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Tehniskās apsekošanas atzinums

Skola,
Peldu iela 2, Viesītes, Viesītes novads
56150010771001
(būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Viesītes novada pašvaldība, Reg. Nr. 90000045353, līgums Nr. 3-20/2019 no 04. 10.2019.
(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Ēkas tehniskā apsekojuma mērķis – ēkas kopējā tehniskā stāvokļa izvērtēšana, ietverot norādījumus
konstatēto bojājumu novēršanai.
Ēku tehniskās apsekošanas pārskata sagatavošana jāveic atbilstoši 30.07.2015. MK noteikumiem Nr.
337 “ Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 “ Būvju tehniskā apsekošana”.
(apsekošanas uzdevums, tās izsniegšanas datums)

Atzinums izsniegts 2019. gada 03. decembrī

SIA “Steelandglass”, reģ. Nr. 40103413079, Markus H. Moll sertif. Nr. 5-03092
(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)
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1. Vispārīgas ziņas par būvi
1.1.
1.2.
1.3.

būves veids

Ēka
2

apbūves laukums (m )

489.8

3

būvtilpums (m )

2549.00
2

1.4.

kopējā platība (m )

638.5

1.5.

stāvu skaits

1.6.

zemesgabala kadastra numurs

2 virszemes, 0 pazemes
2

56150010068

1.7.

zemesgabala platība (m - pilsētās, ha - lauku
teritorijās)

1.51 ha

1.8.

būves iepriekšējais īpašnieks

-

1.9.

būves pašreizējais īpašnieks

Pašvaldība

1.10.

būvprojekta autors

-

1.11.

būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un
datums

-

1.12.

būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)

1920. gada

1.13.

būves konservācijas gads un datums

-

1.14.

būves renovācijas (kapitālā remonta),
rekonstrukcijas, restaurācijas gads

Notiek remonts

1.15.

būves inventarizācijas plāns: numurs,
izsniegšanas gads un datums

56150010772001-02, 07.03.2000.

3

Tehniskās apsekošanas atzinums
Skola, Peldu iela 2, Viesīte

2. Situācija
2.1.

zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam

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

Apbūves noteikumi ir aprakstīti „Viesītes pagasta teritorijas plānojumā (2008.–2020.
gadam)”.
Skolas ēka, šodien muzejs, atrodas Viesītes ciemata centrā un teritorija ir deklarēta kā
„Sabiedrisko Iestāžu teritorija”, kas atbilst pašreizējai ēkas funkcijai. Apkārt teritorijai
atrodas ciematam tipiskas mazstāvu dzīvojamas un jauktas dzīvojamas teritorijas, kā arī
komercdarbībai paredzētas teritorijas. Pašreizējā situācija atbilst apstiprinātajam attīstības
plānam.

Attēls 2.1.1: Ciemata teritorijas plānojums

2.2. būves izvietojums zemesgabalā
Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums

Ēka ir atsevišķi stāvoša gareniskas formas ēka. Galvenā ieeja ir no ēkas priekšējās fasādes, vērsta pret
Brīvības ielu. Ēka atrodas aptuveni 100 m no ielas un paceļas virs apkārtējās zemes reljefa.
Ēkas apkārtne ir parkam līdzīgs ansamblis. Ap ēku atrodas galvenokārt zāle. Aiz ēkas apmēram 300 m
attālumā atrodas neliels ezers.

Attēls 2.2.1: būves izvietojums
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2.3. būves plānojums
Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam

Saskaņā ar iesniegto un no Pasūtītāja saņemtās informācijas pēdējā būves kadastrālā uzmērīšanas lieta
tika veikta 2018. gada 12. jūlijā. Atbilstoši inventāram, ēkai ir trīs lietošanas veidi, t. i. 1263, kas ir
“Skolas, universitātes un zinātniskās pētniecības ēkas” (50 % no kopējās ēkas platības), 1262, kas ir “
Muzejs vai bibliotēkas telpa grupa” (36 % no kopējās ēkas platības) un 1200, kar ir “ Koplietošanas
telpu grupa” (14 % no kopējās ēkas platības).
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 333, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, ēka ir
klasificēta kā IV būvju lietošanas veids. Tas atbilst LBN 208-15 “Publiskas būves” 4. punktam.
Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, no 2014. gada 19.
augusta, 1. pielikumu, ēka ir klasificēta kā II grupas ēka.
Ēkai ir divi virszemes stāvi un rietumu pusē viena maza pagraba telpa.
Galvenā telpa ir izremontēta.

Attēls 2.3.1: 1. stāva plāns, izremontētās telpas ir atzīmētas sārtā krāsā.

Pašreizējais plānojums atbilst inventarizācijas lietai.

Attēls 2.3.2: 2. Stāva plāns; izremontētās telpas ir atzīmētas sārtā krāsā.
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3. Teritorijas labiekārtojums
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu
apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves
daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām

3.1.

Tehniskais nolietojums
(%)

brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi

45

Segums, materiāls, apdare

Ēkas apkārtnē gandrīz visa zeme ir zālāji, tikai gājēju celiņi ir klāti ar asfaltu vai bruģiem.
Gājēju celiņš, kas ved no Brīvības ielas uz ēku, ir klāts ar asfaltu, kas ir saplaisājis un tam ir vajadzīgs
remonts. Tehniskais stāvoklis nav apmierinošs.

Attēls 3.1.1: Asfaltēta teritorija ēkas priekšā, īslaicīga
automašīnu stāvvieta bērnu sagaidīšanai

Attēls 3.1.2: Galvenās kāpnes

Attēls 3.1.3.: Gājēju celiņš ar mākslīgo segumu no centrālās
automašīnu stāvvietas pie domes ēkām

Attēls 3.1.4.: mazi pakāpieni, BĪSTAMI. Saplaisājis betons.

3.2.
Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi
Nav uzstādīts

/

3.3.
Apstādījumi un mazās arhitektūras formas
Nav uzstādīts

/

3.4.

30

Nožogojums un atbalsta sienas

Veids, materiāls, apdare

Ēkas priekšpusē ir terases veida atbalsta sienas, kas veido divas puķu dobes. Atbalsta siena ir celta no
dabiskiem akmeņiem. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.
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4. Būves daļas
(Ietver tikai tās būves daļas, kas apsekotas atbilstoši apsekošanas uzdevumam)
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu
apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves
daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām

4.1.

pamati un pamatne

Tehniskais nolietojums
(%)

35

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

Pamatu veids:
Lentveida pamati zem ārējām norobežojušām sienām un ēkas iekšējām nesošām sienām. Pamati ir celti
no laukakmeņiem. Pamati nav tikuši atrakti. Vienā fasādes vietā ir plaisa, kas liecina par pamatu
nobīdi - rietumu fasādē.
Apsekošanas laikā nav atklāta hidroizolācija.
Ēkas pamati ir apmesti ar kaļķu apmetumu, bet apmetums daudzās vietas ir atdalījies no pamatiem.
Tehniskais stāvoklis neapmierinošs.

Attēls 4.1.1: plaisa virs loga

Attēls 4.1.2: Saplaisājis apmetums ap pamatiem.

Ģeomorfoloģija:

Viesītes pilsēta atrodas Augšzemes augstienes Sēlijas paugurvaļņa dabas apvidū. Ģeomorfoloģiski
Sēlijas paugurvalnis ir starpmēļu paugurvalnis, kurš pirms 14 tūkstošiem gadu ir radies divu ledāja
mēļu ledus masas saskares zonā. Teritorijai raksturīgs ir paugurotais morēnpauguru reljefs, kura
augstākais punkts ir Ormaņu lielpaugura masīvā esošais Ormaņkalns. Minētā kalna augstākie punkti ir
145 līdz 185 metrus, bet tā pakāje - 100 līdz 110 metrus virs jūras līmeņa.
Ģeotehniskās izpētes netiek veiktas.
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4.2.

45

Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes

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

Ēka ir celta no mālu ķieģeļu sienām, kas funkcionē kā plāksnes, un ir galvenie ēkas struktūrelementi.
Mūrētās sienas izturība nodrošina ēkai vajadzīgo mehānisko stabilitāti.
Vairākās gaiteņa sienu vietās ir plaisas, kas liecina par agrāku vai pašlaik notiekošu pamatu nobīdi. Ir
jāveic plaisu uzraudzība.

Attēls 4.2.1: Plaisas gaiteņa sienā

Attēls 4.2.2: Plaisas sienā zem kāpņu telpas - slodzi
pašnesošā siena.

Nākamajā shēmā ir parādītas vietas, kur tika atklātas plaisas.
Tā kā pēdējā laikā ir notikusi ēkas atjaunošana un vairākās ēkas telpās sienas ir pārklātas ar ģipša
plāksnēm, nav iespējams pārbaudīt visās sienas.

Attēls 4.2.1: Shēma ar nesošām sienām 1. stāvam
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4.3.

karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas

/

Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls

Nav uzstādīts

4.4.

/

pašnesošās sienas

Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls

Nav

4.5.

šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija

100

Hidroizolācija:
Ne vertikālā, ne horizontālā hidroizolācija netika konstatēta. Apmetuma atdalīšanās no mūra cokola
daļas norāda uz mitruma iedarbību un hidroizolācijas neesamību vai bojājumu. Ieteicams veikt pamatu
hidroizolāciju.

Attēls 4.5.1.: Cokola bojājumi

Attēls 4.5.2. Platforma cokola bojājumi

Siltumizolācija:
Norobežojošās konstrukcijas ir veidotas no ķieģeļu mūra sienām, kuru biezums ir b = 38 cm. Ēkas
norobežojušās sienas nav nosiltinātas, kas neatbilst LBN 002-15 prasībām.

4.6.

pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi

n.v.

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

Zem ēkas rietumu puses atrodas mazs pagrabs, kuru nebija iespējams apskatīt.

4.7.

būves telpiskās noturības elementi

/

Papildus konstruktīvie elementi, kuru uzdevums ir nodrošināt ēkas telpisko noturību, netika konstatēti.
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4.8.

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

30

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

Nesošā jumta konstrukcija ir veidota kā koka karkass.
Spāres ar izmēriem 150 x 150 balstās gan uz vidējā koptura, gan uz pažobeles koptura. Mitruma
pazīmes netika konstatētas. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Attēls 4.8.1: Spāres balstās uz vidējā koptura.

Attēls 4.8.2: Kores detaļas

Jumta segums ir izgatavots no skārda loksnēm ar pretkorozijas pārklājumu, brūnā krāsā. Zem skārda ir
uzstādīta kondensāta plēve. Ir uzstādītas sniega barjeras un lietus ūdens notekas. Tehniskais stāvoklis
ir apmierinošs.
Uz jumta ir atklāti daži maznozīmīgi defekti: zem kores elementa ir uzstādīti izolācijas gabali, kas ir
vaļīgi un dažās vietās nokrīt.
Attēlā Nr. 4.8.4. parādītie skārda elementu savienojumi ir ierīkoti nepareizi. Savienojumi ir pieskrūvēti
virs skārda loksnēm. Rezultātā atverēs sakrājas organisks materiāls. Nākotnē šis trūkums var radīt
jumta bojājumus. Ieteikums pārbūvēt šos jumta elementus.
Ir uzstādīta lietus ūdens novadīšanas sistēma, kas sastāv no teknēm un vertikālām notekām.
Novadīšanas sistēmā bojājumi nav konstatēti. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs,
Tā kā ēkas skursteņi netiek lietoti, ir ieteicams tos pārklāt ar skārda cepuri. Skursteņu sienas ir mitras
un ziemā tās var sasalt un var sākt veidoties bojājumi.

Attēls 4.8.3: Kores elements; pildījums izkrīt

Attēls 4.8.4: Sniega barjera un lietus ūdens noteka
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Attēla 4.8.5.: Skursteņi nav nosegti

4.9.

Attēls 4.8.6.: Bēniņu skurstenis. Mitruma pēdas

balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi

60

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

Pie galvenās ieejas ir uzbūvēts mazs lievenītis ar metāla karkasu un polikarbonāta pārsegumu.
Lievenītis ir jānomaina.

4.10.

kāpnes un pandusi

30

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

Ēkai ir trīs ārējās kāpnes un divas iekšējās kāpnes, kā parādīts nākamajā shēmā:

Attēls 4.10.1: Kāpņu un pakāpienu shēma
Ārējie pakāpieni
Galvenās ieejas priekšā ir taisnas kāpnes no 18 pakāpieniem, iepriekš izgatavoti betona pakāpieni uz
betona pamata. Pakāpienu plates ir izgatavotas no betona, pelēkas, bez seguma. Pakāpieniem ir
pakāpiena apvalis.
Pakāpieni beidzas ar platformu ēkas priekšā. Platforma ir klāta ar bruģiem. Abās pakāpienu pusēs ir
margas no metāla caurulēm, piestiprinātas pie pakāpiena plates. Balustrādes ir atvērta. Uz margām nav
Braila raksta.
Personas ar kustību traucējumiem var iekļūt ēkā no austrumu puses pa 1,76 m platu rampu. 1/3 no
rampas ir viena marga. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.
Ēkas austrumu pusē pie muzeja sānu izejas / ieejas ir ierīkoti pakāpieni [ K2-A]. Divi betona pakāpieni
ar mazu platformu 1,12 m. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. Margas nav ierīkotas.

11

Tehniskās apsekošanas atzinums
Skola, Peldu iela 2, Viesīte

Ēkas aizmugure: pakāpieni [K3-A], netiek lietoti, nedroši, nojaucami

Attēls 4.10.2: Galvenās ieejas kāpnes

Attēls 4.10.3: Sānu ieejas pakāpieni

Attēls 4.10.4.: Galvenās ieejas rampa

Attēls 4.10.5: Aizmugures kāpnes, nojaucamas
[K3]

Iekšējās kāpnes:
No 1. stāva uz 2. stāvu [K1-I]. Kāpnes ir veidotas kā U veida kāpnes ar vienu kāpņu laukumu, kur
kāpnes pagriežas par 180 grādiem. Pakāpieni ir iepriekš izgatavoti betona pakāpienu elementi, kas
novietoti uz betona sijām. Siju gali ir atbalstīti 1. stāva grīdā, pie kāpņu laukuma norobežojošām
sienām un 2. stāva pārsegumam.
Pakāpiena plates ir krāsotas ar emaljas lakas krāsu. Kāpnēm ir mazs pakāpiena apvalis. Rievojumi vai
citi pretslīdes pasākumi nav lietoti. Kāpieni ir krāsoti.
Margas ir no metāla, piestiprinātas pie pakāpienu platēm. Augšēja traversa ir izgatavoti no koka.
Margas režģis ir atklātas, norobežotas ar diviem horizontāliem metāla elementiem.
Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.
Telpā 002-5 ir ierīkoti koka pakāpieni, 5 pakāpieni kopā ar rampu. Margu lenteri ir ierīkoti. Kāpnes ir
apzīmētas, ir ierīkoti rievojumi. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.
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4.11.

25

starpsienas

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija

Veidotas no koka konstrukcijas, apmestas ar kaļķu-smilšu apmetumu. Sienas remonta laikā ir
nošpaktelētas, krāsotas vai apšūtas ar reģipša plātnēm. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

4.11.1: Tipiska starpsiena, noņemts apmetums

4.12.

4.11.2: Starpsiena pēc remonta

grīdas

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

Dažāda veida grīdas apdare. Esošās (oriģinālās) koka grīdas dēļi pie ieejas krāsoti ar emaljas krāsu,
nolietoti. Atjaunotajās telpās lamināts, koka grīdas dēļi vai parkets. Tehniskais stāvoklis apmierinošs,
vizuālas nolietošanas pazīmes neremontētajās platībās.

Attēls 4.12.1: Lamināta un linoleja grīdas segums

4.13.

Attēls 4.12.2: Parkets zālēs

ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas

35

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

Logi:
Visi logi ir atsevišķi logi, divvērtņu, verami uz iekšpusi. Labā vērtne ir gan atverama, gan atgāžama.
Logi ir ierīkoti vienā plaknē ar norobežojušo ārsienu.
Ir izmantoti divi materiāli:
PVC, vērtnes rāmis un aploda no ražotāja REHAU profiliem. Aploda ar kondensātu novadīšanas
atvērumiem. Dubultā gumijas izolācija. Dubultais stiklojums (4 mm katrs),
Koka aploda ar alumīnija kondensāta novadīšanas līsti. Dubultā gumijas izolācija. Dubultais
stiklojums (4 mm katrs).

13

Tehniskās apsekošanas atzinums
Skola, Peldu iela 2, Viesīte

Palodzes:
Iekšējās palodzes MDF ar PVC logiem, masīvs koks pie koka logiem. Stingri. Tehniskais stāvoklis
apmierinošs.
Ārējās palodzes no krāsota skārda, sānu savienojumi pie sienām nav ūdensnecaurlaidīgi. Spraugas zem
palodzēm un pie sienas ir aizdarinātas ar celtniecības putām, kas nenodrošina gaisa necaurlaidību.
Izpildījums nav apmierinošs.

Attēls 4.13.1: PVC logs - Izolācija un ierīkotie kondensētā
ūdens novadīšanas caurumi

Attēls 4.13.2: Koka logs 1. stāvā

Ieejas durvis:

PVC durvju aploda un nerūsējošā tērauda slieksnis. Piestiprināts ar skrūvēm pie sienām. Durvis
atrodas viena līnijā ar iekšējo sienas plakne. Aploda ir plānāka nekā ailsānis, tātad durvis atrodas
padziļinājumā. Aplodai ir ierīkota gumijas izolācija.
Durvis ar dubultu PVC rāmi. Rāmja pildījums ar dekoratīvu PVC plati un dubultu izolētu stiklu. Pie
aplodas trīs vietās atrodas eņģes. Brīvi atveramas, viena puse 70 cm. Viena puse piestiprināta, bet
verama. Durvis ir aprīkotas ar durvju aizvērēju. Tehniski apmierinošs stāvoklis.

4.13.3: Galvenās ieejas durvis

4.13.4: Sānu ieejas durvis

Iekšējās durvis:

Koka durvju aploda, piestiprināta ar skrūvēm pie sienas. Aploda no gaiteņa puses atrodas vienā līnijā
ar sienas plakne. Aplodas gan ar durvju apmali, gan bez apmales. Dažviet aploda ir plānāka par sienu.
Aplodai nav ierīkota gumijas izolācija.
Durvju vērtnes rāmis no masīva koka, pildījums ar dekoratīvā finiera platēm. Divas eņģes. Rokturis un
viena slēdzene ar atslēgu.
Durvis tehniski apmierinošā stāvokli. Daži durvju aplodas ir jāremontē, jāuzstāda gumijas blīvējums.
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4.13.3: Iekšējās durvis

4.13.4: Iekšējās durvis - atjaunotas

Evakuācijas izejas:

Pēc esošās evakuācijas shēmas ārkārtas situācijas gadījumā evakuācija no ēkas notiek pa galvenajām
ieejas durvīm.
Atbilstoši LBN 201-15, 112.5. punktam, IV lietošanas veida būvēs ir atļauta viena izeja, ja ēkā uzturas
ne vairāk kā 50 cilvēki un katrā stāvā ir atverama aile.
Evakuācijas izejas durvis:

Galvenās ieejas durvis. Durvju platums ir 0,70 m < 0,90 m.

4.14.

Apkures krāsnis, virtuves pavadi, dūmeņi

/

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

Nav ierīkots.

4.15.

konstrukciju un materiālu ugunsizturība

/

Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsarg apstrādes materiāli, šo materiālu atbilstība standartiem,
pretuguns aizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums
ugunsizturības robežu un pret dūmu aizsardzības aspektā

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 333 no 30.06.2015., “Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 201-15 “ Būvju ugunsdrošība”, ēkai ir noteikts IV lietošanas veids – publiskas
būves un telpas, kuras tiek izmantotas komercdarbībai un publiskiem pasākumiem, tai skaitā teātri,
kinoteātri, koncertzāles, cirki, restorāni, kafejnīcas, bāri un citi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, [...]
“
Likumā ir noteikts, ka ēkas ugunsdrošības nodalījuma maksimālā atļautā platība ir 1600 m2 un būves
augstākā grīdas līmeņa atzīme ir līdz 8. stāvam, ēkai ir minimāla U3 uguns noturības pakāpe
(LBN201-15 pielikuma 3. tab.). Esošā ēkas kopīga platība ir 498.8.20 m2 < 1.600,00 m2 un atbilst
noteiktajiem kritērijiem.
Konstrukciju ugunsizturība:

U3 ugunsdrošības pakāpes būvēs ugunsdroši atdalītu telpu būvkonstrukciju ugunsizturība un uguns
reakcijas klase netiek normēta.
Ēkas norobežojuša konstrukcijas veido ķieģeļu mūris, apmests. Papildu pasākumi ugunsizturības
palielināšanai konstrukcijām netika konstatēti.
Ēkas nesošo konstrukciju veido ķieģeļu mūris, apmests. Papildu ugunsizturības palielināšanas
pasākumi konstrukcijām netika konstatēti.
Pārsegums ir veidots no koka konstrukcijas un no apakšas apšūts ar kaļķu cementa apmetumu. Papildu
pasākumi ugunsizturības palielināšanai pārsegumam netika konstatēti.
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Jumta nesošās būvkonstrukcijas ir no koka. Papildus ugunsizturības palielināšanas pasākumi
konstrukcijām netika konstatēti.
Materiālu (būvizstrādājumi) uguns reakcijas klase:

Nesošās sienas ir būvizstrādājumi – ķieģeļu mūris; A
Pārseguma sijas būvizstrādājumi – koks, apšūts ar apmetumu; C
Jumta konstrukcijas būvizstrādājumi – koks; D

4.16.

ventilācijas šahtas un kanāli

/

Ventilācijas šahtas nav ierīkotas.

4.17.

/

Liftu šahtas

Nav

4.18.

iekšējā apdare un arhitektūras detaļas

35

Iekšējo virsmu apdares veidi

1. stāvs: atjaunoto telpu mūra sienas apmestas ar cementa-kaļķa javu, virsma krāsota, dažās telpās
sienas ir klātas ar ģipša platēm. Griesti no cementa-kaļķu javas, krāsoti. Vairākās telpās ir ierīkoti
piekaramie griesti, Armstrong tipa vai līdzīgi.
Tualetes: sienas klātas ar flīzēm ( h = 1,2 m), sienu atlikusī daļa krāsota. Griesti - Armstrong tipa
piekaramie griesti. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs
2. stāvs: mūra sienas apmestas ar cementa-kaļķa javu, starpsienas - koka karkass, apmests ar kaļķucementa javu. Armstrong tipa piekaramie griesti. Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

脈

Attēls 4.18.1: Tualetes sienu apdare - PVC paneļi, griesti Armstrong tipa piekaramie griesti

Attēls 4.18.2: Standarta telpa: lietota administratīviem
mērķiem
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4.19.

80

ārējā apdare un arhitektūras detaļas

Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls

Ēkas norobežojošās sienas ir apmestas un krāsotas. Fasādes tehniskais stāvoklis ir ļoti slikts, vairākās
vietās ir plaisas, no sienas pamata atdalījies apmetums, lobās krāsa.
Īpaši virs galvenās ieejas apmetums ir jānodrošina pret nokrišanu.
Tehniski fasāde ir sabrukšanas stāvoklī, steidzīgi vajadzīgs remonts.

Attēls 4.19.1: Galvenā fasāde

Attēls 4.19.2: Dzegas detaļs

Attēls 4.19.3: aizmugurējā fasāde, lobījas nst apmetums

Attēls 4.19.4: Bojāti ķieģeļi
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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
Tehniskais nolietojums
apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem un būves
(%)
daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām

5.1.

aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, sanitārtehniskā
iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji

30

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

Ūdensapgādes caurules ir pieslēgtas galvenajai ieejošajai ūdensvada caurulei (DN50) pagrabā, melna
metāla caurule DN 50. Ūdens tiek lietots labierīcībām - tualetēm un roku mazgāšanai.
Caurules ir ierīkotas zem apmetuma un nav redzamas. Tehniskā informācija - tehniskais projekts - nav
pieejams. Tualetes telpā ir uz sienas montētas plastmasas caurules (DN15), savienojumi metināti.
Caurulēm nav izolācijas.
Izlietņu un labierīcību pieslēgumiem ir lietotas elastīgas caurules, visām caurulēm ir pievienoti
slēgvārsti.
Sanitārtehnikas izstrādājumi no baltas keramikas. Stingri piestiprinātas pie sienas / grīdas. Stiprinājumi
blīvēti ar silikonu.
Kanalizācijas caurules no PVC, noslēpt grīda.

5.2.

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

30

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

Karstais ūdens tiek sildīts uz vietas boileros, kas atrodas tualetes telpās. Tehniskais stāvoklis ir
apmierinošs.

5.3.

ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās sistēmas un pretdūmu
aizsardzības sistēmas

/

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

Ēkā nav uzstādīta ugunsdzēsības šļūteņu sistēma.
Atbilstoši MK noteikumu 333, LBN 201-15 “Ugunsdrošības likums" 8.2. sadale neautomātiskajā
ugunsdzēsības sistēmām šāda izmēra ēkās nav nepieciešama. Būvtilpums ir <5000 m3.
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5.4.

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

30

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

Siltums tiek piegādāts no tuvuma esošās mūzikas skolas siltummezgla pa pazemes siltumvadiem.

5.5.

centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma
regulatori

30

Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums

Apkures sistēman karstā ūdens apgāde - dīvas caurules cirkulācijas sistēma. Cauruļu materiāls ir no
melna tērauda, stiprināts ar plastmasas stiprinājumiem pie sienas.
Caurules ir daļēji slēptas sienās, daļēji atsegtas. Nav izolētas.
Radiatori - Purmo tipa radiatori, aprīkoti ar regulācijas termostatu, noslēgarmatūru un lbalansējošo
vārstu. Nostiprināti sienās.
Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Attēls 5.5.1: Tipveida radiators, stiprināts pie sienas

5.6.

ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta

/

Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi

Nav uzstādīts

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
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5.9.

elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises

40

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

Elektroinstalācijas izbūves veids – zemapmetuma izpildījumā.
Ēkā ierīkotie kabeļi ir daļēji no alumīnija un daļēji no vara.
Izolācijas pretestības un zemējuma kontūras mērījumi ir izdarīti. Testu rezultāti bija pozitīvi.
Vairākās vietās ir mūsdienu slēdžu kastes ar 16 Am drošinātājiem. Dažās vietās ir saglabājušās vecās
elektriskās slēdžu kastes. Ir ieteikts tās nomainīt.

Attēls 5.9.1: Moderna slēdžu kaste

Attēls: 5.9.2: No agrāka laika saglabājusies slēdžu kaste

Spuldzes:
Fluorescences spuldzes un standarta spuldzes ar kolbām. Tehniski apmierinošas, bet neekonomiskas.
Kontaktligzdas:
Kontaktligzdas zem apmetuma un virs apmetuma, ar pieslēgtu zemējumu.
Slēdži:
Gan virs, gan zem apmetuma. Tehniski apmierinošs.

5.9.3: Fluorescences spuldzes zālēs
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5.10.

apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas

/

Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi

NAV

5.11.

35

vājstrāvas tīkli un ietaises

Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar rezerves
elektroapgādi
Evakuācijas ceļu apzīmējumi:

Atbilstoši LBN 201-15 prasībām IV grupas ēkām ar evakuējamo skaitu vairāk par 50 cilvēkiem ir
jāierīko izgaismoti evakuācijas izejas norādes, kurām ir jābūt ar diviem barošanas avotiem, vienam no
tiem jābūt neatkarīgam. Šīs prasības attiecas uz ēku.
Automātiska ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma:

Uzstādīts un darbojas. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 333, LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, pkt.
161.2. “evakuācijas ceļos, tai skaitā aizsargātos evakuācijas ceļos, ja evakuējamo skaits ir 50 cilvēku
un vairāk“. Ir jāpārbauda kabeļu atbilstība esošajiem noteikumiem.

Attēls 5.11.1: dūmu detektors

5.11.2: Centrālais

Centralizētās paziņošanas sistēma:

Nav uzstādīts
Apsardzes sistēma:
Uzstādīta un darbojas.

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
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6. Ārējie inženiertīkli
(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam)
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un
Tehniskais
to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem,
nolietojums
konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām
(%)

6.1.

ūdensapgāde

30

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

Ārējā ūdensapgāde tiek nodrošināta no centralizētās ciemata sistēmas pa pievienotu pazemes
ūdensvada cauruli. Apkures telpā ir uzstādīts pieslēgums.

6.2.

kanalizācija

30

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

Notekūdeņi tiek novadīti uz centralizēto ciemata kanalizācijas sistēmu.

6.3.

drenāžas sistēmas

/

Nav uzstādīts

6.4.

siltumapgāde

30

Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta

Centrālā malkas apkure. Siltumu izmanto ēkas un kaimiņos esošās skolas apsildīšanai.

6.5.

gāzes apgāde

/

Gāzes apgādes avots, pagalmā gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta.
Nav

6.6.

zibensaizsardzība

100

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 294, LBN, IV pantam Ēkai ir III zibensaizsardzības klase, kam
jānodrošina ēkai 90% zibensaizsardzības līmenis.
Zibensaizsardzība nav ierīkota.

6.7.

citas sistēmas

/

NAV
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7. Kopsavilkums
7.1.

būves tehniskais nolietojums

Būves tehnisko rādītāju un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju stāvokļa pasliktināšanās pakāpe noteiktā laika momentā
attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības dēļ. Noteiktā lieluma (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

Lai veiktu ēkas tehniskā stāvokļa izvērtēšanu un nolietojuma aprēķināšanu, par pamatu tiek ņemti vērā
Ministru Kabineta Noteikumi Nr. 90 no 2010. gada 28. septembra, kas attiecas uz dzīvojamām ēkām,
jo nav atsevišķu noteikumu, kas būtu piemērojami tieši šīm ēkām. Saskaņā ar Ministru Kabineta
Noteikumiem Nr. 90 ir jāpiemēro arī standarts LVS 412-2005.
Ēka tiek lietota, apkopes tiek regulāri izdarītas un ēkas interjers ir restaurēts. Ārpuse nav restaurēta un
ir sliktā stāvoklī. Fasādes nolietojums ir 80%.
Ēkas nesošās mūra sienā ir konstatētas plaisas, bet tās ir galvenokārt fasādes apmetumā. Ir atklāts viens
struktūras bojājums - plaisa rietumu fasādē.
Pārsegumi ir bez atklātām deformācijām, apmierinošā tehniskā stāvoklī. Grīdas, griestu un sienu
apdares materiāls ir labā tehniskā stāvoklī.
Ēkas siltumapgādes sistēma ir aprīkota ar moderniem radiatoriem. Tehniskais stāvoklis nav
apmierinošs.
Elektriskā instalācija neatbilst mūsdienu prasībām un ir ieteicams pakāpeniski atjaunot sistēmu.

7.2.

secinājumi un ieteikumi

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

Vērtējot ēkas iekšējas un ārējas būvkonstrukcijas un to izbūvei pielietotos materiālus, ir sekojuši
ieteikumi:
1) Uzstādīt vertikālu mitruma izolāciju gar ēkas norobežojošām sienām.
2) Nojaukt neizmantotās kāpnes un aizpildīt durvju spraugas, lai novērstu neatļautu iekļūšanu /
iespējamas traumas.
3) Uzstādīt plaisas kontroli rietumu fasādē un gaiteņa sienā blakus tualetei.
Elektroapgāde:
Veicot ēkas elektroapgādes sistēmas un elektrotehniskās ietaises apsekošanu var secināt, ka ēkas
sistēmas stāvoklis daļēji atbilst apstākļiem, kādos ēka ir atradusies kopš uzcelšanas
Ieteikumi ēkas elektrības sistēma atjaunošanai, turpmākās ekspluatācijas nodrošināšanai:
1) Nepieciešams atjaunot elektroinstalāciju daļas, kuras nav montētas no 3 dzīslu vara
kabeļiem.
2) Nepieciešams atjaunot / nomainīt padomju laiku sadales skapjus un drošinātājus.
3) Uzstādīt zibensaizsardzības sistēmu.
Lietošanas drošība:
Personām ar invaliditāti tiek nodrošināta piekļuve pirmajam stāvam. Rampas margas nav ierīkotas
atbilstoši spēkā esošiem normatīviem aktiem.
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Energoefektivitāte:
Ierīkot siltumizolāciju ēkas norobežojošajām konstrukcijām.

MK noteikumos Nr. 337 no 2015. gada. 30. jūnija “Noteikumi par būvnormatīvu LBN 405-15 “Būvju
tehniskā apsekošana”, 2. punktā ir definēts apsekošanas galvenais uzdevums: ”Apsekošanas mērķis ir
noteikt būves atbilstību Būvniecības likumam 9. pantā minētām būves būtiskajām prasībām “.
Būvniecības likuma, kas pieņemts 09.07.2013. un stājās spēkā 01.10.2014., 9. pantā “Būtiskas būvei
izvirzāmās prasības”, ir rakstīts:
“Būve projektējama, būvējama un ekspluatējama atbilstoši tās lietošanas veidam, turklāt tā, lai
nodrošinātu tās atbilstību šādām būtiskām prasībām”:
1
2
3
4
5
6
7

mehāniskā stiprība un stabilitāte
ugunsdrošība
vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā
nekaitīgums
lietošanas drošība un vides pieejamība
akustika (aizsardzība pret trokšņiem)
energoefektivitāte
ilgtspējīga dabas resursu izmantošana

nodrošināta
nodrošināta
Ir nepieciešami uzlabojumi
Ir nepieciešami uzlabojumi
nav vērtēts
Neatbilst
Nav vērtēts

Sekojošajā tabulā dots kopsavilkums par ēkas tehnisko stāvokli apsekošanas brīdī:
Novērtējums
1
2
3
4
5
Prasības
(viszemākā)
(visaugstākā)
Mehāniskā stiprība
Ugunsdrošība
Vides aizsardzība un higiēna
Lietošanas drošība
Akustika
Energoefektivitāte
Ilgtspējīgi dabas resursi
Piezīme:

X
X
X
X
n.v
X
n.v

Pašreizējā tehniskajā stāvoklī ēka ir vērtējama kā daļēji apmierinoša.

Tehniskā apsekošana veikta 08.11.2019.
Apsekošanu veica:
Markus Helmut Moll (sert. Nr. 5-03092),

Ēkas būvkonstrukciju daļas un teritorijas daļas apsekošana
Aivars Brīnums (sert. Nr. 39-50-00474)
Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu apsekošana

Signature not validated

SIA “Steelandglass”, reģ. Nr. 40103413079

Digitally signed by MARKUS HELMUT MOLL
Date: 2019.12.03 14:33:04 EET
Markus Helmut Moll
Location: Rīga
(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds
un paraksts)
Reason:
TAA parakstīšana
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