic atdalījušās pandusa daļas atzāģēšanu un demontāžu no 

kopēja pandusa. Demontēto pandusa daļu pārbetonēt sasaistot to ar kopējo uzbrauktuvi. 

Nojume virs centrālās ieejas ir labā tehniskā stāvoklī. (skatīt attēlus Nr.4.9.1.; Nr.4.9.2.; 

Nr.4.9.3.; Nr.4.9.4.). 
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Attēls Nr.4.9.1.      Attēls Nr.4.9.2. 

                 

Attēls Nr.4.9.3.                                                       Attēls Nr.4.9.4. 

 Iekšpagalmā, virtuves un sanitāri tehniskajam blokam, ir izveidotas vēl trīs 

ieejas bez nojumēm. Katrā no ieejām priekša ir izveidots betona lievenis ar vienu pakāpienu. 

Vienai no ieejām ir izveidots papildus betona panduss. Betona lieveņu tehniskais stāvoklis ir 

viedēji labs. Lievenim ar pandusu betona virsma ir bojāta, nodrupusi, vidējai ieejai betona 

lievenis bojāts daļēji. (Skatīt Attēls Nr.4.9.5.; Nr.4.9.6.; Nr.4.9.7.; Nr.4.9.8.).   
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Attēls Nr.4.9.5.                                                   Attēls Nr.4.9.6. 

              

Attēls Nr.4.9.7.                                                 Attēls Nr.4.9.8.   

Rekomendācija: Bojātie betona lieveņi būtu jāatjauno. Betona lievenim ar pandusu iepriekšējo 

lieveņa izbetonējumu rekomendējam demontēt pilnībā un to vietā izveidot jaunu betona 

lieveni. Lai turpmāk pasargātu ieejas mezglus no papildus samirkšanas, rekomendējam, virs 

katras no ieejām uzstādīt atvieglotu nojumes konstrukciju. Piemēram: polikarbonāda 

ieseguma nojume ar metāla rāmju konstrukciju, kura piestiprināta pie ārējās nesošās sienas. 

Ēkai ir vēl viena rezerves izeja, kas atrodas “C” korpusa kreisajā pusē ar izeju uz 

iekšpagalmu. Šās izejas lieveni veido bruģa iesegums, kas izveidots kā panduss un ir 

savienots ar kopējo bruģa celiņu ēkas pagalma pusē. Bruģa iesegums pie ēkas rezerves izejas 
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ir labā tehniskā stāvoklī. Rekomendācija: veikt bruģa ieseguma atbrīvošanu no nezālēm un 

cita veida organikas, lai nodrošinātu lietus ūdeņu novadīšanu no bruģa klāja. (Skatīt attēlu 

Nr.4.9.9.; Nr.4.9.10.). 

              

 Attēls Nr.4.9.9.                                                   Attēls Nr.4.9.10. 

4.10. Starpsienas Tehniskais nolietojums:       

40 (%) 

 

  Sadaļa skatāma kopā ar sadaļu 4.4. - pašnesošās sienas. Starpsienas ir bez 

acīmredzamām deformācijām un to tehniskais stāvoklis vērtējams kā labs.    

4.11. Grīdas Tehniskais nolietojums:       

38 (%) 

 

Apsekojamai ēkai, pirmā stāvā grīdas nesošo pamatni veido atšķirīgi nesošo grīdas 

konstrukciju tipi. Rekonstruētajai ēkas daļai, kas ietver sevī virtuves bloku un sanitāri 

tehniskās telpas grīdas (“D” korpuss), grīdas nesošo pamatslāni veido siltināta betona grīda ar 

50mm un 100 mm biezu siltumizolācijas materiālu. Šo grīdu risinājumu tipus var aplūkot SIA 

“Villa Zaļā” izstrādātajā Mālpils sociālā dienesta virtuves un sanitārā mezgla rekonstrukcija 

projekta dokumentācijā, kuru 2008 gada 20.janvārī apstiprinājusi Mālpils būvvalde. Šo grīdu 

virskārtā izmantoti akmens masas flīžu iesegums un linoleja segums. Pārējā ēkas daļās, grīdas 

nesošo pamatni veido uz koka sijām balstīts melnās grīdas dēļu klājs, kas izlīdzināts ar 

kokskaidu plākšņu virskārtu, virs kuras ir ieklāts grīdas linolejs. Grīdas kopējais stāvoklis 

vērtējams kā stabils, bez grīdā redzamiem iesēdumiem vai nesošās konstrukcijas bojājumiem. 

Ēkas “B” korpusā, kurā nav veikti kosmētiskie remonta darbi, būtu jātjauno grīdas linoleja 

segums. Grīdas apdares materiāls pielāgots konkrētās telpas pielietojuma veidam un funkcijai. 

Apsekotās ēkas grīdas ir labā tehniskā stāvoklī. (Skatīt attēlu Nr.4.11.1., Nr.4.11.2.). 
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Attēls Nr.4.11.1.          Attēls Nr.4.11.2.        

 

4.12. Ailu aizpildījums: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, 

logi, lūkas. 

Tehniskais nolietojums:       

30 (%) 

 

Tehniski apsekojamās ēkas logu un durvju vērtnes ir labā tehniskā stāvoklī. Logu un durvju 

vērtnes ir veidotas no mūsdiennīgiem materiāliem un uzstādītas atbilstoši šodienas prasībām.  

(Skatīt Attēls Nr.4.12.1.; Nr.4.12.2.). Rekomendācija: ēkas ārdurvīm atjaunot 

aizsargkrāsojumu, lai pasargātu ārdurvis no mitruma iedarbības uz durvju vērtņu konstrukciju. 

Septiņiem logiem  Garkalnes ielas pusē (“A” un “B” korpuss) nav uzstādītas ārējās palodzes. 

Atjaunot logiem skārda palodzes, lai novērstu nesošā mūra sienas un fasādes samitrināšanu no 

āra lietus ūdeņiem. Vizuāli vērtējot ailu aizpildījuma konstrukcijas, var pieņemt, ka tās ir labā 

tehniskā stāvoklī, bet nevaram apgalvot, ka tās varētu nodrošināt ēkas siltumnoturību 

atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 

prasībām. Lai to noteiktu ir nepieciešams veikt ēkai energoauditu atbilstoši Ēku 

energoefektivitātes likumam. 
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Attēls Nr.4.12.1.     Attēls Nr.4.12.2. 

 

4.13. Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi Tehniskais nolietojums: 

60(%) 

 

Tehniski apsekojamā ēka ir pieslēgta lokālai centralizētās apkures sistēmai, kas 

apkurina sociālās aprūpes ēku kompleksu. Ēkai ir vairākas vēsturiski saglabājušās apkures 

krāsnis, kas uz šobrīdi netiek izmantotas un runājot ar ēkas apsaimniekotājiem, turpmāk 

netiks arī lietotas. Tādejādi tehniski netika veikta krāšņu tehniskā stāvokļa novērtēšana, to 

ugunsdrošība, pieslēgumi pie dūmeņa. Paši dūmeņi ir daļēji apmierinošā stāvoklī. Dūmeņiem 

jāveic dūmeņu pārmūrēšanas darbi skursteņa posmiem, kas atrodas virs jumta daļas, lai 

apturētu to tālāku sabrukšanu.  Ja dažādu apstākļu dēļ būtu tomēr jāuzsāk krāšņu izmantošana. 

Pirms to ekspluatācijas uzsākšanas obligāti ir jāveic dūmeņu cuku tīrīšanas darbi, ko drīkst 

veikt sertificēti skursteņslauķi.  
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Attēls Nr.4.13.1                                                           Attēls Nr.4.13.2.  

   

4.14. Konstrukciju un materiālu ugunsaizsardzība Tehniskais nolietojums: 

43(%) 

Ēkas jumta segums ierīkots no nedegoša materiāla. Nesošās jumta konstrukcijas ir no 

koka. Koka konstrukcijām ir veikta virsmu apstrāde. Vizuāli nev nosakāma koka konstrukciju 

augunsaizsardzības pakāpe. Nesošās sienas – mūra vai koka ar daļēju akmens vates  

siltumizolāciju, pašnesošās starpsienas – mūra un koka ar cementa/kaļķa apmetumu vai 

riģipša konstrukciju starpsienas.  

4.15.Iekšējā apdare un arhitektūras daļas Tehniskais nolietojums: 

30līdz60(%) 

 

Griesti: 

   * D blokā, kur veikta rekonstrukcija, pārsvarā "Armstrong tipa" iekārtie vieglmetāla karkasa 

griesti ar ģipša plātnēm (60x60 cm ). Atpūtas telpā Nr.24. "Knauf" tipa reģipša konstrukciju 

griesti-tehniskais stāvoklis apmierinpšs;   

  * A;C blokā pēdējos gados veikti kosmētiskie remonti - ierīkoti abu tipa iekārtie griesti; 

  *  B blokā: nolietojies apmetums uz skaliņa režģa. Telpu remonts pēdējos 30 gados nav 

veikts-neatbilst mūsdienu labiekārtojuma prasībām (Att. Nr.4.15.11.; Nr.4.15.12.); 

Grīdas:  

  * sanitārās telpās ieklātas-keramiskās flīzes. Rekomendējam atjaunināt flīžu šuves. Sadzīves 

telpās un istabiņu grīdās ieklāti dažāda tipa un nolietojuma pakāpes linoleji.   

     

Sienas:  * D blokā, kur veikta rekonstrukcija, ķieģeļa mūra sienas siltinātas ar 50mm 

akmensvati reģipša konstrukcijās-tehniskais stāvoklis apmierinošs; 

  * A;C blokā veikti kosmētiskie remonti-ierīkotas reģipša konstrukcijas. Apdarē izmantots 

krāsojums, krāsojamās tapetes. Atsevišķas plaknes līdzinātas ar ģipša apmetumu.  

  * B blokā: nolietojies apmetums uz skaliņa režģa. Telpu remonts pēdējos 30 gados nav 

veikts-neatbilst mūsdienu labiekārtojuma prasībām (Att. Nr. 18.11-12.). Īpaša uzmanība 

veltāma elektroinstalāciju sakārtošanai. Būtu jāapsver jautājums par vecās apkures sistēmas-

krāšņu demontāžu. 

   * sanitārās telpās un virtuves darba zonās 1,5m augstumā ieklātas-keramiskās flīzes. 

Rekomendējam atjaunināt flīžu šuves. Virtuves zonās, atsevišķās vietās, nelielos laukumos 

sienas flīzes saplaisājušas. Apsekojot situāciju, tika konstatēts, ka sienas apdarē iekļauti 
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skursteņi. Tā kā deformācijas desmit gadu laikā ir nelielas, iesakām nomainīt saplaisājušās 

sienu flīzes.  

  * Hidroizolācijas problēmas tika novērotas sienu konstrukcijās aiz invalīdu dušu telpas (Att. 

Nr.4.5.1.) -situācijas uzlabošanai rekomendējam nomainīt flīzes un uzlabot hidroizolāciju. 

Kopumā apdare ir atbilstoša telpu lietošanas veidam un tās tehniskais stāvoklis vērtējams kā 

labs.   

   

Att. Nr.4.15.1. D bloka atpūtas telpa.            Att. Nr.4.15.2. D bloka virtuves palīgtelpas.  

    

Att. Nr.4.15.3. D bloka virtuves palīgtelpas.    Att. Nr.4.15.4. D bloka virtuves palīgtelpas. 
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Att. Nr.4.15.5. C bloka atpūtas telpas     Att. Nr.4.15.6. C bloka gaitenis 

   

Att. Nr.4.15.7. B bloks ar neremontētu gaiteni  Att. Nr.4.15.8. B bloks ar neremontētu gaiteni 

   

Att. Nr.4.15.9.        Att. Nr.4.15.10. 

  

Att. Nr.4.15.9.-Nr.4.15.12. A un B bloka sadurvieta. Attēlos šauri gaiteņi un durvju ailas, 

sliekšņi-grūti pārvaramas vietas pacientiem ar kustības traucējumiem. Griestu apdare uz 

apsekojuma brīdi blokā B. 

 

  

Att. Nr.4.15.11.     Att. Nr.4.15.12. 
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4.16.Ārējā apdare un arhitektūras daļas Tehniskais nolietojums: 

30līdz60(%) 

 

   
Att. Nr.4.16.1. D un A bloka DR fasādes.           Att. nr.4.16.2. D un A bloka DR fasādes. 

 

    
Att.Nr.4.16.3.                                                      Att. Nr.4.16.4. 

 

Att.Nr.4.16.3.; Nr.4.16.4., A bloka DR fasāde pie centrālās ieejas. Nelielas pamatu 

deformācijas. Aiz apmetuma guļbūves siena. 
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Att. Nr.4.16.5.                                                     Att. Nr.4.16.6. 

 

Att.Nr.4.16.5.; Nr.4.16.6. A bloka D fasāde. Plaisas apmetumā. Trūkst logu palodzes. 

Krāsojums un smalkā apdare zudusi.  

 

   

 
Att. Nr.4.16.7.                                                      Att.Nr.4.16.8. 

Att.Nr.4.16.7.; Nr.4.16.8. A un B bloka sadurvieta ar vertikālu plaisu D fasādē.  Krāsa 

noplukusi. Apmetums ar sīku plaisu tīklu. Guļbūves elementi ar trupes bojājumiem. 
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Att. Nr.4.16.9. C bloka D; DA fasāde.               Att. Nr.4.16.10. C bloka ZA stūris.  

Att. Nr.4.16.10. C bloka ZA stūris. Ķieģeļa mūris ar ievērojamām deformācijām.  

 

    
Att. Nr.4.16.11.                                                  Att. Nr.4.16.12. 

 

Att.Nr.4.16.11.; Nr.4.16.12. C un B bloka sadurvieta. Ēkas  Z fasāde.  Krāsa noplukusi. 

Apmetums ar sīku plaisu tīklu. 
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Att. Nr.4.16.13.                                                    Att. Nr.4.16.14. 

 

Att.Nr.4.16.13.; Nr.4.16.14. B un D bloka sadurvietā. Ēkas  Z fasāde.  Bojātu noteku radīti 

bojājumi-pelējuma un sūnu invazija. Krāsojums zaudējis savu noturību.  

 

 Att. Nr.4.16.15. Gala siena D blokā. Ēkas stūris 

ar sūnu invāziju.    

   
Att. Nr.4.16.16.                                                  Att. Nr.4.16.17. 

Att.Nr.4.16.15.-Nr.4.16.17. R fasāde D blokā. Blokam nav cokola. Sadurvieta starp fasādi un 

betona aizsargapmali-intensīva mitruma un bojājuma zona.   

 

Novērtējot ēkas fasādes tehnisko stāvokli, jāizceļ apdares galvenais uzdevums: bez estētiskā 

baudījuma apdares galvenais uzdevums ir aizsargāt sienas konstrukcijas no laikapstākļu, 

nokrišņu postošās ietekmes. Apsekojot ēkas ārsienas, tika konstatēts: 
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1. lielākā daļa no jumta teknēm ir neapmierinoša tehniskā stāvoklī. Īpaši fasādes tiek 

bojātas horizontalās un vertikālās sistēmas pārejas vietās; 

2.  fasādes apdari - kaļķa/cementa javu, caurauž lielākas un mazākas plaisas, apmetuma 

izdrupumi, līdz ar to atklājot atmosfēras apstākļu bojāšanai ēkas nesošās konstrukcijas; 

3. neskatoties uz to, ka D blokā 2009. gadā tika veikts fasāžu remonts, ir pienācis laiks 

atjaunot fasādes krāsojumu. Pirms tam veicami bojātā apmetuma remonta darbi; 

4. fasādēs nav ierīkotas deformācijas šuves starp A un B blokiem; 

5. paaugstināts mitrums ēkas Z; ZR fasādēs. Apdarē vērojama pelējuma un sūnu invāzija; 

6. pamatu konstrukcijas netiek aizsargātas ar betonētu apmali. Nav panākta savākto 

nokrišņu aizvadīsana no ēkas pamatu konstrukcijām; 

7. C bloka trīs fasādes plaknes apdarinātas ar skārdu. Zem tām saskatāmas slēptas 

konstrukciju problēmas. C bloka ZA stūrī pamatu deformācijas rada nopietnus 

bojājumus nesošo sienu konstrukcijās, kas atrodas pirmsavārijas stāvoklī. 

 

  No siltumtehnikas viedokļa sienu konstrukciju siltumpretestība kopumā ir nepietiekoša un 

neatbilst Latvijas būvnormatīva LBN002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika 

" prasībām. 

 

Ēkas izmantošanai ilgstošā periodā, konstrukciju saglabāšanai, rekomendējam veikt 

neatliekamos darbus:  

 

1. Jāsakārto lietus ūdeņu horizontālā un vertikālā savākšanas un novadīšanas sistēma. 

Jāatjauno un jāuzstāda papildus sniega ķērāji uz jumta iesegmateriāla; 

2.  Jāveic lietus ūdens drenāžas sistēmas inventarizācija, remonts un papildus sistēmu 

ierīkošana. Jāpanāk nokrišņu aizvadīsana no ēkas pamatu konstrukcijām; 

3.  Jāierīko bruģēta apmale pamatu aizsardzībai; 

4.  Jādemontē, kā minimums, fasādes bojātā apdare. Jāveic apmešanas un krāsošanas 

darbi. Īpašu uzmanību veltīt ēkas cokola uzturēšanai. Virspamatos ierīkojama piļu līste; 

5.  Apsverama fasāžu siltināšana. Pirms tam veicama ārsienu padziļināta izpēte 

(konstrukciju atsegšana) un siltumtehniskie aprēķini. Ekspluatācijas laikā mainot, 

papildinot, renovējot, ēkas ārsienās pielietoti dažādi materiāli un tehnoloģiskie 

risinājumi. Nedrīkst pieļaut mitruma koncentrēšanos sienu konstrukcijās; 

6.  Perspektīvē jārēķinās ar koka konstrukciju (guļbūve, koka karkasi) un pamatu mūra 

sadurvietas mezglu nopietnu rekonstrukciju. Trupes bojātie elementi demontējami, 

nomaināmi izvēloties piemērotāko tehnoloģiju. Nepieciešamības gadījumā ierīkojama 

jauna horizontalā hidroizolācija; 

7.  Rekonstruējama siena ZA stūrī C blokā (Att.Nr.4.16.10.). Situācijas padziļinātākai 

noskaidrošanai būtu daļēji jādemontē skārda apdare un jāatsedz nesošās konstrukcijas. 

Renovācijas  darbi  veicami  saskaņā  ar  izstrādājamo  tehnisko  projektu. 

 

5. Iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas. 
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5.1 Iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas Tehniskais nolietojums: 

30(%) 

 

Apsekojamai ēkai ir ierīkoti un pieslēgti inženierkomunikāciju tīkli.  

 Siltumapgāde – lokālā centrālapkures sistēma ar granulas katla autonomisko apkuri, 

sociālās aprūpes ēku kompleksam; 

 Ūdensapgāde – lokālā no artēziskās akas uzbuma; 

 Kanalizācija – lokālā, ar bioloģiskās attīrīšanas iekārtu; 

 Elektroapgāde – centrālā, no Latvenergo elektro apgādes tīkliem. 

Šās inženierkomunikācija saimniecības ēkas tehniskā apsekojuma ietvaros netika apsekotas. 

6.  Kopsavilkums. 

 

6.1. Būves tehniskais nolietojums Tehniskais nolietojums: 

41(%) 

 

Salīdzinot apsekojamās ēkas konstrukciju tehniskos rādītājus, un ar tiem saistīto citu 

eksplautācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpi, attiecībā pret jaunbūvi, dabas, 

klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ, var secināt, ka pēc 

pamakonstrukciju tehniskā nolietojuma, vidēji uz visu ēku nolietojums sastāda 41%. 

Apsekotās ēkas norobežojošās konstrukcijas neatbilst LBN 002-15 “Ēku norobežojošo 

konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Apsekošanas laikā netika konstatētas konstrukcijas, kas 

būtu avārijas stāvoklī. Izņemot “C” korpusa ZA ārējo sienu un pamatu konstrukciju. Ēkas 

plānojums, iekārtojums un funkcionālie izmantošanas apstākļi atbilst mūsdienu 

labiekārtojuma prasībām. 

Tehniskais nolietojums: 41(%). 

 

6.2.  Secinājumi un ieteikumi. 

 

Teritorijā pacientu paistaigām ierīkoti bruģēti celiņi. Rekomendācija - bruģētiem celiņiem 

nepieciešama sakopšanas darbi – jāattīra no nezālēm u.c.organikas.  

Rekomendācijas pamatu konstrukcijas nostiprināšanai:  

kompleksi ar betona apmales atjaunošanu, veikt pamatu vertikālās hidroizolācijas ierīkošanu, 

siltināšanu, cokola apdares izveidi;  
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pamatiem ir ierīkojama gan vertikālā hidroizolācija, gan  vertikālā siltumizolācija vismaz 1 m 

dziļi no zemes virsmas, kā arī cokoldaļai. Pamatu siltināšanai ir jāizmanto tikai 

mitrumizturīgais termoizolators, piemēram- ekstrudētais putupolistirols. Cokoldaļas apdarei ir 

jāierīko gludais apmetums vai jāizmanto kādas apdares  gabalplāksnes, kurām ir pietiekami 

laba netīrumu atgrūdoša spēja. 

Kopējais pamatu tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. Pamatu konstrukcijās 

netika atklātas kādas redzamas deformācijas, vai stiprības nepietiekamības pazīmes izņemot 

“C” bloka ZA stūri, kur ar steigu būtu jāgatavo būvkonstrukciju tehniskais risinājums pamatu 

nostiprināšanai un to atjaunošanai. 

 Konstrukcija nodrošina Būvniecības likuma 9. panta, 2. punkta, 1. apakšpunkta "Mehāniskā 

stiprība un stabilitāte" prasības, izņemot minēto “C” bloka ZA stūri. 

Ēkas nesošās sienas C bloka konstrukcijā nosegtas ar skārda apdari, zem tās redzamas 

konstrukcijas ģeometrijas problēmas.  Apskatei atsegta palikusi gala siena starp ieejas mezglu 

un ēkas stūri ZA fasādē (Att. Nr.4.1.19-20.). Pamatu sēšanās rezultatā sienas konstrukcija 

pirmsavārijas stāvoklī. Siena veidota kā māla ķieģeļu mūris. Plaisu atvērumi 7-10 mm.  

Rekomendācija -  jāpasūta tehniskais projekts sienu nestspējas atjaunošanai kopā ar pamata 

konstruktīvo risinājumu.  

Hdroizolācijas problēmas tika novērotas sienu konstrukcijās aiz invalīdu dušu telpas 

Att. Nr.4.5.1.. Situācijas uzlabošanai rekomendējam nomainīt flīzes un uzlabot hidroizolāciju.   

Rekomendācija ēkas siltumnoturības uzlabošanai: 

nepieciešami kompleksi risinājumi norobežojošo konstrukciju siltumnoturības uzlabošanai, 

kas ietver norobežojošo konstrukciju siltināšanu izmantojot „elpojošus” siltumizolācijas 

materiālus, t. i. tādus materiālus, kuriem ir labas tvaikcaurlaidības īpašības (pretestība 

difūzijai μ = 1); 

 No siltumtehnikas viedokļa, ārsienu, beniņu pārseguma siltumpretestība ir nepietiekoša un 

neatbilst Latvijas būvnormatīva LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” 

prasībām. Šai sakarā būtu jārisina jautājumi par ēkas ārsienu un bēniņu telpas papildus 

siltināšanu.  

Veicot jumta tehnisko apsekošanu, tika konstatēts, ka jumta satekas ir ar korozijas 

pārklājumu. Rekomendācija – veikt sateku apstrādi ar pretkorozijas pārklājumu, lai novērstu 
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skārda elementa tālāku bojāšanos. Ja to nav iespējams izdarīt, tad veikt attiecīgā satekas 

elementa pilnīgu nomaiņu. (Skatīt attēlu 4.8.3. (Skats no ēkas fasādes), attēls Nr.4.8.4. (Skats 

no ēkas bēniņu telpas)). 

Esošā beramās vates siltumizolācijas slānis 100mm biezumā bēniņu telpā ir nepietiekošs, lai 

nodrošinātu ēkas siltumizolācijas zudumus. Rekomendācija: palielināt beramās vates 

siltumizolācijas slāni. Vēlamais slāņa biezums no 200 līdz 300 mm. 

            Profilskārda jumta iesegums ir izbūvēts, bez kondensplēves ieklājuma, kas jumtam 

nodrošina iespējamo kondensūdeņu novadīšanu no jumta plaknes (Skatīt attēls Nr.4.8.15.; 

Nr.4.8.16.). Tā ir rupja būvnieku kļūda, kas ir diezgan grūti labojama. Kvalitatīvi 

kondensācijas plēvi var ieklāt tikai ja ir pilnībā nodemontēts jumta klājs. Kā risinājumu varam 

rekomendēt palielināt siltumizolācijas slāni bēniņu pārsegumā. Tas nodrošinātu bēniņu telpu 

neuzsilšanu no pirmā stāva apdzīvotajām telpām, tādejādi neveidojoties krasām temperatūras 

starpībām uz jumta iesegmateriāla. Tas savukārt neveidotu uz aukstās jumta seguma kārtas 

iekšpuses kondensātu. Tā pat ir jānodrošina laba bēniņu telpu ventilācija caur jumta kori. 

Vietumis jumta kore ir aizpūsta ar siltumizolācijas putām. Tās vietas būtu jāattīra no putām, 

lai caur jumta kori notiktu normāla gaisa plūsma, ventilējot bēniņu telpu un  skārda 

iesegmateriālu. Tas nodrošinātu kondensāta tvaiku izvadīšanu gaisā ārpus bēniņu telpas.  

(Skatīt attēls Nr.4.8.17.; Nr.4.8.18.). 

Rekomendācija jumta noteksistēmai: jāveic jumta lietus ūdens novadsistēmas pārbūve, 

nomainot bojātās lietus notekrenes vai uzstādot jaunas, demontēto notekreņu vietā. Obligāti 

būtu jāmontē uz jumta plaknēm sniega aizsargbarjeras, lai sniega noslīdējumi no jumta 

netraumētu lietus notekrenes. 

 

Apsekojot jumta vēja kastes tehnisko stāvokli, var secināt, ka vēja kastes apdares dēļu 

tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinoš. Lokāli būtu jāmaina bojātie vējakastes apšuvuma 

dēļi. Visām vēja kastēm būtu jāatjauno aizsargkrāsojums. (Skatīt Attēls Nr.4.8.26.; 

Nr.4.8.27.). 

Centrālajam ieejas mezglam būtu jāveic atdalījušās pandusa daļas atzāģēšanu un demontāžu 

no kopēja pandusa. Demontēto pandusa daļu pārbetonēt sasaistot to ar kopējo uzbrauktuvi. 

Rekomendācija iekšpagalma trim ieejām “D” korpusā (virtuves un sanitāri tehniskais bloks) : 

bojātie betona lieveņi būtu jāatjauno. Betona lievenim ar pandusu, iepriekšējo lieveņa 
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izbetonējumu rekomendējam demontēt pilnībā un to vietā izveidot jaunu betona lieveni. Lai 

turpmāk pasargātu ieejas mezglus no papildus samirkšanas, rekomendējam, virs katras no 

ieejām uzstādīt atvieglotu nojumes konstrukciju. Piemēram: polikarbonāda ieseguma nojume 

ar metāla rāmju konstrukciju, kura piestiprināta pie ārējās nesošās sienas. 

Ēkai ir vēl viena rezerves izeja, kas atrodas “C” korpusa kreisajā pusē ar izeju uz 

iekšpagalmu. Šās izejas lieveni veido bruģa iesegums, kas izveidots kā panduss un ir 

savienots ar kopējo bruģa celiņu ēkas pagalma pusē. Bruģa iesegums pie ēkas rezerves izejas 

ir labā tehniskā stāvoklī. Rekomendācija: veikt bruģa ieseguma atbrīvošanu no nezālēm un 

cita veida organikas, lai nodrošinātu lietus ūdeņu novadīšanu no bruģa klāja. (Skatīt attēlu 

Nr.4.9.9.; Nr.4.9.10.). 

Ēkas ārdurvīm atjaunot aizsargkrāsojumu, lai pasargātu ārdurvis no mitruma iedarbības uz 

durvju vērtņu konstrukciju. Septiņiem logiem  Garkalnes ielas pusē (“A” un “B” korpuss) nav 

uzstādītas ārējās palodzes. Atjaunot logiem skārda palodzes, lai novērstu nesošā mūra sienas 

un fasādes samitrināšanu no āra lietus ūdeņiem. Vizuāli vērtējot ailu aizpildījuma 

konstrukcijas, var pieņemt, ka tās ir labā tehniskā stāvoklī, bet nevaram apgalvot, ka tās 

varētu nodrošināt ēkas siltumnoturību atbilstoši Latvijas būvnormatīva LBN 002-15 “Ēku 

norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” prasībām. Lai to noteiktu ir nepieciešams veikt ēkai 

energoauditu atbilstoši Ēku energoefektivitātes likumam. 

Dūmeņiem jāveic dūmeņu pārmūrēšanas darbi skursteņa posmiem, kas atrodas virs jumta 

daļas, lai apturētu to tālāku sabrukšanu.  Ja dažādu apstākļu dēļ būtu tomēr jāuzsāk krāšņu 

izmantošana. Pirms to ekspluatācijas uzsākšanas obligāti ir jāveic dūmeņu cuku tīrīšanas 

darbi, ko drīkst veikt sertificēti skursteņslauķi. 

Sanitārās telpās un virtuves darba zonās 1,5m augstumā ieklātas-keramiskās flīzes. 

Rekomendējam atjaunināt flīžu šuves. Virtuves zonās, atsevišķās vietās, nelielos laukumos 

sienas flīzes saplaisājušas. Apsekojot situāciju, tika konstatēts, ka sienas apdarē iekļauti 

skursteņi. Tā kā deformācijas desmit gadu laikā ir nelielas, iesakām nomainīt saplaisājušās 

sienu flīzes. 

Veikt telpu kosmētisko remontu “B” korpusā. 

Novērtējot ēkas fasādes tehnisko stāvokli, jāizceļ apdares galvenais uzdevums: bez estētiskā 

baudījuma apdares galvenais uzdevums ir aizsargāt sienas konstrukcijas no laikapstākļu, 

nokrišņu postošās ietekmes. Apsekojot ēkas ārsienas, tika konstatēts: 
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1.lielākā daļa no jumta teknēm ir neapmierinoša tehniskā stāvoklī. Īpaši fasādes tiek bojātas 

horizontalās un vertikālās sistēmas pārejas vietās; 

2.fasādes apdari - kaļķa/cementa javu, caurauž lielākas un mazākas plaisas, apmetuma 

izdrupumi, līdz ar to atklājot atmosfēras apstākļu bojāšanai ēkas nesošās konstrukcijas; 

3.neskatoties uz to, ka D blokā 2009. gadā tika veikts fasāžu remonts, ir pienācis laiks 

atjaunot fasādes krāsojumu. Pirms tam veicami bojātā apmetuma remonta darbi; 

4.fasādēs nav ierīkotas deformācijas šuves starp A un B blokiem; 

5.paaugstināts mitrums ēkas Z; ZR fasādēs. Apdarē vērojama pelējuma un sūnu invāzija; 

6.pamatu konstrukcijas netiek aizsargātas ar betonētu apmali. Nav panākta savākto nokrišņu 

aizvadīsana no ēkas pamatu konstrukcijām; 

7.C bloka trīs fasādes plaknes apdarinātas ar skārdu. Zem tām saskatāmas slēptas konstrukciju 

problēmas. C bloka ZA stūrī pamatu deformācijas rada nopietnus bojājumus nesošo sienu 

konstrukcijās, kas atrodas pirmsavārijas stāvoklī. 

  No siltumtehnikas viedokļa sienu konstrukciju siltumpretestība kopumā ir nepietiekoša un 

neatbilst Latvijas būvnormatīva LBN002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika " 

prasībām. 

 

Ēkas izmantošanai ilgstošā periodā, konstrukciju saglabāšanai, rekomendējam veikt 

neatliekamos darbus:  

 

1.Jāveic lietus ūdens drenāžas sistēmas inventarizācija, remonts un papildus sistēmu 

ierīkošana. Jāpanāk nokrišņu aizvadīsana no ēkas pamatu konstrukcijām; 

2.Jāierīko bruģēta apmale pamatu aizsardzībai; 

3.Jādemontē, kā minimums, fasādes bojātā apdare. Jāveic apmešanas un krāsošanas darbi. 

Īpašu uzmanību veltīt ēkas cokola uzturēšanai. Virspamatos ierīkojama piļu līste; 

4.Apsverama fasāžu siltināšana. Pirms tam veicama ārsienu padziļināta izpēte (konstrukciju 

atsegšana) un siltumtehniskie aprēķini. Ekspluatācijas laikā mainot, papildinot, renovējot, 
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ēkas ārsienās pielietoti dažādi materiāli un tehnoloģiskie risinājumi. Nedrīkst pieļaut mitruma 

koncentrēšanos sienu konstrukcijās; 

5.Perspektīvē jārēķinās ar koka konstrukciju (guļbūve, koka karkasi) un pamatu mūra 

sadurvietas mezglu nopietnu rekonstrukciju. Trupes bojātie elementi demontējami, 

nomaināmi izvēloties piemērotāko tehnoloģiju. Nepieciešamības gadījumā ierīkojama jauna 

horizontalā hidroizolācija; 

6.Rekonstruējama siena ZA stūrī C blokā (Att.Nr.4.16.10.). Situācijas padziļinātākai 

noskaidrošanai būtu daļēji jādemontē skārda apdare un jāatsedz nesošās konstrukcijas. 

Renovācijas  darbi  veicami  saskaņā  ar  izstrādājamo  tehnisko  projektu. 

 

Tehniskā apsekošana veikta 2020. gada septembrī-oktobrī. 

Tehniskās apsekošanas atzinums sagatavots 2020.gada 30.novembris. 

Tehnisko apsekošanu veica:  

Sertificēts būvinženieris Ojārs Rotgalvis, sertifikāts nr. 4-00395 _________________ 

Sertificēts būvinženieris Arnis Kļaviņš, sertifikāts nr. 4-00396   __________________ 


