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SIA “Arhitekta G. Vīksnas birojs”
reģ. nr. 42103000401, Dīķa iela 11, Liepāja, BKRA:3622-R
TEL: 634240673, FAKSS: 63481443, sekretare@gvbirojs.lv

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja, Baltijas ielā 7 (Kadastra apz.
17000020074001), Liepājā
(būves nosaukums, kadastra apz., un adrese)

SIA “Liepājas namu apsaimniekotājs”
reģ. nr. 42103004583, Tukuma 1a, Liepāja, LV-3416
Līguma Nr.: 025/2011
(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Atzinums izsniegts 2018. gada 8. aprīlī.

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)

993,4

1.3.

būvtilpums (m3)

15295,0

1.4.

kopējā platība (m2)

4850,1

1.5.

stāvu skaits
-

Virszemes stāvu skaits
Pazemes stāvu skaits

5
1

1.6.

zemesgabala kadastra numurs

17000020074

1.7.

zemesgabala platība (m2)

5555

1.8.

būves iepriekšējais īpašnieks

-----

1.9.

būves pašreizējais īpašnieks

Liepājas pilsētas pašvaldība

1.10.

būvprojekta autors

-----

1.11.

būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums

-----

1.12.

būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)

1981. gads

1.13.

būves konservācijas gads un datums

-----

1.14.

būves renovācijas
restaurācijas gads

1.15.

būves inventarizācijas plāns: numurs, izsniegšanas gads un 17000020074001-01, 2006.
datums
gada 19. decembrī

(kapitālā

remonta),

rekonstrukcijas,

-----

2. Situācija
2.1.

zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam
Atbilst.

2.2.

būves izvietojums zemesgabalā

Ēka novietota ar galveno (Dienvidu) fasādi pret iekšpagalmu, Rietumu (gala) fasāde vērsta pret Baltijas
ielu, bet Ziemeļu fasāde vērsta pret Piestātnes ielu.

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
Segums, materiāls, apdare: brauktuves un ietves ar asfaltbetona iesegumu daļēji
apmierinošā stāvoklī, celiņi – betona, daļēji 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 40

---

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

Nr.
4.1.

4.2.

4.3.

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.
Pamati un pamatne.
Pamatu veids – saliekamie pamatu dzelzsbetona bloki apmierinošā stāvoklī, vietām
novērota izskalota grunts pamatne. Renovācijas gadījumā izskalojuma vietas aizbetonēt
ar B15 betonu.
To iedziļinājums – līdz pagraba grīdas līmenim.

Tehniskais
nolietojums %

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

Līdz 100

Hidroizolācija.
Ir daļēji saglabājusies, apmierinošā stāvoklī.
Ārsienu aizsardzība pret mitrumu – mazo flīzīšu apdare.

Līdz 50

Līdz 20

4.4.

4.5.
4.6.

Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes.
Pagraba sienu konstrukcija un materiāls – Ārsienas no saliekamajiem dzelzsbetona
pamatu blokiem, iekšsienas no saliekamajiem betona paneļiem, konstrukciju tehniskais
stāvoklis – pilnībā apmierinošs.
Nesošās ārsienas no saliekamajiem betona paneļiem. Zīmīgas plaisas, kas apdraudētu
konstrukciju stabilitāti, nav novērotas. Paneļu savienojumu šuvēm veikti hermetizācijas
darbi, bet nekvalitatīvi – novēroti šuvju izdrupumi un nehermētiski savienojumi.
Siltināšanas gadījumā veicama atkārtota šuvju hermetizācija ar elastīgu hermētiķi.
Siltināšanas gadījumā hidroizolācijas atjaunošana nav nepieciešama. Kopējais stāvoklis –
apmierinošs, atbilstošs siltināšanas darbu veikšanai.
Nesošās šķērssienas no saliekamajiem betona paneļiem, stāvoklis – pilnībā
apmierinošs.
Ailu sijas un pārsedzes - nav.

Jāatzīmē, ka visu korpusu ārsienām, kā norobežojošai konstrukcijai maksimālās
siltumcaurlaidības vērtības neatbilst pašlaik piemērojamajā 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 saliekamajiem betona paneļiem, stāvoklis – pilnībā apmierinošs.
Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un situmizolācija.
Pamatu hidroizolācija – daļēji saglabājusies, apmierinošā stāvoklī.
Siltumizolācija – Ārsienām, pagraba pārsegumam, bēniņiem – kopš ekspluatācijas
sākuma, nolietojusies, neatbilst mūsdienu prasībām. Visas norobežojošās konstrukcijas
neatbilst normatīviem.
Šuvju hermetizācija – Ārsienu savienojuma šuvēm veikta hermetizācija, tomēr darbi nav
veikti kvalitatīvi un vietām novērojami izdrupumi, plaisas. Pirms siltināšanas jāveic
atkārtota šuvju hermetizācija ar plastisku hermētiķi. Pagraba pārseguma dzelzsbetona
paneļu savienojuma šuves lielākoties sliktā stāvoklī ar nehomogēnām savienojuma
vietām (šuves nav aizpildītas), pirms siltināšanas dziļās šuves pildīt ar elastīgām
celtniecības putām un virskārtu ar plastisku hermētiķi, nelielās aizpildīt tikai ar hermētiķi.

Līdz 30

Līdz 25
Līdz 80

4.7.

Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi.
Pagraba pārsegums – dobtie dz/b pārseguma paneļi labā tehniskā stāvoklī, novērojams
nehomogēns paneļu savienojums.
Starpstāvu pārsegums – dobtie dz/b pārseguma paneļi labā tehniskā stāvoklī bez
skaņas izolācijas.
Bēniņu grīda – dobtie dz/b pārseguma paneļi, tehniskais stāvoklis – labs.

Līdz 30

4.8.

Būves telpiskās noturības elementi.
Nesošo sienu un pašnesošo ārsienu sajūgums rada pārliecību par drošu ēkas telpisko
noturību.

Līdz 20

4.9.

Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens
novadsistēma.
Plakanā riboto betona paneļu jumta konstrukcija ar ruberoīda iesegumu un iekšējo
lietusūdens novadsistēmu. Betona paneļu tehniskais stāvoklis – pilnībā apmierinošs,
ruberoīda – daļēji apmierinošs (vietām novērota atdalīšanās no pamatnes, nehomogēns
šuvju savienojums).
Skursteņi. Iekštelpu dabīgās ventilācijas skursteņu galvas no silikāta ķieģeļiem,
apmetums nodrupis, ķieģeļu mūrējuma šuves vietām izdrupušas, betona jumtiņi atjaunoti,
ar Zn skārda apmali un ruļveida bitumena jumta iesegumu. Nepieciešama ķieģeļu
mūrējuma šuvju, apmetuma un jumta hidroizolācijas pieslēgumu atjaunošana t.sk. izejas
mezgliem uz jumtu no kāpņutelpām. Lai novērstu ūdens iekļūšanu bēniņos pa ruberoīda
šuvēm (siltumizolācijas bojāšanu), vēlama jumta seguma remonts vai nomaiņa.
Kanalizācijas stāvvadu izvadu ventilācijas bez nosegjumtiņiem, iespējama gružu
iekļūšana (ventilācijas nosprostošana).

Līdz 60

Lietusūdens novadsistēmas vecās čuguna caurules daļēji nomainītas uz PVC. Vietās,
kur nav veikta nomaiņa, iespējama lietusūdens iekļūšana ēkā, kā rezultātā var tikt bojāts
siltinājuma slānis un norobežojošās konstrukcijas. Lietusūdens sateču vietās uz jumta
uzstādīti aizsargrežģi, rezultātā novērsta iespējama gružu iekļūšana un cauruļu
nosprostošanās.

4.10.

Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi.
Balkonu dz/b plātnes izvirzītas konsoles veidā. Režģu iesegums – mainīgs, dažādi
materiāli, kas neatbilst estētikas prasībām.
Balkonu nesošās gan betona, gan metāla (stiegrojuma armatūra) konstrukcijas ir
bojātas, korodējušas un pakļautas nokrišņu ietekmei.
Balkonu aizstiklojumi – ēkas sākotnējā projektā nav paredzēti, uzskatāma, kā patvaļīga
būvniecība. Šādā veidā tiek papildus slogota balkona nesošā konstrukcija. Konstrukciju
projektēšanas mirklī šādas papildus slodzes nav ievērtētas, kas var radīt nedrošus
ekspluatācijas apstākļus. Aizstiklojumi obligāti demontējami un uzskatāmi, kā balkona
nesošo konstrukciju apdraudoši elementi.

Līdz 60

4.11.

Kāpnes un pandusi.
Starpstāvu kāpnes un laukumi no dzelzsbetona, pilnībā apmierinošā stāvoklī.
Margas – metāla konstrukcijas, apmierinošā stāvoklī.
Kāpņu telpas sienu stāvoklis kāpņu iebūves vietās – labā stāvoklī.
Lieveņi un pandusi – pie katras ieejas izveidoti lieveņi, tehniskais stāvoklis –apmierinošs.
Starpsienas.
Pašnesošās starpsienas no saliekamajiem betona paneļiem, skaņas izolācija – vāja.

Līdz 40

4.12.
4.13.
4.14.

4.15.

Grīdas
Pagrabā betonētas grīdas, vietām smiltis un būvgruži, stāvoklis – apmierinošs.
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 no ekspluatācijas sākuma nav atjaunoti / remontēti,
neapmierinošā stāvoklī. Pagrabā ailes aizmūrētas, atstāti nelieli caurumi bez režģiem
ventilācijas vajadzībām.
Balkonu durvis pārsvarā nolietojušās un nehermētiskas, daļa nomainītas uz PVC pilnīgi
apmierinošā stāvoklī. Ārdurvis – kāpņu telpas ieejas nomainītas – siltinātas, metāla
konstrukcijas ar elektronisku kodatslēgu, labā tehniskā stāvoklī. Atkritumu telpām – kopš
ekspluatācijas sākuma – bez siltumizolācijas, nolietojušās, sliktā tehniskā stāvoklī.
Pagraba un bēniņu durvis – nesiltinātas, nolietojušās, sliktā tehniskā stāvoklī.

Kāpņu telpas ieejas durvis
Atkritumu telpas durvis
Ventilācijas šahtas un kanāli.
Ventilācijas šahtas mūrētas no silikātu ķieģeļiem un uziet virs jumta plaknes, stāvoklis –
daļēji apmierinošs, siltināšanas gadījumā nepieciešama tīrīšana.

Līdz 20
Līdz 40
Līdz 90

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 PVC, pilnīgi
apmierinošā stāvoklī .
Kanalizācijas vadi – esošs pieslēgums pie pilsētas tīkliem, cauruļvadu sistēma ir daļēji
atjaunota. Kanalizācijas novadīšana no stāvvadiem pagraba telpās organizēta pa PVC
cauruļvadiem. Kanalizācijas stāvvadi – daļa čuguna, no ēkas ekspluatācijas sākuma,
neatjaunoti, daļa PVC pilnīgi apmierinošā stāvoklī.
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.

Tehniskais
nolietojums %
Līdz 70

Līdz 50

Līdz 70

5.4.

Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma regulatori.
Koplietošanas telpās nav uzstādīti radiatori.

---

5.5.

Atkritumu vadi un kameras.
Nav.

---

5.6.

Gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures katli, gāzes patēriņa
skaitītāji.
Individuāla dabas gāzes padeves sistēma katram dzīvoklim ar atsevišķiem gāzes
skaitītājiem, stāvoklis – labs. Siltināšanas gadījumā traucē sienas vienmērīgai izolācijai.

Līdz 20

5.7.

Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises.
Elektroapgādes avots – esošs pieslēgums no pilsētas tīkla, sadales skapis atvirzīts no
fasādes, netraucē siltināšanai

Līdz 70

Kāpņu telpā atrodas katra dzīvokļa sadale un skaitītājs.
Elektroinstalācija – kāpņu telpās un pagrabā kopš ekspluatācijas sākuma veikti daži
uzlabojumi, bet kopējais stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs, daži sadales skapji nav
slēdzami.

5.8.

Vājstrāvas tīkli un ietaises.
Kabeļtelevīzija, telefons, internets. Pie ēkas fasādes ir stiprināti kabeļi

Līdz 20

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

Nr.
6.1.

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.

Tehniskais
nolietojums %
Līdz 50

6.2.

Kanalizācija.
Uz pilsētas kanalizācijas tīklu.

Līdz 50

6.3.

Drenāžas sistēmas.
Esoša drenāžas sistēma apmierinošā stāvoklī.

Līdz 40

6.4.

Gāzes apgāde.
Dabas gāzes pieslēgums pie A/S <Latvijas Gāze> tīkla, ievads
atvirzīts no fasādes, netraucē siltināšanai..

Līdz 20

6.5.

Zibensaizsardzība un citas sistēmas.
Nav.

---

