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1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. Galvenais lietošanas veids 
Dzīvojamā māja-Lietošanas 
veids 1122-triju un vairāku 

dzīvokļu mājas 

1.2. Kopējā platība (m2) 1335.6 m2  

1.3. Apbūves laukums (m2) 761.3 m2 

1.4. Būvtilpums (m3) 6249 m3 

1.5. Virszemes stāvu skaits 
2 vai 3 virszemes stāvi 

atkarībā no litera numura 

1.6. Pazemes stāvu skaits Nelieli pagrabi katrā literā 

1.7. Būves kadastra apzīmējums Kad. Nr. 05009028821 

1.8. Būves īpašnieks Nav informācijas 

1.9. 
Būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta 
autors) 

Nav informācijas 

1.10. 
Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas 
gads un datums 

Nav informācijas 

1.11. Būves nodošana ekspluatācijā (datums) 1889.gads.  

1.12. Būves konservācijas datums 
Būves konservācijas darbi nav 

veikti 

1.13. 
Būves atjaunošanas, pārbūves, 
restaurācijas gads 

Būves atjaunošanas darbi  
nav veikti vismaz pēc 1945.g. 

1.14. 
Būves  kadastrālās uzmērīšanas lietas 
datums  

Inventarizācijas lieta sastāv no 
3 literiem (Nr.1, Nr.2, Nr.3). 
Apvienotā kopējā plāna ēkai 
nav. Kad Nr. 0500 902 8821. 

1.15. 
Cita informācija, kuru apsēkotājs uzskata 
par nepieciešamu 

Nav 

 
 

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) 

Esošā apbūve. Zemesgabala izmantošana atbilst teritorijas plānojumam. Dzīvojamā 
māja atrodas Sakņu ielas un Vienības ielu krustojumā.  
Zemesgabala platība 1059 m2 . 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 

(Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums) 

Dzīvojamā māja atrodas Daugavpils pilsētas centrā pretī Ditton tirgus ēkai Viestura 
un Sakņu ielas krustojumā. Zemesgabals ir līdzens. Pie ēkas ir piebrauktuve ar 
asfaltbetona  segumu. 

2.3. Būves plānojums 

(Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam) 
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Līdzšinējais būves izmantošanas veids-1122-triju un vairāku dzīvokļu mājas. 

Dzīvojamā māja ir sadalīta pa dzīvokļu īpašumiem. Pirmajā stāvā ir izvietotas 
Latvijas Nacionālās metroloģijas centra telpas. 

Dzīvokļu plānojums neatbilst Latvijas būvnormatīvu prasībām: nav vannas istabas, 
caurstaigājamas dzīvojamās telpas. 

 

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) 

Teritorija ir labiekārtota. Ir piebraucamais ceļš ar asfaltbetona segumu, kā arī neliela 
autostāvvieta ar asfaltbetona segumu. Kopējais segumu stāvoklis ir apmierinošs. 
Brauktuves izvietojums nodrošina ēku funkcionālu apkalpošanu. 

Gar Viestura un Sakņu ielām ir ierīkoti trotuāri 

3.2. Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi – 

(Segums, materiāls, aprīkojums) 

Nav.  

3.3. Apstādījumi un mazās arhitektūras formas – 

(Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras) 

Ēkas teritorija ir apzaļumota, apkārt ēkai ir neliels zālājs, atsevišķi koki.  

3.4. Nožogojums un atbalsta sienas – 

(Veids, materiāls (būvizstrādājums), apdare) 

Dzīvojamās mājas teritorija nav nožogota. 

 
 

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 materiāli, 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) 

Apsekošanas gaitā ēkas pamati un pamatne netika atsegti (pamatnes 
grunšu un esošo pamatu ģeotehniskā izpēte šajos pētījumos nav veikta, bet dati 
tika paņemti no ēkas projektēšanas dokumentācijas). Tika veikta pamatu apskate 
no ārpuses un no pagraba puses. 
Pamati ir lentveida no laukakmeņiem ir daļēji neapmierinošā stāvoklī. Pašlaik ir 
apgrūtināta lietus ūdens novadīšana no iekšpagalma. Lietus ūdeņi infiltrējas gruntī 
un skalo pamatni. Ir veikta pamatu nostiprināšana (liter 2) no pagraba puses un 
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deformāciju attīstība ir apturēta. Vienlaicīgi attīstījās pamatu deformācija zem kāpņu 
telpas (liter Nr.2). Rekomendēju pieslēgt visas notekcaurules pie lietus 
kanalizācijas, jo pretējā gadījumā turpināsies pamatu deformācija.   
 

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) 

Nesošās mūra sienas no pilniem māla ķieģeļiem ir daļēji neapmierinošā stāvoklī: 
konstatētas plaisas nesošās sienās, notiek plaisu attīstība pēc ģipša marku 
uzstādīšanas. Nelielām plaisām var veikt remontu (sk. pielikumā Nr.7).  

Kāpņu telpas sienām (liter Nr.2) ir nepieciešams sienu pastiprināšanas projekts. 
Plaisu izvietojumu sk. defektu izvietojuma shēmā. 

Nesošo sienu siltumpretestība neatbilst LBN 002-15 „Norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika” prasībām. 

Pārsedzes ir apmierinošā stāvoklī bez deformāciju pazīmēm. 

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas  

(Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls) 

Virs daudzām ailām ir mūra kīļveida pārsedzes apmierinošā stāvoklī bez plaisām un  
deformāciju pazīmēm un ir spējīgas uzņemt visas ekspluatācijas slodzes.  

Pārsedžu stāvoklis atbilst Būvniecības likuma 9. panta  1.punkta prasībām. 

4.4. Pašnesošās sienas  

(Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls) 

Nenesošās mūra sienas  ir apmierinošā stāvoklī bez deformāciju pazīmēm. 

Atsevišķas plaisas var remontēt (risinājumu sk. pielikumā Nr.7) 

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija  

Hidroizolācija ēkas apsekošanas laikā netika atsegta. Ņemot vērā sienu stāvokli 
horizontālās hidroizolācijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

Norobežojošo konstrukciju  siltumpretestība neatbilst LBN 002-15 „Norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika” prasībām.  

Apsekošanas laikā ir konstatēti tecējumi caur jumta segumu. 

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) 

Pārsegums virs pagraba – mūra velves no pilniem māla ķieģeļiem. Pamatu 
deformācijas laikā bija konstatētas nelielas velvju deformācijas. Pirmā stāva velves 
virs brauktuvem- mūra velves no pilniem māla ķieģeļiem apmierinošā stāvoklī bez 
deformāciju pazīmem. Trešā stāva lodžiju pārsegums –mūra velves pa metāla sijām 
ir  apmierinošā stāvoklī, bet metāla sijas sarūsējušas (Foto Nr.12). Nepieciešama 
siju apstrāde ar pretkorozijas sastāviem. 

Citās telpās ir koka pārsegums daļēji neapmierinošā stāvoklī. Konstatēts sabrucis 
pārseguma posms (Foto Nr.24, Nr.25) (liter Nr.2). Daudzi posmi samitrināti, sliktā 
jumta seguma stāvokļa dēļ (1 un 3 liters).  
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Kopumā tas liecina par to, ka ir nepieciešama pārseguma atjaunošana daudzos 
posmos. 

4.7. Būves telpiskās noturības elementi  

Ēkas telpisko noturību nodrošina mūra sienas, mūra velves un koka pārsegumi.   

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) 

Jumta konstrukcija ir izpildīta kā daudzslīpju jumts. 

Jumta konstrukcija - daļēji neapmierinošā stāvoklī: spāru šķersgriezumi 
nepietiekoši, atsevišķi elementi ir bojāti.  

Jumta segums daudzās vietās nolietojies. Pēc īpašnieku sniegtās informācijas 
konstatēta pārseguma samitrināšanās lietus laikā. Rekomendēju veikt jumta 
atjaunošanu ar seguma maiņu. Litera Nr.1 notiek sienu samitrināšanā otrā stāva 
līmenī. 

Bēniņu siltumpretestība neatbilst LBN 002-15 „Norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika” prasībām.  

Apsekošanas laikā ir konstatēti  vizuālie seguma bojājumi un tecējuma pazīmes 
caur jumta segumu. 

Lietus ūdens novadīšanas sistēma - ārējā, teknes un notekcaurules no cinkota 
skārda.  

Ir apgrūtināta lietus ūdens novadīšana no ēkas,savienojuma vietā notiek sienu 
samitrināšanās.  No iekšpagalma nav organizēta lietus ūdens novadīšana un lietus 
ūdens infiltrējas gruntī. Rekomendēju novadīt organizēti lietus ūdeņus uz lietus 
ūdens kanalizāciju. 

4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi  

(Balkonu, lodžiju, erkeru, jumtiņu un dzegu konstrukcija un materiāls) 

Balkons pagalma pusē ir nojaukts. Balkonam no Sakņu ielas puses bojāts 
pārsegums (Foto Nr.46). Balkona metāla konstrukcijas korodējušās. 
Ieejas jumtiņi ir apmierinošā stāvoklī (Foto Nr.8, Nr.10). 
Ieejas lieveņi ir apmierinošā stāvoklī, bet nav ierīkoti pandusi cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem. 

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) 

Koka kāpnes nolietojušās. Tuvāko 5-10 gadu laikā rekomendēju veikt kāpņu 
konstrukciju atjaunošanu.  

4.11. Starpsienas  

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija) 

Koka un mūra starpsienas ir apmierinošā stāvoklī. 

4.12. Grīdas  

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

Grīdas atsevišķās telpās ir neapmierinošā stāvoklī. Daudzām telpām ir 
nepieciešama grīdas seguma atjaunošana. 

4.13. Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas  
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(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un 
konstrukcijas, jumtiņi un markīzes) 

Pašlaik logu un ārējo durvju siltumpretestība neatbilst LBN 002-15 „Norobežojošo 
konstrukciju siltumtehnika” prasībām.  Ir nepieciešama logu un durvju bloku 
nomaiņa. 

4.14. Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi – 

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

Tā kā ēkā ir centralizētā siltuma apgādes sistēma, tad nevienā no telpām apkures 
krāsnis vai pavardi netika atklāti. 

4.15. 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) 

Apsekojot izmantoto materiālu veidu un daudzumu var konstatēt, ka pēc LBN 201-
15 klasifikācijas ēkai ir U-3 ugunsnoturības pakāpe.  

4.16. Ventilācijas šahtas un kanāli  

Kopējais dabīgas ventilācijas stāvoklis ir apmierinošs. 

4.17. Liftu šahtas  

Nav. 

4.18. Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas  

(Iekšējo virsmu apdares veidi) 

Iekšējā apdare nolietojusies, ir nepieciešama iekšējās apdares atjaunošana. 

4.19. Ārējā apdare un arhitektūras detaļas  

(Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls) 

Fasādes ārējā apdare – daudz ahtitektūras elementu no pilniem māla ķieģeļiem. 
Veicot ēkas renovāciju būs nepieciešams maksimāli saglabāt ārējo apdari. 

4.20. Citas būves daļas  

Nav. 

 
 

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

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

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

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

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

 

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

Iekšējie ūdensvada tīkli nolietojušies. Ir nepieciešama stāvvadu, klozetpodu, izlietņu 
un pievadu nomaiņa. 

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

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

Nav. 

5.3. 
Ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un 
pretdūmu aizsardzības sistēmas 

– 

(Iekšējās ugunsdzēsības ūdensvada sistēmas veids, tīkla shēma, cauruļvadi, sūkņu iekārtas, 
ugunsdzēsības krāni, šļūtenes un stobri. Hidrauliskā pārbaude. Automātiskās ugunsdzēsības 
sistēmas veids. Uguns dzēšanai lietojamās vielas. Ūdensvada ievadi, tīkla shēma, cauruļvadi, 
ietaises un sūkņu iekārtas. Automātiskās vadības nodrošinājums. Automātiskās ugunsdrošības 
sistēmas nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi. Iekārtu un ietaišu atbilstība standartiem. 
Bloķējums ar citām sistēmām. Sistēmu kalpošanas ilgums. Dūmaizsardzības risinājumu  veidi, gaisa 
vadi, ietaises un iekārtas. Rezerves elektroapgāde, automātiskā vadība, bloķējums ar citām 
sistēmām. Sistēmas kalpošanas ilgums) 

Nav. 

5.4. 
Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu 
izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika 
un citi elementi 

 

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

Apkures sistēma ar cauruļvadiem bēniņos nolietojusies (Foto Nr.28, Nr.37) un tā 
jāmaina. Detalizēti nav apsekota. 

5.5. 
Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, 
siltuma regulatori 

 

(Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums) 

Čuguna radiatori ir apmierinošā stāvoklī.  

5.6. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta  

(Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi) 

Nav. 

5.7. Atkritumu vadi un kameras – 

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

Nav. 

5.8. 
Gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures 
katli, gāzes patēriņa skaitītāji 

– 

(Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra) 

Nav. 

5.9. Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises  

(Elektroapgādes avots, tīkla spriegums, ievada un sadalošās elektroietaises, barošanas pievadi 
liftam, siltummezglam, dežūrapgaismojumam, pretdūmu aizsardzībai, citām iekārtām un ietaisēm. 
Spēka patērētāji, to jauda. Kabeļu un vadu izolācijas pretestības mērījumu rezultāti, avārijas un 
evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības 
ietaises. Pretestības mērījumu rezultāti. Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi) 

Elektroapgādes avots - centralizēts tīkla pieslēgums. 
Elektroinstalācija atsevišķos dzīvokļos ir neapmierinošā stāvoklī un tā jāatjauno. 
Detalizēti nav apsekota. 

5.10. Apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas  

(Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi) 
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Nav. 

5.11. Vājstrāvas tīkli un ietaises  

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

Nav. 

5.12. Lifta iekārta  

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

Nav. 

5.13. Citas ietaises un iekārtas  

Nav. 

 
 

6. Ārējie inženiertīkli 

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

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

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

6.1. Ūdensapgāde  

(Ūdensapgādes avots, ūdens kvalitāte, ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes veids, tīkla shēma, 
cauruļvadi. Hidranti) 

Pilsētas ūdensvada tīkli ir apmierinošā stāvoklī. Detalizēti nav apsekots. 

6.2. Kanalizācija  

(Ārējās kanalizācijas sistēma. Pagalma kanalizācijas tīkls, pievienojuma vieta vai izvade, vietējās 
kanalizācijas attīrīšanas ietaises. Lietusūdens kanalizācija un lietusūdens noteku sistēmas izvadi, 
cauruļvadi, vietējās ietaises. Uzstādītās sanitārtehniskās ierīces) 

Pilsētas kanalizācija ir apmierinošā stāvoklī. Detalizēti nav apsekota. 

6.3. Drenāžas sistēmas  

Nav. 

6.4. Siltumapgāde  

(Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta) 

Pilsētas siltumtrase ir apmierinošā stāvoklī (Foto Nr.40). Detalizēti nav apsekota. 

6.5. Gāzes apgāde  

(Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta) 

Nav. 

6.6. Zibens aizsardzība  

Nav. 

6.7. Citas sistēmas  

Nav. 

 

7. Kopsavilkums 

7.1. Būves tehniskais nolietojums 

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās 



11 

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, piemērotība vai nepieciešamie priekšnoteikumi to 
turpmākajai ekspluatācijai. 

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

Ņemot vērā tehniskās apsekošanas rezultātus noskaidrots, ka būves apsekotās 
konstrukcijas, kā arī būves kopējais nesošo konstrukciju stāvoklis uz apsekošanas 
brīdi vērtējams kā daļēji neapmierinošs: konstatēta pamatu deformācija, plaisas 
nesošās sienās, sabrukuši atsevišķi pārseguma posmi. 

7.2. Secinājumi un ieteikumi 

(Apstākļi, kuriem pievēršama īpaša vērība būvprojektēšanā vai atjaunošanas, pārbūves  vai 
restaurācijas darbu veikšanā. Nepieciešamie pasākumi (ratjaunošana, pārbūve, restaurācija) būves 
turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai, galvenie veicamie darbi) 

Ņemot vērā apsekošanas rezultātus rekomendēju sekojošo: 

7.2.1. Nodrošināt lietus ūdens novadīšanu no ēkas iekšpagalma. Labākais variants 
pieslēgties pie lietus kanalizācijas tīkliem. 

7.2.2. Izstrādāt būvprojektu kāpņu telpas (liter 2) pastiprināšanu ar metāla saitem 
vai citu risinājumu. Citas plaisas rekomendēju remontēt (risinājumu sk. pielikumā 
Nr.7) vai aizpildīt ar materiālu SKREPA 600. 

7.2.3. Nomainīt jumta segumu kopā ar jumta konstrukciju. 

7.2.4. Atjaunot bojātos pārseguma posmus. 

7.2.5. Veikt norobežojošo konstrukciju siltināšanu. 

7.2.6. Pievērst uzmanību pamatiem (liter Nr.2), lai pārliecinātos, ka pamatu 
deformācija nenotiek. 

7.2.7. Nomainīt stāvvadus ūdensvadam un kanalizācijai, atjaunot apkures  projektu.  

Slēdziens: Ēkas atjaunošanas izmaksas var pārsniegt 500 EUR/m2. Rekomendēju 
izmantot dažādas valsts programmas ēkas renovācijai ar valsts līdzfinansējumu. 

 
Tehniskā apsekošana veikta ______ gada _________________________________ 

 
 
 

(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 

 
 

Z.v. 
 
 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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VĒRTĒTĀJA NEATKARĪBAS APLIECINĀJUMS 
 

 

Es, ____________________, sertificēts būvinženieris, apliecinu, ka neesmu 

ieinteresēts darījumos ar doto nekustamo īpašumu un darba apmaksa nav 

ietekmējusi atzinuma slēdziena saturu. 

 

 

Būvinženieris:         /_________________/ 



Foto Nr.1 

 
Foto Nr.2 

 
 



Foto Nr.3 

 
Foto Nr.4 

 



Foto Nr.5 

 
Foto Nr.6 

 



Foto Nr.7 

 
Foto Nr.8 

 
 

 



Foto Nr.9 

 
Foto Nr.10 

 
 



Foto Nr.11 

 
Foto Nr.12 

 
 

 



Foto Nr.13 

 
Foto Nr.14 

 



Foto Nr.15 

 
Foto Nr.16 

 
 



Foto Nr.17 

 
Foto Nr.18 

 



Foto Nr.19 

 
Foto Nr.20 

 
 



Foto Nr.21 

 
Foto Nr.22 

 
 



Foto Nr.23 

 
Foto Nr.24 

 



Foto Nr.25 

 
Foto Nr.26 

 



Foto Nr.27 

 
Foto Nr.28 

 



Foto Nr.29 

 
Foto Nr.30 

 



Foto Nr.31 

 
Foto Nr.32 

 



Foto Nr.33 

 
Foto Nr.34 

 



Foto Nr.35 

 
Foto Nr.36 

 
 



Foto Nr.37 

 
Foto Nr.38 

 
 



Foto Nr.39 

 
Foto Nr.40 

 



Foto Nr.41 

 
Foto Nr.42 

 
 



Foto Nr.43 

 
Foto Nr.44 

 
 

 



Foto Nr.45 

 
Foto Nr.46 

 
 



Foto Nr.47 

 
Foto Nr.48 

 
 



Foto Nr.49 

 
Foto Nr.50 

 
 



Foto Nr.51 

 
Foto Nr.52 

 































































INJEKCIJASSKREPA 600 

Lietošanas instrukcija 

Ar sausā maisījuma injekcijas javu Skrepa 600 darbus veic pie darba virsmas(sienas, 

pārsegumi, pamati un tml.) temperatūras no +5 līdz +35
0
 C.  

Virsmas sagatavošana.Izveidot nepieciešamos urbumus (caurumus, atvērumus), uzstādīt 

injicēšanas uzgaļus, pārbaudīt javas sūkņa darbību, nepieciešamības gadījumā veikt kontroles 

injicēšanu ar tīru ūdeni. Ieteicams veikt plaisu un atvērumu (ja tādi ir izveidojušies un traucē 

injicēšanas darbus) hidroizolāciju, lai novērstu injekcējamāmateriālaSkrepa 600 noplūšanu 

(iztecēšanu). 

Uzmanību– Pirms injicēšanas ar materiālu Skrepa 600,  aizpildāmās atveres zem spiediena 

izmazgāt ar ūdeni. 

Sajaukt sauso maisījumu Skrepa 600 ar ūdeni saskaņā ar 1.pielikumu. Ūdens jālej sausā 

maisījumā. Ieteicams vienā reizē iejaukt ne vairāk, kā 15 kg materiāla. Materiāla sajaukšanu 

veikt mehāniski ar lēnas darbības urbi. Ja veic maisīšanu ar rokām darīt to enerģiski, lai 

sasniegtu materiāla vienmērīgu konsistenci. Iebērt ¾ no aprēķināta sausā maisījuma daudzuma, 

sajaukt līdz viendabīgai masai, pēc tam pievienot pārējo sausā maisījuma daļu un maisīt 

apmēram 5 minūtes, kamēr izveidojas viendabīga plastiska masa. 

1.pielikums 

Konsistence   Plastisks Plastiski – tekošs  Ļoti tekošs 

Ūdens patēriņš uz 1kg 0,25 l              0,3 l               0,4 l 

 

Uzmanību!Rūpīgi jāizmēra ūdens daudzums, jo atkārtota ūdens pievienošana nav 

pieļaujama. Samaisīt tādu materiāla daudzumu, kuru var izstrādāt 160 – 240 minūtēs. 

IeklāšanaIzmantot tikai cementa javai domātos sūkņus, vai arī, analogus ja sūkņa 

izgatavotāja tehniskajos datos ir norādīts, ka sūkni var izmantot cementa javas sūknēšanai. 

Sagatavoto maisījumu injicēt saskaņā ar sūkņa ekspluatācijas instrukciju. Injicēšanas darbu 

veikšanai nepieciešamajam darba spiedienam vajadzētu sasniegt aptuveni 3 – 8 atm. Injicēšanu 

vertikālās plaknes atvērumos veikt no lejas uz augšu. Pēc darbu beigšanas agregāti ir rūpīgi 

jāizmazgā ar ūdeni. Sacietējušo un stiprību ieguvušo masu var notīrīt tikai mehāniskā veidā. 

Materiāla patēriņš  - gatavai masai sastāda no 1,7 – 2,0 kg/dm
3
, no tā sausā masa no 1,5 – 

1,80 kg/dm
3
 

Injicējamā materiāla Skrepa 600 konstrukcijas injicējumi trīs diennaktis jāsargā no 

mehāniskiem bojājumiem un temperatūras zemākas par +5
0
 C. 

Drošības pasākumi - Darbus ieteicams veikt sārms izturīgos gumijas aizsarg cimdos. 

Maisījuma sastāvā ir portlandcements, kas var kairināt acis un ādu. Sastāva maisīšanas procesā 

izvairīties no materiāla  iekļūšanas acīs, ja tas tomēr ir noticis, acis nekavējoties izskalot ar ūdeni 

un doties pie arsta. 

Garantija –Hidroizolācijas rūpnīca „Penetron” garantē materiāla atbilstību mūsdienu 

celtniecības materiālu prasībām normām un standartiem. Rūpnīca tāpat garantē, ka materiāla 

sastāvā ir visi nepieciešamie komponenti atbilstošās proporcijās.Materiālu pielietošana jāveic 

stingri pēc ražotāja instrukcijas. 
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