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SIA “Arhitekta G. Vīksnas birojs”
(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

1. Vispārīgas ziņas par būvi
1.1.

būves veids

1122 – Triju vai vairāku
dzīvokļu mājas

1.2.

apbūves laukums (m2)

1309.0

1.3.

būvtilpums (m3)

14846.0

1.4.

kopējā platība (m2)

4096.8

1.5.

stāvu skaits
-

Virszemes stāvu skaits
Pazemes stāvu skaits

3
1

1.6.

zemesgabala kadastra numurs

40640102260

1.7.

zemesgabala platība (m2)

4345

1.8.

būves iepriekšējais īpašnieks

-----

1.9.

būves pašreizējais īpašnieks

Iecavas pagasta padome

1.10.

būvprojekta autors

-----

1.11.

būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums

-----

1.12.

būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)

1985. gads

1.13.

būves konservācijas gads un datums

-----

1.14.

būves renovācijas
restaurācijas gads

1.15.

būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un Nr. 4,
datums
1998. g., 16. augustā.

(kapitālā

remonta),

rekonstrukcijas,

-----

2. Situācija
2.1.

zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam
Atbilst.

2.2.

būves izvietojums zemesgabalā
Ēka novietota ar gala (Ziemeļu) fasādi pret Dārza ielu, pārējās fasādes vērstas uz iekšpagalmu.

2.3.

būves plānojums
Atbilst daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas prasībām.

3. Teritorijas labiekārtojums
Nr.
3.1.
3.2.

3.3.

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.
Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi
Brauktuves un ietves ar asfaltbetona iesegumu apmierinošā stāvoklī.
Apstādījumi un mazās arhitektūras formas
Dekoratīvie stādījumi – ir.
Zāliens – ir.
Lapenes, ūdensbaseini, skulptūras – nav.
Nožogojums un atbalsta sienas
Nav.

Tehniskais
nolietojums %
Līdz 50
Līdz 30

---

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

Nr.
4.1.

4.2.

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.
Pamati un pamatne.
Pamatu veids – pamatu dzelzsbetona bloki apmierinošā stāvoklī.
To iedziļinājums – līdz pagraba grīdas līmenim.

Tehniskais
nolietojums %

Aizsargapmales.
Būves aizsargapmale – bojāta, vietām ieaugusi zālē, vietām nav vispār – sliktā stāvoklī.

Līdz 100

Līdz 25

4.3.

4.4.

4.5.

Hidroizolācija.
Cokolam – apmetums, sadurvietā ar aizsargapmali spriegumu rezultātā saplaisājis,
atdalījies no pamatnes, vietām nobiris. Manāma ūdens uzsūkšanās konstrukcijā, nepilda
funkciju - neapmierinošā stāvoklī.
Ārsienu aizsardzība pret mitrumu – nav.
Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes.
Pagraba sienu konstrukcija un materiāls – nesošās sienas no dzelzsbetona pamatu
blokiem, starpsienas – no apmesta šuvota ķieģeļu mūra. Plaisas vai nozīmīgas
deformācijas nav novērotas, stāvoklis – labs, stabils.
Ēkas nesošās ārsienas mūrētas no šuvota ķieģeļu mūra. Sienas nav aizsargātas no
ārējo laikapstākļu ietekmes. Vietām izdrupuši ķieģeļi, nekvalitatīvs mūrējums – acīm
redzamas novirzes no kopējās ģeometrijas. Neskatoties uz šiem faktoriem kopējais sienu
stāvoklis vērtējams kā labs un stabils. Veicot siltināšanas darbus jānodrošina sienas
atrašanos siltajā zonā, kas novērstu turpmāku nelabvēlīgo laikapstākļu ietekmi uz
konstrukciju. Pirms siltumizolācijas līmēšanas negludumus, izdrupumus aizpildīt ar
līmjavu. Ģeometrijas novirzes taisnot ar siltumizolācijas materiāla sabiezinājumu
attiecīgajās vietās.

Līdz 100

Ailu sijas un pārsedzes no dzelzsbetona un metāla. Metāla konstrukcijas korodējušas,
nepieciešama rūsas tīrīšana un metāla krāsošana ar Hammerite vai analogu krāsu.

Līdz 30

Jāatzīmē, ka visu korpusu ārsienām, kā norobežojošai konstrukcijai maksimālās
siltumcaurlaidības vērtības neatbilst Latvijas būvnormatīvā LBN 002-01 „Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika” noteiktajām prasībām. Lai iekštelpās nodrošinātu komforta
apstākļus, uzlabotu ēkas energoefektivitāti un tiktu ievērota pastāvošā likumdošana, jāveic
norobežojošo konstrukciju siltināšana.
Pašnesošās sienas.
Pašnesošās sienas no ķieģeļu mūra, stāvoklis – pilnībā apmierinošs.

Līdz 25

Līdz 25

Līdz 25

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un situmizolācija.
Hidroizolācija – nav saglabājusies, vai nepilda funkciju, neapmierinošā stāvoklī.
Siltumizolācija – Ārsienām, pagraba pārsegumam un savietotajam jumtam – kopš
ekspluatācijas sākuma, norobežojošā konstrukcija neatbilst normatīviem.
Šuvju hermetizācija – Ārsienām lielākoties mūra šuves saglabājušās pilnīgi apmierinošā
stāvoklī, vietās, kur novēroti ķieģeļu un šuvju izdrupumi pirms siltināšanas nepieciešams
tos aizpildīt ar līmjavu. Pagraba pārsegumu paneļu savienojuma šuves labā stāvoklī.
Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi.
Pagraba pārsegums – dz/b pārseguma paneļi labā tehniskā stāvoklī, siltumizolācija
neatbilst normatīvām prasībām. Paneļu savienojuma vietas homogēnas, pildītas ar javu.
Vietām, nekvalitatīvu inženierkomunikāciju (kanalizācijas, ūdensvada) dēļ, novērota
neliela ūdens ietekme uz konstrukciju, bet tā nav bijusi regulāra. Kopējais tehniskais
stāvoklis – labs.

Starpstāvu pārsegums – dz/b pārseguma paneļi labā tehniskā stāvoklī bez skaņas
izolācijas. 1. stāva pārsegums pie ēkas ieejām paredzēts nojumes vajadzībām un atrodās
tiešā saskarē ar ārējiem laikapstākļiem – veic norobežojošās konstrukcijas funkciju.
Siltumizolācija šajā zonā neatbilst normatīviem.
Būves telpiskās noturības elementi.
Nesošo sienu un pašnesošo ārsienu sajūgums rada pārliecību par drošu ēkas telpisko
noturību.
Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens
novadsistēma.
Ēkai ir savietots lēzanais jumts. Nesošā konstrukcija – dzelzsbetona paneļi labā
stāvoklī. Virs paneļiem slīpumu veidojoša esošā siltumizolācija kopš ekspluatācijas
sākuma, neatbilst normatīviem. Virs siltumizolācijas esošs izlīdzinošais smilšu cementa
javas slānis, vietām sadrupis, nenodrošina pilnvērtīgu sasaisti ar iesegumu. Iesegums –
esošs ruberoīds. 2/3 no jumta ruberoīds atjaunots, uzlikta jauna kārta, 1/3 nav mainīta –
caur savienojuma šuvēm sūcās ūdens uz apakšējiem stāviem.

Līdz 80

Līdz 20

Līdz 20

Līdz 100

Lietusūdens novadsistēma – iekšējā, pa čuguna cauruļvadiem, neapmierinošā stāvoklī.
Kanalizācijas ventilācijas cauruļvadi – nehermētiski savienoti ar jumta segumu. Lai
stāvoklis strauji nepasliktinātos, ieteicama tūlītēja ieseguma nomaiņa vai jumta
siltināšana.

4.10.

Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi.
Balkoni – balstīti uz konsolveida dzelzsbetona sijām. Daudzviet novērojama nelikumīga
balkonu aizstiklošana ar atšķirīga veida, materiāla un dalījuma logiem, kas padara vizuāli
nepievilcīgu ēkas kopējo tēlu. Balkonu grīda / griesti no dzelzsbetona, labā stāvoklī,
norobežojošās sienas no ķieģeļu mūra, apmierinošā stāvoklī. 1. stāva līmenī zem
konsolveida balkona grīdas paliek funkcionāli neizmantojama 0,6m augsta zona, kur
krājās dažādi sadzīves un būvgruži.

Lieveņi, pakāpieni – kopš ekspluatācijas sākuma nav pienācīgi remontēti, dažviet vekts
nekvalitatīvs virspusējs remonts, kas kopējo stāvokli ne vizuāli, ne strukturāli nav
uzlabojis. Starp pakāpieniem vērojamas augstuma atšķirības, kas apgrūtina civilizētu
uzkāpšanu.

Līdz 35

4.11.

4.12.
4.13.

4.14.

Kāpnes un pandusi.
Starpstāvu kāpnes un laukumi no dzelzsbetona, pilnībā apmierinošā stāvoklī.
Margas – metāla konstrukcijas, daļēji apmierinošā stāvoklī.
Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu iebūves vietās – labā stāvoklī.
Starpsienas.
Pašnesošās starpsienas no ķieģeļu mūra, skaņas izolācija – vāja.

Līdz 20

Grīdas
Pagrabā betonētas grīdas, vietām smiltis un būvgruži, stāvoklis – apmierinošs. Siltuma
izolācija – nav.
Ailu aizpildījumi.
Logi – daļa nomainīti uz PVC labā stāvoklī, rāmis – balts, daļa koka konstrukcijas
neapmierinošā stāvoklī. No jauna montētie logi ar nekvalitatīvu hermetizāciju ar sienām,
kas palielina termiskos tiltus.
Kāpņu telpās – koka konstrukcijas logi, neapmierinošā stāvoklī.
Pagraba logi – koka konstrukcijas, neapmierinošā stāvoklī.
Ārdurvis – Pēdējos gados nomainītas uz metāla, bet ar nekvalitatīvu blīvējumu un
nepietiekamiem siltumizolācijas rādītājiem.
Pagraba durvis – nesiltinātas, nehermētiskas – neatbilst normatīviem.
Jumta lūkas – nesiltinātas, nehermētiskas – neatbilst normatīviem.
Vējtvera durvis – uzstādītas pārāk tuvu ārdurvīm, nav iespējama normāla ienākšana
ēkā, vējtvera durvis vienmēr tiek turētas vaļā, tātad – tās nepilda nepieciešamo funkciju.

Līdz 20

ārdurvis

pagraba logi

Līdz 20

Līdz 70

vējtvera durvis

jumta lūka

4.15.

Konstrukciju un materiālu ugunsizturība.
Atbilstība ugunsdrošības normām nav analizēta, pēc vizuālām pazīmēm lielākoties –
atbilstoša. Nav pieļaujama ēkas ugunsdrošības klases samazināšana renovācijas
gadījumā.

---

4.16.

Ventilācijas šahtas un kanāli.
Ventilācijas šahtas mūrētas no ķieģeļiem un uziet virs jumta plaknes, stāvoklis – daļēji
apmierinošs, nepieciešama tīrīšana, remonts.

Līdz 40

5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas
(Ietver tikai tos iekšējos inženiertīklus un iekārtas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Nr.
5.1.

5.2.

5.3.

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.
Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā iekārta,
ūdens patēriņa skaitītāji.
Iekšējā aukstā ūdensvada ievadi – esošs pieslēgums no pilsētas tīkliem, tērauda
caurules no ekspluatācijas sākuma, ēkas iekšpusē daļa nomainītas uz gumijas, pilnīgi
apmierinošā stāvoklī.
Kanalizācijas vadi – esošs pieslēgums pie pilsētas tīkliem, cauruļvadu sistēma ir daļēji
atjaunota. Kanalizācijas novadīšana no stāvvadiem pagraba telpās organizēta daļa pa
PVC cauruļvadiem, daļa pa čuguna no ēkas ekspluatācijas sākuma, čuguna cauruļvadi
neapmierinošā stāvoklī. Kanalizācijas stāvvadi – daļa čuguna, no ēkas ekspluatācijas
sākuma, neatjaunoti, daļa PVC pilnīgi apmierinošā stāvoklī. Ieteicama čuguna cauruļvadu
nomaiņa, to savienojuma vietas nav hermētiskas un līkumos var veidoties aizdambējumi.

Tehniskais
nolietojums %

Karstā ūdens cauruļvadi.
Karstais ūdens ēkā tiek sagatavots centralizēti ar siltummaini ēkas pagrabā, karstā
ūdens stāvvadi ar neadekvātu vai nepiemērotu siltumizolāciju.
Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu izolācija, apkures
katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika un citi elementi.
Apkures sistēma ar apakšējo sadali, viencauruļu, caurules no ekspluatācijas sākuma,
izolētas ar neadekvātu siltumizolāciju. Vietām izolācija bojāta vai nav vispār.
Apkures stāvvadi – neizolēti.
Nepastāv iespēja stāvvadu balansēšanai vienmērīgas dzīvokļu temperatūras
uzturēšanai.
Ēkā ir izbūvēts siltummezgls un ir nodrošināta siltuma daudzuma uzskaite par kopīgi
patērēto enerģiju, nav pieejama individuālā – katra dzīvokļa patēriņa uzskaite. Iespējama
lokāla diennakts apkures temperatūras regulācija.

Līdz 40

Līdz 80

Līdz 30

5.4.

Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori.
Koplietošanas telpās visi radiatori demontēti.

Līdz 70

5.5.

Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises.
Elektroapgādes avots – esošs pieslēgums no pilsētas tīkla ar spriegumu 220V.
Kāpņu telpā atrodas katra dzīvokļa sadale un skaitītājs. Elektoinstalācija neatbilst
mūsdienu prasībām, ir fiziski un morāli novecojusi.

Līdz 50

5.6.

Vājstrāvas tīkli un ietaises.
Telefons, internets. Uz jumta stiprinātie kabeļi, bojā jumta konstrukciju. Vietās, kur
veikta kabeļu stiprināšana, novērota lietus ūdens iekļūšana ēkā.
Ventilācija un gaisa kondicionēšana.
Ēkai ir esošas ķieģeļu mūrētas šahtas pa kurām nodrošināta telpu dabīgā ventilācija
dzīvokļos un pagrabā. Gaisa ieplūde šahtās veikta caur ventilācijas restēm virtuvēs un
vannas istabās. Ekspluatācijas laikā šahtas aizsērējušas, nav tīrītas – netiek nodrošināta
pietiekama gaisa vilkme. Šahtu skursteņi virs jumta plaknes nepietiekami aizsargāti no
laikapstākļu ietekmes, vietām manāmi šuvju izdrupumi un sairuši betona jumtiņi.

Līdz 20

5.7.

Līdz 50

6. Ārējie inženiertīkli
(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)

Nr.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

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.
Ūdensapgāde.
Ūdensapgādes avots – no pilsētas ūdensvada.
Kanalizācija.
Uz pilsētas kanalizācijas tīklu.
Drenāžas sistēmas.
Esoša drenāžas sistēma apmierinošā stāvoklī.
Zibensaizsardzība un citas sistēmas.
Nav.

Tehniskais
nolietojums %
---------

7. Kopsavilkums
7.1.

būves tehniskais nolietojums

Apsekotā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja tās ekspluatācijas laikā ilgstoši nav renovēta. Ārsienas
ilgstoši tikušas pakļautas agresīviem laikapstākļiem nenodrošinot to hidroizolāciju. Ēkai ir lieli siltuma
zudumi. Kopumā ēkas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs, energoefektivitāte – neapmierinoša.
Kopējais ēkas tehniskais stāvoklis pilnībā derīgs renovācijas darbu veikšanai, ar noteikumu, ka
pirms siltināšanas tiks veikta šuvju un izdrupumu aizdarīšana ar līmjavu. Ēkas tehniskais nolietojums
vērtējams aptuveni 27%, ieteicams veikt siltināšanas darbus.
Visu norobežojošo konstrukciju, maksimālās siltumcaurlaidības vērtības neatbilst Latvijas
būvnormatīvā LBN 002-01 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” noteiktajām prasībām.

7.2.

secinājumi un ieteikumi

Ieteicams ēkai veikt renovāciju, lai novērstu turpmāku stāvokļa pasliktināšanos, kā arī veikt
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus.
Lai veiktu būvdarbus jāizstrādā tehniskais vai viekāršotās renovācijas projekts, kurā ieteicams
paredzēt un būvniecības laikā veikt sekojošus darbus:
1. Ārsienu šuvju, nelīdzenumu, izdrupumu aizpildīšana ar līmjavu.
2. Cokola pusdrupušā apmetuma nokalšana.
3. Veco kāpņu telpu koka logu nomaiņa uz jauniem – energoefektīviem. Ieejas un pagraba
durvju nomaiņa, iestrāde siltinājuma zonā. Pagraba logu nomaiņa un iestrāde siltinājuma
zonā. Visu dzīvokļu koka logu nomaiņa, iestrāde vienā līmenī ar pārējiem logiem. Visu
dzīvokļu un kāpņu telpas logailu siltināšana. Vējtvera funkciju atjaunošana.
4. Balkonus veidot kā „silto” zonu, balkonu sienas siltināt ar energoauditā norādītiem
līdzekļiem, demontēt visus jau uzstādītos nelikumīgos aizstiklojumus, montēt visiem
balkoniem jaunus PVC rāmja logus.
5. „Aukstās” zonas norobežošana ar energoefektīviem līdzekļiem no „siltajām” zonām.
Parapeta un šķērssienu virs jumta plaknes siltināšana. Pārsegumu, grīdas siltināšana
vietās, kur tā kalpo kā norobežojošā konstrukcija.
6. Apkures sistēmas renovācija, ieteicams – horizontālā apkures sistēma ar individuālu
patēriņa uzskaiti katram dzīvoklim, nepieciešamajās vietās paredzēt cauruļvadu
siltumizolāciju.
7. Ēkas aizsargapmales izveidošana, lieveņu, pakāpienu remonts, hidroizolācijas
atjaunošana.
8. Fasādes, cokola sienu, pagraba pārseguma un jumta siltināšana ar energoauditā
norādītajiem līdzekļiem.
9. Pēc siltināšanas darbiem atjaunot visus nosegskārdus, palodzes un lāseņus.
10. Jumta seguma, lūku nomaiņa, skursteņu, lietusūdens noteksistēmas, kanalizācijas
ventilācijas cauruļu remonts / nomaiņa – novērst lietus/sniega iekļūšanu ēkā.
11. Esošās dabīgās ventilācijas kanālu tīrīšana, restu nomaiņa, gaisa plūsmas
nodrošināšanai.
12. Visu jumta kabeļu stiprināšana alternatīvās vietās, neizmantojot jumta segumam
caurejošus status.
Tehniskā apsekošana veikta 2012. gada 25. jūnijā.
Sastādīja: Toms Balčus,
Arnis Balčus (sertif. 20-3325)
(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)

Gundars Vīksna
Z.v.

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts)

