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1. Vispārīgas ziņas par būvi 
1.1 būves veids 1274 - Citas, iepriekš neklasificētas, ēkas  

1.2 apbūves laukums 528.90 m
2
 

1.3 būvtilpums 3 464.0 m
3
 

1.4 kopējā platība 592.8 m
2
 

1.5 
stāvu skaits: 

 1.5.1. pazemes stāvi 

 1.5.2. virszemes stāvi 
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1 

 

1.6 zemesgabala kadastra numurs 0100 037 0172  

1.7 zemesgabala platība - m
2
 

1.8 būves iepriekšējais īpašnieks -  

1.9 būves pašreizējais īpašnieks -  

1.10 būvprojekta autors -  

1.11 
būvprojekta nosaukums, akceptēšanas 

datums 
-  

1.12 
būves nodošana ekspluatācijā (gads un 

datums) 
1958  

1.13 būves konservācijas gads un datums -  

1.14 
būves renovācijas (kapitālā remonta), 

rekonstrukcijas, restaurācijas gads 
-  

1.15 
būves inventarizācijas plāns: numurs, 

izsniegšanas gads un datums 
0100 037 0172 008-03, 2000. gada 6. aprīlis  

2. Situācija 
2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 
(Atļautā izmantošana, faktiskā izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām) 

Daugavas stadiona komplekss izvietots Augšielā 1, Rīgā. Kompleksa teritorija rietumu pusē robežojas ar Augšielu, bet 

dienvidu pusē – ar Augusta Deglava ielu. Saskaņā ar spēkā esošajiem Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves 

noteikumiem kompleksa teritorijas zemesgabals atrodas Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā 

(2.1.1. attēls). 

mailto:artis.dzirkalis@cmb.lv
mailto:dainis.krivens@cmb.lv
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 2.1.1. attēls 2.1.2. attēls 

2.2. būves izvietojums zemesgabalā 
(Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums) 
Apsekotā būve plānā ir brīvi stāvoša garena taisnstūrveida formas ēka, kas novietota Daugavas stadiona teritorijas dienvidu 

daļā (2.1.2. attēls). Piebraukšana pie būves organizēta pa iebrauktuvi no Augšielas. Ēkas ziemeļu un rietumu pusēs ir 

asfaltbetona segums, dienvidu pusē – zālājs. 

2.3. būves plānojums 
(Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam) 
Saskaņā ar pēdējo būves kadastrālās uzmērīšanas lietu, kas veikta 2000. gadā un saskaņā ar 2009. gada 22. decembra 

Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, ēka atbilst kodam Nr. 1274, kas ir „Citas, 

iepriekš neklasificētas, ēkas”. Būve veidota trīs daļās: sadzīves telpas, kompresoru telpas un elektrosadales 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) 

- 

Ēkai pieguļošajā teritorijā ir plaši asfaltēti laukumi, kas kalpo gan kā brauktuve teritorijā, gan kā automašīnu stāvlaukums. 

Lokālās vietās asfaltbetons ar plaisām, iesēdumiem un izdrupumiem, bet kopumā apmierinošā tehniskā stāvoklī.  

   
 3.1.1 attēls 3.1.2 attēls 
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 3.1.3 attēls 3.1.4 attēls 

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas 
(Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, baseini, skulptūras) 

- 

Apsekotās ēkas teritorijas dienvidu pusē atrodas daži atsevišķi augoši koki un krūmi. Ēkas dienvidu pusē tika konstatēti 

atsevišķi betona puķu podi. 

   
 3.3.1 attēls 3.3.2 attēls 

   
 3.3.3 attēls 3.3.4 attēls 

3.4. nožogojums un atbalsta sienas 
(Veids, materiāls, apdare) 

- 

Daugavas stadiona kompleksa teritorijas nožogojumi veidoti dažādos laika periodos, tādēļ tie ir atšķirīgi, piemēram, metāla 

pinuma žogs mūrētos stabos, dzelzsbetona gatavelementu nožogojums u.c.  

Ēkas austrumu pusē tika konstatēts metāla pinuma nožogojums, kas norobežo ēkai pieguļošo teritoriju no blakus esošā 

futbola laukuma. 
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 3.4.1. attēls 3.4.2. attēls 

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) 

45 

Zem dzelzsbetona kolonnām ir izbūvēti stabveida pamati, zem mūra sienām – lentveida pamati. Apsekotās ēkas 

konstrukcijās tika novērotas plaisas un deformāciju pazīmes, kas veidojušās pamatu un pamatnes nevienmērīgas sēšanās 

rezultātā, tas varētu liecināt par grunts pamatnes mainīgumu un nenoturību pret esošās ēkas slodzēm. Būtiskas plaisas tika 

konstatētas ēkas rietumu puses piebūvei.  

Apsekošanas laikā vizuāli netika konstatēta ne pamatu horizontālā, ne vertikālā hidroizolācija. Ņemot vērā to, ka ir 

novērojami ievērojami mitruma veidoti bojājumi ēkas norobežojošo konstrukciju apakšējā daļā (ēkas pagrabstāvā un cokola 

daļā pa ēkas perimetru), var pieņemt, ka hidroizolācija ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Apsekošanas laikā būves 

aizsargapmales netika konstatētas, ēkas pamatu konstrukcijas un sienu cokola daļa ir pakļautas pastiprinātai atmosfēras 

nokrišņu iedarbībai.  

Ēkas pamatu konstrukciju tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs, nepieciešams novērst bojājumus, atjaunot vai izbūvēt 

pamatu hidroizolāciju, izveidot aizsargapmali pa ēkas perimetru. 

4.2. 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. Ailu siju un pārsedžu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojošie rādītāji) 

60 

Ēkas kompresoru telpu daļai ir arī pagrabstāvs. Pagraba sienas veidotas no ķieģeļu mūra, kas apmests ar cementa kaļķa 

javas apmetumu ~20mm biezumā. Daļa no pagrabstāva pārseguma nesošajām konstrukcijām ir dzelzsbetona kolonnas, to 

šķērsgriezuma izmēri ir 400 x 400 mm. 

   
 4.2.1. attēls 4.2.2. attēls 
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 4.2.3. attēls 4.2.4. attēls 

Pamatu sienām ir plaisas, uz sienām tika konstatētas pazīmes, kas liecina, ka pagrabstāvā ir bijis ugunsgrēks. Ugunsgrēks 

nav ietekmējis nesošo konstrukciju nestspēju. Pagrabstāva nesošo sienu un kolonnu kopējais tehniskais stāvoklis vērtējams 

kā apmierinošs. 

Apsekošanas laikā tika konstatēts, ka ēkas nesošās mūra sienas ir veidotas gan no māla ķieģeļiem, gan no silikātķieģeļiem. 

Ēkas mūra sienu biezums galvenokārt – 380 mm. Ēkas rietumu puses piebūvei un galvenās ēkas ziemeļu pusē nesošajām 

mūra ārsienām lielas plaisas. 

   
 4.2.5. attēls 4.2.6. attēls 

   
 4.2.7. attēls 4.2.8. attēls 
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 4.2.9. attēls 4.2.10. attēls 

   
 4.2.11. attēls 4.2.12. attēls 

   
 4.2.13. attēls 4.2.14. attēls 

   
 4.2.15. attēls 4.2.16. attēls 
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 4.2.17. attēls 4.2.18. attēls 

Ēkai vairākās vietās konstatētas caurejošas plaisas, kas ir lielākas par 1 cm. Ēkas rietumu puses sienā izdrupis caurums. 

Mitruma un sala iedarbības rezultātā mūra sienu ķieģeļi plaisā un atslāņojas. 

Kopējais nesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Izņemot elektrosadales telpu un apkures katlu telpu 

ēkas daļas, kur sienu stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

Apsekotai ēkai pārsedzes izbūvētas no metāla profiliem, kas pēc tam apmesti, šobrīd tehniskais stāvoklis – neapmierinošs. 

Dzelzsbetona logu un durvju pārsedzēm lokālās vietās atsegtas un korodējušas nesošās stiegras, tehniskais stāvoklis 

vērtējams kā neapmierinošs.  

   
 4.2.19. attēls 4.2.20. attēls 

   
 4.2.21. attēls 4.2.22. attēls 

Apkures katlu daļai logu pārsedzes veidotas no metāla, to tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 
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 4.2.23. attēls 4.2.24. attēls 

4.3.karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 
(Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls) 

35 

Ēkas kompresoru telpu daļa veidota no nesošajām kolonnām un monolīta dzelzsbetona starpstāvu pārseguma. Kolonnas ar 

šķērsgriezuma izmēriem 400 x 400 mm.  

   
 4.3.1. attēls 4.3.2. attēls 

   
 4.3.3. attēls 4.3.4. attēls 

Kolonnām netika konstatētas būtiskas deformācijas un plaisas, kas varētu ietekmēt to nestspēju, kopumā to tehniskais 

stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija - 

Ņemot vērā to, ka apsekošanas gaitā uz sienām tika konstatēti sāļu izdalījumi, hidroizolācija nepilda savas funkcijas un tās 

tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 

Uz ēkas ārējām norobežojošajām konstrukcijām nav izveidots papildus siltumizolācijas slānis. Šobrīd ēkas ārējo 

norobežojošo konstrukciju tehniskais stāvoklis nenodrošina būves atbilstību minimālajām LBN 002-01 prasībām.  
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4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 
(Pagraba, starpstāvu un bēniņu pārsegumu aplēses shēmas, konstrukcija un materiāls. Nesošo elementu biezums vai 

šķērsgriezums. Konstatētās deformācijas, bojājumi un to iespējamie cēloņi. Plaisu atvērumu mērījumu dati. Pagaidu 
pastiprinājumi, atslogojošās konstrukcijas. Betona stiprība. Metāla konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka ēdes (mājas 

piepes) un koksngraužu bojājumi. Kontrolzondēšanas un atsegšanas rezultāti. Nestspējas pārbaudes aplēšu rezultāti. Skaņas 

izolācija) 

Pagraba un 

pirmā stāva – 

25%; 

Pusstāva 

pārsegums – 40% 

Pagrabstāva pārsegums veidots no monolīta dzelzsbetona (monolītu siju un plātnes pārsegums). Ribu augstums ir 450 mm, 

platums – 150 mm. 

   
 4.6.1. attēls 4.6.2. attēls 

   
 4.6.3. attēls 4.6.4. attēls 

   
 4.6.5. attēls 4.6.6. attēls 

Pagrabstāva pārsegumā konstatētas vairākas neaiztaisītas šahtas – lūkas, kuru diametrs 550 mm. Lūku malas saplaisājušas 

un nodrupušas. 

Kompresoru telpā izveidota ribota monolītā dzelzsbetona plātne, kas veido pusstāvu. Plātnes platums 4.45 m.  Pa plātnes 

perimetru esošo ribu izmēri: augstums – 470 mm, platums – 350 mm. Šķērsribu izmēri: augstums – 290 mm, platums –  

200 mm. Lokālās vietās atsegtas nesošās stiegras, tās ir korodējušas. 
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 4.6.7. attēls 4.6.8. attēls  

   
 4.6.9. attēls 4.6.10. attēls 

Apsekošanas laikā lokālās vietās konstatētas plaisas, stiegru atsegumi un deformācijas, kas varētu ietekmēt pārsegumu 

nestspēju, tomēr kopumā starpstāvu pārsegumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

4.7. būves telpiskās noturības elementi - 

Ņemot vērā ēkas būvniecībā izmantotos materiālus un konstrukciju risinājumus, ēkai nav nepieciešams ierīkot speciālus 

telpiskās noturības elementus. Ēkas telpisko noturību nodrošina dzelzsbetona pārsegumi, nesošās ķieģeļu mūra sienas, mūra 

starpsienas. 

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 - 35; 

jumta  

segums - 75 

Nesošās jumta konstrukcijas galvenokārt veido monolītais ribotais dzelzsbetona pārsegums. Kompresoru telpu ēkas daļai 

pārsegums ēkas vidusdaļā balstīts uz kolonnām un ēkas malās – uz māla ķieģeļu mūra. Jumts veidots kā divslīpņu jumts ar 

slīpumu 11 grādi. Pārējām ēkas daļām veidots vienslīpņu jumts no monolītajām dzelzsbetona konstrukcijām. 

   
 4.8.1. attēls 4.8.2. attēls  
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 4.8.3. attēls 4.8.4. attēls 

   
 4.8.5. attēls 4.8.6. attēls 

Lokālās vietās uz pārseguma konstrukcijām atmosfēras nokrišņu infiltrācijas rezultātā konstatēti sāļu un mitruma izdalījumi. 

Jumta nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams kā apmierinošs.  

Lielākajai daļai ēkas ir bitumena ruļļveida materiāla jumta segums. Ēkas rietumos esošās piebūves vienslīpņu jumtam ir 

cinkota skārda segums. 

   
 4.8.7. attēls 4.8.8. attēls 

   
 4.8.9. attēls 4.8.10. attēls 
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Divslīpņu jumta daļas segums nav mainīts kopš ēkas ekspluatācijas uzsākšanas, tas zaudējis savas īpašības. Skārda jumta 

segums nolietojies, lokālās vietās caurumi. Kopējais jumta segumu tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, 

izņemot katlu telpas ēkas daļu, kur jumta segums atjaunots. 

Daļai ēkas konstatēta lietus ūdens novadīšanas sistēma – ārējās horizontālās teknes un vertikālās notekcaurules. Ēkas daļai 

ar divslīpņu jumtu, kā arī elektrosadales telpai lietusūdens novadīšanas sistēma netika konstatēta. 

Lielākajai daļai ēkas lietusūdens teknes ir pilnas ar organiskajām vielām un aizaugušas ar dažādiem augiem. Daļa ēkas bez 

lietusūdens ūdens novadīšanas sistēma, esošajai sistēmai trūkst vai ir bojāti elementi, teknes ir aizaugušas, šobrīd 

lietusūdens novadīšanas sistēmas tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 

   
 4.8.11. attēls 4.8.12. attēls 

   
 4.8.13. attēls 4.8.14. attēls 

   
 4.8.15. attēls 4.8.16. attēls 
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 4.8.17. attēls 4.8.18. attēls 

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) 

Iekšējās – 35; 

ārējās – 60 

Apsekotās ēkas iekšpusē ir izbūvētas monolītā dzelzsbetona kāpnes, kas ved uz pagrabstāvu. Kāpnes uz pagrabstāvu 

aprīkotas ar margām. Kompresoru telpas kāpnes apsekošanas laikā netika konstatētas, kaut arī inventarizācijas lietā ir 

uzrādītas. Iekštelpu kāpņu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

   
 4.10.1. attēls 4.10.2. attēls 

   
 4.10.3. attēls 4.10.4. attēls 

Ēkas ārpusē ir izbūvētas divu veidu kāpnes: vienas no māla ķieģeļiem, otras no dzelzsbetona gatavelementiem. Kāpnes 

graujošās atmosfēras iedarbības rezultātā (galvenokārt mitruma un sala ietekme) ir daļēji sabrukušas. Ārējo kāpņu 

tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. 
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 4.10.5. attēls 4.10.6. attēls 

4.11. starpsienas 
(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija) 

35 

Ēkas piebūvē, kur kādreiz bijušas darbinieku telpas, tika konstatētas 120 mm biezas ķieģeļu mūra starpsienas. Sienas 

vairākās vietās plaisājušas, sienu krāsojums un apmetums saplaisājis un atslāņojies, sienas nokvēpušas. Kopumā ēkas 

starpsienas ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

   

 4.11.1. attēls 4.11.2. attēls 

   
 4.11.3. attēls 4.11.4. attēls 

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

40 

Apsekotajai ēkai tika konstatēti dažādi grīdas segumi. Kompresoru telpā, kādreizējās darbinieku telpās un elektrosadales 

telpā ir izbūvēts keramikas flīžu grīdas segums. Esošajā sūkņu stacijas telpā ir izveidots betona grīdas segums. 
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 4.12.1. attēls 4.12.2. attēls 

   
 4.12.3. attēls 4.12.4. attēls  

   
 4.12.5. attēls 4.12.6. attēls  

   
 4.12.7. attēls 4.12.8. attēls 

Ēkas keramikas flīžu grīdas segums kompresoru telpā un darbinieku telpās ir bojāts, flīzes ir saplaisājušas, atslāņojušas no 

grīdas pamatnes. Elektrosadales telpā un apkures katlu telpā grīdu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 

Kompresoru telpā un darbinieku telpās grīdu tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā neapmierinošs. 
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4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 
(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrīnu), slēģu, ārdurvju, iekšdurvju un vārtu materiāls, veidi un konstrukcijas, jumtiņi un 

markīzes) 

65 

Ēkai lielākoties ir koka ārdurvis, bet katlu telpas ieejai ir metāla konstrukcijas ārdurvis.  

   
 4.13.1. attēls 4.13.2. attēls   

   
 4.13.3. attēls 4.13.4. attēls 

Kompresoru telpas durvis ir aiznaglotas ar dēļiem. Elektrosadales telpas un katlu telpas ārdurvju kopējais tehniskais 

stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. Kopējais tehniskais stāvoklis pārējām ēkas ārdurvīm vērtējams kā neapmierinošs. 

Iekštelpās tika konstatētas koka konstrukciju durvis. Ieejas durvis uz kompresoru telpu ir koka rāmja ar preskartona apdari. 

   
 4.13.5. attēls 4.13.6. attēls 
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 4.13.7. attēls 4.13.8. attēls 

Durvīm bojāti atvēršanās mehānismi, tās ir nosēdušās un grūti veramas. Kopējais iekšdurvju tehniskais stāvoklis vērtējams 

kā neapmierinošs. Apsekotajai ēkai logu ailes lielākajā ēkas daļā ir nosegtas ar finiera saplāksni vai dēļiem. Apkures katlu 

telpai ir koka rāmju logi ar stikla lokšņu pildījumu. 

   
 4.13.9. attēls 4.13.10. attēls 

   
 4.13.11. attēls 4.13.12. attēls 

   
 4.13.13. attēls 4.13.14. attēls 
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 4.13.15. attēls 4.13.16. attēls 

Divas augstās logu ailas, kas agrāk savienoja kompresoru telpu ar apkures katlu telpu, ir aizmūrētas. Kopumā logu 

tehniskais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs.  

Ēkas ailu aizpildījumi ir morāli un fiziski nokalpojuši, kā arī ir neblīvi, ar lielu gaiscaurlaidību un zemu termisko pretestību. 

4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība 
(Betona, metāla, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrādes materiāli, šo materiālu atbilstība standartiem, 
pretuguns aizsardzības veidu atbilstība normatīvo aktu prasībām. Konstrukciju un materiālu tehniskā stāvokļa novērtējums 

ugunsizturības robežu un pretdūmu aizsardzības aspektā) 

- 

Saskaņā ar 2011. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu 

LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” ēka atbilst VI lietošanas veidam – „ražošanas ēkas un telpas, kurās notiek ražošanas 

procesi, un noliktavas”. Ēkas ugunsdrošības nodalījuma maksimālā platība ir līdz 2000 m
2
 un būves augstākā stāva grīdas 

līmeņa atzīme ir līdz 8 m, un ēkai ir U3 ugunsnoturības pakāpe (LBN 201-10 pielikuma 3. tab.). U3 ugunsdrošības pakāpes 

būvēs ugunsdroši atdalītu telpu būvkonstrukciju ugunsizturība un ugunsreakcijas klase netiek normēta. 

Ēkas norobežojošās un nesošās konstrukcijas veidotas galvenokārt no dzelzsbetona un ķieģeļu mūra. Papildus pasākumi 

ugunsizturības palielināšanai konstrukcijām nav veikti. 

4.16. ventilācijas šahtas un kanāli - 

Apsekotajai ēkai apkures katlu telpā tika konstatēts ventilācijas kanāls, kas izveidots no cinkota skārda caurules. Kopējais 

ventilācijas kanālu tehniskais stāvoklis uz apsekošanas brīdi vērtējams kā apmierinošs. 

   
 4.16.1. attēls 4.16.2. attēls 

4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 
(Iekšējo virsmu apdares veidi) 

65 

Kompresoru telpā sienām ir cementa kaļķu javas apmetums, kas nokrāsots ar eļļas. Darbinieku telpās vietām ķieģeļu 

mūrējuma apdare bez apmetuma, citviet sienām krāsots cementa kaļķu javas apmetums. Kādreizējās sanitārtehniskajās 

telpās – flīžu apdare. Apkures katlu telpā un elektrosadales telpā krāsots ķieģeļu mūris. Ēkas iekšējā apdare sienām 

daudzviet ir bojāta: atslāņojies krāsojums, saplaisājis un atslāņojies apmetums. Kopumā iekšējo virsmu apdares tehniskais 

stāvoklis ir neapmierinošs. 
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 4.18.1. attēls 4.18.2. attēls 

   
 4.18.3. attēls 4.18.4. attēls 

   
 4.18.5. attēls 4.18.6. attēls 

   
 4.18.7. attēls 4.18.8 attēls 

4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas 
(Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls) 

65 

Ēkas ārējais vizuālais izskats bez konstatētiem apdares materiālu atjaunošanas un remontdarbiem. Ēkas ārsienas veidotas no 

ķieģeļu mūra, sienām izveidota krāsota apmetuma apdare. Ārsienām daudzviet tika konstatēti plaši apdares bojājumi – 
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atslāņojies krāsojums, saplaisājis un atslāņojies apmetums, ķieģeļu apdares kārtas izdrupumi, mūra šuvju erozija –, kas 

galvenokārt veidojušies pastiprinātas atmosfēras graujošās iedarbības rezultātā bojāta jumta seguma, konstrukciju 

nosegelementu un lietusūdens novadīšanas sistēmu nepilnību dēļ. Lokālās vietās daži mūra ķieģeļi zuduši pilnībā.  

   
 4.19.1. attēls 4.19.2. attēls 

   
 4.19.3. attēls 4.19.4. attēls 

   
 4.19.5. attēls 4.19.6. attēls 

Šobrīd vairākas fasādes nosegtas ar aizsargtīklu. Ēkas ārējās apdares stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, nepieciešams 

veikt atjaunošanas darbus, lai novērstu apdares materiālu atdalīšanos no ēkas konstrukcijām.  
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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) 

 Saskaņā ar LBN 405-01 5.punkta nosacījumiem, apsekojot būves, ievēro Latvijas būvnormatīvus un to Latvijas 

nacionālo standartu prasības, kuru sarakstu Ekonomikas ministrija ir publicējusi laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Ņemot 

vērā, ka vienīgais standarts ēku tehniskā stāvokļa izvērtēšanai un nolietojuma aprēķināšanai, kas ir apstiprināts normatīvajā 

līmenī, ir Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumi Nr. 907  un LVS 412-2005, veicot nedzīvojamo ēku 

apsekošanu un sagatavojot tehniskās apsekošanas atzinumu, kopējais nolietojums noteikts pēc Latvijas būvnormatīva 

LBN 405-01 “Būvju tehniskā apsekošana” metodikas, pēc analoģijas pielietojot 2010. gada 28. septembra MK noteikumus 

Nr. 907 un  LVS 412:2005 standartu. 

 Salīdzinot apsekojamās ēkas konstrukciju tehniskos rādītājus un ar tiem saistīto citu ekspluatācijas rādītāju 

stāvokļa pasliktināšanās pakāpi attiecībā pret jaunu būvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības 

dēļ, var secināt, ka ēkā esošo konstrukciju un to apdares materiālu nolietojums procentos sastāda 47%. Tas galvenokārt 

saistīts ar pastiprinātas atmosfēras iedarbības izraisītiem bojājumiem, kā arī pamatotu ēkas norobežojošo konstrukciju un 

iekštelpās izmantoto apdares materiālu nolietošanos. Ēkas nesošās mūra sienas šobrīd ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī, 

pārējās – kolonnas, pārsegumi – ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Daļai ēkas konstrukciju tika konstatēti defekti, kas 

uzskatāmi par nedrošiem ēkas ekspluatācijai. Ēkas rietumu puses piebūve šobrīd ir neapmierinošā - avārijas stāvoklī. 

Kompresoru telpas, apkures katlu telpas un elektrosadales telpas ēkas daļas šobrīd ir apmierinošā tehniskā stāvoklī, tomēr 

nepieciešams novērst konstatētos nesošo konstrukciju bojājumus un to cēloņus. 

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 iekšējās un ārējās būvkonstrukcijas un to izbūvei pielietotos materiālus, nepieciešams pievērst 

pastiprinātu uzmanību elementiem, kuru tehnisko stāvokli var vērtēt kā neapmierinošu, vai kuros konstatēti trūkumi: 

- ēkas cokola daļai un ēkas pagrabstāvā konstatēti apdares bojājumi, kas galvenokārt radušies atmosfēras nokrišņu 

iedarbības rezultātā. Nepieciešams atjaunot vai izbūvēt ēkas pamatu hidroizolāciju un izbūvēt aizsargapmales, kā 

arī nodrošināt lietusūdens novadīšanu prom no ēkas pamatu un sienu konstrukcijām; 

- ēkas nesošajām sienām vairākās vietās konstatētas caurejošas plaisas, kas ir lielākas par 1 cm. Mitruma un sala 

iedarbības rezultātā mūra sienu ķieģeļi plaisā un atslāņojas to virskārta. Turpinoties atmosfēras graujošai iedarbībai 

un progresējot konstatētajiem bojājumiem, ēkas nesošās sienas var zaudēt nestspēju. Daļa ailu pārsedžu 

neapmierinošā stāvoklī. Nepieciešams veikt nepieciešamos pasākumus (galvenokārt jumta bojājumu novēršana, 

lietusūdens novadīšanas sistēmas sakārtošana, aizsargapmaļu izbūve), lai samazinātu atmosfēras iedarbību uz 

konstrukcijām, kā arī jāveic plaisu monitorings, lai konstatētu, vai konstrukciju norit deformāciju attīstība; 

- ēkā galvenokārt veidoti monolītā dzelzsbetona pārsegumi, kopumā tie ir apmierinoša tehniskā stāvoklī, 

nepieciešams novērst lokālās vietās konstatētos bojājumus: atslāņojusies stiegru aizsargkārta un korodējis 

stiegrojums; 

- daļai ēkas jumta segums ar plašiem bojājumiem, nepieciešams veikt ēkas jumta segumu, skārda nosegelementu un 

lietusūdens novadīšanas sistēmas remontdarbus, lai novērstu atmosfēras iedarbību uz jumta nesošajām 

konstrukcijām; 

- ēkas ārējās kāpnes graujošās atmosfēras iedarbības rezultātā šobrīd ir daļēji sabrukušas, to tehniskais stāvoklis – 

neapmierinošs; 

- ēkā daļēji saglabājušies sākotnējie ailu aizpildījumi, daļa ailu nosegtas ar finiera saplāksni vai dēļiem, ailu 

aizpildījumu tehniskais stāvoklis kopumā – neapmierinošs, konstatētie ārējie norobežojošie ailu aizpildījumi 

neatbilst šobrīd spēkā esošajām energoefektivitātes prasībām; 
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- ēkā konstatēti galvenokārt sākotnējie iekšējo virsmu apdares materiāli, kuriem ēkas ekspluatācijas laikā veikti 

kosmētiski remontdarbi. Ēkas iekšējā apdare daudzviet ir bojāta, tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. 

- ēkas ārējā apdare daudzviet ar plašiem bojājumiem, tās tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un nepieciešams 

novērst ārējās apdares bojājumu cēloņus, kā arī veikt ārējās apdares atjaunošanas darbus, lai novērstu apdares 

materiālu atdalīšanos no ēkas konstrukcijām. 

 

 Ēkas piebūve rietumu pusē ir avārijas stāvoklī, to ir paredzēts nojaukt un tai ir izstrādāts demontāžas projekts.  

Ēkā šobrīd izvietotas kompleksa inženierkomunikācijas. Šobrīd neekspluatētajā ēkas daļa pēc atjaunošanas un 

rekonstrukcijas darbu veikšanas var tikt izmantota dažādām vajadzībām. 

 

 

Tehniskā apsekošana veikta 2015. gada 11. martā. 
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