
Būvinženieris S.Sergejevs
būvprakses sertifikāts Nr.20-4349

v

TEHNISKĀS APSEKOSANAS ATZINUMS.

Būve: Līksnas pagasta pārvaldes administratīvas ēkas Daugavas ielā 8,
Daugavpils novadā nesošo konstrukciju tehniskā apsekošana.

Pasūtītājs: Līksnas pagasta pārvalde

Projekta dala: Tehniskās apsekošanas atzinums

Marka: TIS

Sējums 1

Daugavpils 2014g.



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

\ , 8.
'-..../

9.,
"'-./ 10.

11.
12.
13.

, ,

SĒJUMA SATURS

Titullapa.
Sējuma saturs.
Būvprakses sertifikāts Nr. 20-4349
Zemesgrāmatu apliecība.
Zemes robežu plāns.
Daugavpils novada Būvvaldes pārbaudes akts Nr. 14/006.
Apsekošanas uzdevums.
Tehniskās apsekošanas atzinums.
Ēkas plāns-shēma. TIS-1.
Pārseguma nesošo konstrukciju shēma. TIS-2.
Šurfi Š-1 ,Š-2. Pamatu stiprināšanas shēmat. mezgls.TIS-3.
Sienu stiprināšanas principiāla shēma. TIS-4.
Fotofiksācijas materiāli.



\

\

\

\ I

, I

V

I

"

;1/;",(151. RP'UtiIit!I.~ _

LATVIJAS BÜVINŽENIERU SAVIENfBAS

BOVNIECiBAS SPECIALlSTU SERTlFIKĀCIJAS INSTITŪCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS
NEREGLAMENTETA SFPRA

Nr. 20··4349

SERGEJAM SERGE/EVAM
PK 12J252-J02!!

Izdots SaSka{1Bar Lstvijss Būviriženicru ssv icnlbss Būvnieclbss speciülistu
scJtifikiiCljas iristitücijns

2013. gada 27 novembra lēm utnu Nr. 376,
par petstsvīgāsprskses tiesībšin büvniocībš sekojošās at/l1utajils dsrbībss jOŖ1Is:

Derīgs lr spekff

- būvprojektu vadJšanii lidz 27 J1.2018. kops 18.02;2{)()4.·

- ēku tehniska spsekošsuū BÜYlNŽEN11!R1SoKONSTRUKTORS

Sergejs SERGEJEVS
sert. Nr. 20-1ļ!JlI.J

I

Sertitikēts Iesniegts stbilstosi LlJS BSS} 2010.g. 10. Iebruārs Nolikumam
.Pnr būv nieclbus specišlistu scniticāšenu".

Sertitikēts sJ1ŗu5mē)s' uptiērnies suvii dsrbībš ievčrot Lstvijss Republikas likumus
un pastAvošos bt1vl1jecJb9~)]~rVl.ļS, kO srī Būvspecišlistu etJļhs kodeksu.
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Zemesgrāmaru datubāze internetā hltp://www.ļcmesgramata.lv;info@zemgram.lv

Zemesgrāmatu apliecība
Daugavpils zemesgrāmatu nodala
Līksnas pagasta zemesgrāmata~ nodalījums Nr. 100000199638
Kadastra numurs: 4468 005 0416
Nosaukums: Muižas parks

"Muižas parks ", Liksnas pag., Daugavpils raj .
.-;- .._-__-_- ~-_-__ -~__-.__ -_ -_-__= ==-_J~aaI~_-_1._ie-_da!a- - --

Nekustams ipašums, seNitūti un~r=-e'a:'In=-:a=s:t~a-=-s--~---~KOPŗPZlšU;;d;aa!a

5,'19 ha1.1. Zemes gabals ar kadastra apzīmējumu 4468 005
0416.

1.2. Uz zemes gabala atrodas ēka (kadastra
ClP~i~~jur.!ls 4:1§8 OQ50:11_6Q011·_.. ==._=~=.~=o=~==."",

-- --- - -- ~ Iīda!a 1. iedala

\ I

. Tpašnieks, ;;e;:šoi)as/nodo'k[ü
rnaksātāja kods, tiesību pamats

Dornaiām'"a
dala

Ieraksta
Nr.

1.1. Īpašnieks: Līksnas pagasta pašvaldība, nodokļu 1
maksātāja kods 90000078763.

1.2. Pamats: 2005. gada 23. decembra uzzina par
pašvaldībal piekrītošo zemes gabalu Nr.03-
12/383, 1968. gada 3. janvāra akts par ēku

Summa, par kādu
ieg0ts Jpašumsū.s)

Lietu tiesfbas, kas apgrūtina nekustamu īpašumu Pla\jba.
lielums

._.-_._ __ ~....................•.......• __ ..•.-_._, ..__ .......•..• ,_ _ .••..•............... ~ - - '"''

1,1. AtzTme - 0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu linijas aizsargjosla.
1.2. Atzīme ..0,4 kV elektrisko tīklu gaisvadu līnljas aizsargjosla.
1.3. Atzīme - ūdens ņemšanas vieta ar ķimisku aizsargjoslu.
1.4. Atzime .. stingra režima aizsargjosla ap pazemes ūdens ņemšanas

I vietu.
I 1.5. Atzīme - ūdens ņemšanas vieta ar ķīmisku aizsargjoslu.
j 1.6. AtzTme - Daugavas upes 500 maizsargjosla.

I
I 1.7. Atzime - Uksnas upes 100 maizsargjosla.
• 1.8. Pamats: 2005 .. gada 23. decembra uzziņa par pašvaidlbai
.• .....Y-j§..~ŗītošo.._zem.§~g§b~.l_u..~ŗ:Q?-L~38~_ .._ .. .._._,.. ..

Lēmuma datums: 10.01.2006

Nr.

Žurnā.la Nr. 300001318579, datums 03.01.2006
'rr. ,.__ ••••••••,

Kancelejas nodeva Ls 18,00 samaksāta

Zemesgrāmatu noda/as tiesnesis

I ..

I

0,05 ha
0,03 ha
0,29 ha
0,09 ha

0,28 ha
0,1 ha

0,39 ha

Juris Teukuis



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS RAJONA LīKSNAS PAGASTS

Nekustamā īpašuma "Muižas parks"

kadastra Nr.4468-005-0416

ZEMES ROBEŽU PLĀNS

Robežas noteiktas atbilstoši Līksnas pagasta zemes komisijas 1997.gada 08.septembra
lēmumam Nr.9.

Robežu plāns sastādīts pēc 2005.gada robežu uzmērīšanas materiāliem MI: 2000.

Zemes kopplatība ir 5.19 ha



E K S P L 1 K Ā c 1 J A
;:l zemes lietošanas veidi

..0
<Il (]) S 8 w,.-< !2 >:i tajā skaitā T.sk S ~q s (]) S QJ

(]) "-' .5 • .-< .~ .§ .~ "'> h <Il <Il
(]) QJ "I;? '> ,<0 ul ulN 8 ul N (]) ..>:: Qj ,<Il (]) ,,"z i3..,.q <Il ~ ;::J • .-< ul <Il S s... 'D '(]) ~ o '10) EJ s

ul ul QJ <Il QJ ,;:l eo '"QJ
o, ..>:: q N

•....•.N ..0 ::;g ';:l ;::J s...
B0 QjJs... i> '8 ro ,<Il QJ

S ~ ;::J <Il S ;::J ,<Il <Il
s... c, c,

EJ c, N ~
QJ <Il EJ ro <!!'D p:;- <Il ~ S '"N

...:!
.~ H " QJ q QJ S...: N ;:l N .!:l

.±.. d.C) z.d. C:::J ~ ~a A 0 r:;:::::: 0 ~p.=

No A
B
C
D
E
F
G
H
1
J
J'
K
L
M
N'
N
o
P
R

5.19 0.44

ROBEŽPUNKTU KOORDINĀ TAS

Nr. X Y

96 207020.04 649676.15
97 206912.43 649757.36
98 206870.08 649795.06
99 206803.99 649720.86

100 206828.43 649691.71
101 206784.31 649664.09
18 206755.05 649707.93

103 206753.23 649698.58
104 206701.05 649659.82
105 206705.53 649598.70
106 206750.50 649525.42
107 206819.40 649482.61
108* 206821.60 649481.24
109* 206880.39 649506.80
110 206879.38 649510.09

1 206844.11 649533.36
4 206802.44 649520.03
3 206778.28 649554.64
2 206819.14 649578.91

111 206823.03 649571.81
112 206892.46 649600.81
113 206905.95 649578.41
114 206883.46 649537.44
115 206895.97 649514.58
116 206911.03 649506.85
117 206989.32 649551.01

• - daba nenostiprinati rcbežpunkrt

Koordinātu sistēma :LKS-92
Mēroga koeficients : 0.999874
Kopplattba 5.19ha

0.22 0.21 4.32

p

ROBEŽOJOŠĀS ZEMES

pa

J
parka teritorija .4

2.19 (0
'~3

106

līdz B J.Jakubovska zemes īpašurns
C Zemes rpasums Liepu-4
D Zemes tpasums AMA
E Zemes tpasurns AMA
F Ltksnas pagasta pasv. zeme
G Zemes īpašurns Krasta 5
H Zemes rpasurns Margrietiņas
1 Zemes tpasums Lilijas
J Zemes īpašurns Purenes
J' Zemes īpasurns Līksna (pasv. zeme)
K Zemes īpasurns Artēztanska urbe 1 (pasv. zeme)
L RKarpenko zemes rpasurns
M Zemes tpasums Ģipsu cehs
N' RKarpenko un V.Smana zemes īpasurns
N RKarpenko zemes īpasums
o Zemes īpasurns Arlēzianska urbe 1 (pasv. zeme)
P Zemes rpasums Pilskalni
R Līksnas pag. autoceļs Nr.68-41
A Lrksnas pag. aut.oceļ š Nr.68-39

H
105r----6-1.2-9-

G

Mērogs 1 :2000
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parka teritorija
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ZEMES
IZVIETOJU MA SHEMA
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NEKUST AMA IP AŠUMA
LIETOŠANAS TIESIBU APGRŪTINAJUMI

1.020501 - aizsargjosla gar elektrisko ttklu gaisvadu līniju ar
nominālo spriegumu 0.4kV - 0.05ha

2.020501 - aizsargjosla gar elektrisko ttklu gaisvadu līniju ar
nominālo spriegumu 0.4kV - 0.03ha

3.020209 - ķīmiska aizsargjosla ap ūdens nemsanas vietu - 0.29ha

4.020207 - stingra režima aizsargjosla ap pazemes
ūdens ņernšanas vietu - 0.09ha

5.020209 - ķtrniska aizsargjosla ap ūdens ņemsanas vietu - 0.28ha

6.010201 - Daugavas upes 500m aizsargjosla - O.lOha

7.010201 - Līksnas upes 100m aizsargjosla - 0.39ha

Ortofotokartes Nr.3412-25
Kontūru fotokartes Nr.2541

LR VZD Dien vidla tgales reģioriālēs noda ļas
Pasu t.ījurn u izpildes parvaldes

Mērniecrbas un topografijas dala

K.Kudiņ:'l 25.08.2005
D.Kirčenko 01.08.2005

15.08.2005M.Gužva

z

o
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LATVIJAS REPUBLIKA

DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDlBAS

BŪVVALDE

RIGAS lELĀ2, DAUGA VPILI, LV-540L TĀLR. 65476822, FAKSS 65476810, nansija@drp.lv

PĀRBAUDES AKTS Nr. 14/006

2014.gada l l.februārī Nr.LZ'dI/'/56'
Uz Nr. 7v

---

Daugavpils novada būvvaldes būvinspektors A.Pundurs, saskaņā ar Latvijas republikas Būvniecības
likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, pamatojoties uz Līksnas pagasta pārvaldes vēstuli Nr. 1.-7/202,
veica pārvaldes adrninistrācijas ēkas vizuālo apsekošanu Daugavas ielā 8, Līksnā, Līksnas pagastā,
Daugavpils novadā un konstatēja sekojošo:

1. Ēku nesošās konstrukcijas- ķieģeļi 510 mm biezumā ar ārējo dekoratīvo apmetumu;
2. Pamats un cokols - konstrukcija nav zināma, cokola līmenis zem zemes līmeņa;
3. Pārsegums- dzelzsbetons betons, iekšējā apdare redzamu plaisu nav.
4. Jumta iesegums - vienslīpju jumts- azbestcementa loksnes, koka spāres ;
5. Kopējais ēkas stāvoklis -labs;

6. Ēkas konstruktīvo elementu un inženiertīklu apraksts:
6.1. Arējās nesošās konstrukcijas apmierinošā stāvoklī. Ziemeļrietumu sienā apmetumā novērojarnas

plaisas. Nesošās sienas elementa konstruktīvā noturība nav zināma. Ēkas Ziemeļrietumu stūra
apmetumā izveidojusies plaisa 2-3cm platumā, tā plakne ir atdalījusies no ēkas mūra. Arējās
norobežojošās konstrukcijas nodrošina siitumpretestību atbilstoši LBN 002-0 l ,,Ēku norobežojošo
konstrukciju siltumtehnika".

6.2. Iekštelpās stāvoklis ir apmierinošs. Zāles rietumu sienas apdare novērojama vertikāla plaisa 00

griestiem lidz grīdai. Citas redzamas deformācijas sienā un griestos nav novērotas. Plaisas
parādīšanas noteikta pēdējo sešu mēnešu laikā.

6.3. Griesti labā stāvoklī, bez notecējumiem un deformācijām;
6.4. Iepriekšējais ēkas stāvoklis atbilstoši būves tehniskās inventarizācijas lietai Nr. 4468005041001-

02, kas sagatavota 2005.gada 10. augustā.

Atzinumi un norādījumi: Ēkas vizuālais stāvoklis labs. Sakarā ar plaisu parādīšanos ārsienās un iekštelpās
tuvākajā laikā risināt jautājumu par ēkas tehniskās ekspertīzes veikšanu
ievērojot MK noteikumu Nr. 444 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN
405-01 "Būvju tehniskā apsekošana". Līdz eksperta slēdziena saņemšanas,
izvairities no masu pasākumu rīkošanas iekštelpās.

mailto:nansija@drp.lv


Pielikums Nr. 1
2014.gada 06. maija

līgumam Nr. 7.-49.3/29

Apsekošanas uzdevums

1. Līksnas pagasta pārvalde vienotais reģistrācijas numurs LV90000078763, juridiskā
adrese Daugavas iela 8,Līksnas pagasts, Daugavpils novads LV-5456, tās vadītājas
Birutas Ozoliņas personā, turpmāk tekstā saukts PASŪTīT ĀJS, ar šo uzdod

\ . būvinženierim Sergejam Sergejevam, personas kods 121252-10211, būvprakses sertifikāts
"---' Nr. 20-4349, deklarētās dzīves vietas adrese: Rēzeknes iela 9 dz. 24, Daugavpils, LV-
v 5422, turpmāk tekstā saukts IZPILDīT ĀJS, veikt Līksnas pagasta administratīvās ēkas

nesošo konstrukciju vizuālo tehnisko apsekošanu un izsniegt tehniskās apsekošanas
atzinumu.

2. Veicot darbus, IZPILDīTĀJAM ir jāapseko sekojoši konstruktīvie elementi:
2.1 Pamati atsevišķās vietās (šurfos);
2.2 Sienas:
2.3 Pārsegumi.

3. IZPILDīTĀJAM irjāiesniedz PASŪTīTĀJAM ēkas tehniskās apsekošanas atzinums 2
(divos) eksemplāros.

PASŪTīTĀJS IZPILDīT ĀJS

/1~7.7_1i)::_(J-r~~:::;_,.L. Biruta Ozoliņa

BŪVINŽEN/!!RIS·KONSTRUKTO.RS

Sergejs SERGEJEVS
sert. Nr. 20- li!J

/
/



Līksnas pagasta pārvaldes administratīvas ēkas Daugavas ielā 8, Daugavpils
novadā nesošo konstrukciju tehniskā apsekošana

Tehniskās apsekošanas atzinums

Līksnas pagasta pārvalde
(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Apsekošanas uzdevums no 2014.05.06 Pielikums Nr.1 līgumam Nr. 7.-49.3/29
(apsekošanas uzdevums, ta izsniegšanas datums

Atzinums izsniegts 2014.gadā 30.maijā

1.Vispārīgas ziņas par būvi

1.1 Būves veids publiskā ēka

1.2 Apbūves laukums (m2) 532.8m2

1.3 Būvtilpums (m3) 1899 m3

1.4 Kopējā platība (m2) 437.8m2

1.5 Stāvu skaists 1 stāvs

1.6 Zemes gabala kadastra numurs 4468005 0416

1.7 Būves kadastra numurs 44680050416001

1.8 Būves pašreizējais īpašnieks Līksnas pagasta pārvalde

1.9 Būves nodošana ekspluatācijā - 1968g.

1.10 Būves rekonstrukcijas,
restaurācijas gads

-2002g.

1.11 Būves inventarizācijas gads -2005g.



Dotais tehniskais atzinums ir sastādīts pēc administratīvas ēkas nesošo konstrukciju

vizuālās apsekošanas rezultātiem pēc Līksnas pagasta pārvaldes pasūtījuma saskaņā ar

apsekošanas uzdevumu un saskaņā ar LBN 405-01 "Būvju tehniskā apsekošana". Ēkas

nesošo konstrukciju vizuālā tehniskā apsekošana tika izpildīta 2014.gada maijā.

Apsekojamā administratīva ēka atrodas Daugavpils novadā pēc adreses: Līksnas

pag. Daugavas iela,8. Ēka tiek ekspluatēta no 1968 gada.

Vizuālās tehniskās apsekošanas gaitā tika izpildīta sienu, aktu zāles pārseguma,

griestu apskate. Pamatu apskatei izpildīti šurfi š-i, Š-2 caurejošu plaisu izvietojumu

zonā zāles sienā pa asi "D".

Apsekošanas gaitā noteikta ēkas konstruktīvā shēma. Sienu vizuālās apsekošanas

gaitā, apmetuma atsegšana nepieciešamajās vietās pēc pasūtītāja lūguma netika

izpildīta. Šis apstāklis apgrūtina atsevišķu plaisu rašanās cēloņu noteikšanu uz fasādēm.

1.12 Vispārējais būves raksturojums.

Līksnas pagasta pārvaldes administratīva ēka - l-stāvu. Sienu materiāls -

silikātķieģeļi.

Ēkas zemaiā daļā asīs A"- B" un B"- C" (starp 5" un 6") ir nesošās
~ """" ""

garensienas pa asīm "A", "B", "C". Minētās ēkas daļas pārsegums izpildīts no

daudzdobumu dzelzsbetona plātnēm 220mm biezumā. Administratīvo telpu augstums -

3.0m.

Asīs ,,1"="5" ("B"-"D") ir izvietota aktu zāle ar laidumu 9.0 m. Aktu zāles

augstums H=4.5 m no grīdas līdz pārseguma apakšai. Agrāk aktu zāles sienā pa asi

"D" bija logu ailes. Ēkas rekonstrukcijas gaitā (2002 g.) tās tika aizmūrētās ar

silikātķieģeļiem.

Aktu zāle pārsegta ar dzelzsbetona ribotām plātnēm pa dzelzsbetona pārseguma

sijām, kuras savukārt balstās uz aktu zāles garensienām ("B", "D"). Pārseguma

dzelzsbetona siju solis - 6.0 m. Aktu zāles galos pārseguma plātnes balstās tieši uz

sienu ķieģeļu mūri pa asīm " 1", ,,5". Pārseguma nesošo konstrukciju shēmu skatīt

TIS-2Iapā.

Visās ēkas telpās izpildīti piekargriesti no ģipškartona plāksnēm 12.5 mm biezumā

pa "KNAUF" sistēmas metāla karkasu.



2.Situācija.

Līksnas pagasta pārvaldes ēka atrodas Līksnas ciemā. Muižas parka centrālajā daļā.

3.Labiekārtojums.

Administratīvai ēkai pieguļošās zonas labiekārtošana izpildīta labi. Ir zālāji, gājēju

celiņi ar asfalta segumu. Ir asfaltētas piebrauktuves pie ēkas. Aizsargapmale apkārt ēkai

izpildīta no bruģakmeņiem pa virsu esošai betona? un izvietota augstāk par ēkas

cokolu. Ūdens novadīšana no ēkas sienām ir apgrūtināta.

4. Būves dala.

4.1. Pamati.

Ēkas pamati apsekoti šurfos Š-l, Š-2 pa asi "D". Pamati -lentveida. Pamatu

materiāls - betons un veco pamatu akmeņi. Šurfā Š-l pamatu betona iedziļinājums

~0.75- 0.80 m no zemes virsmas. Pamatu platums ~500+550 mm. Pamatu pamatnē ir

konstatētas smalkas smiltis sajauktas ar augsnēm un ķieģeļu lauskām. Zemāk ir konstatēt

veco pamatu akmeņi. Plaisas uz betona sānu virsmas nav novērojamas. Pamatu betonā ir

dobumi. Betona atsevišķi akmeņi, klaudzinot ar āmuru, nošķeļas.

Šurfā Š-2 ir konstatēts, ka betona pamati h~800 mm no zemes balstās uz māla ķieģeļiem,

kas likti uz bijušās ēkas veciem pamatiem. Starp veco pamatu akmeņiem ir tukšumi,

aizpildīti ar augsnes un smilšu grunti. Veco pamatu akmeņu ielikšanas dziļumu noteikt

neizdevās (>400mm). Pamatu veselums un mono1ītums nepieciešamajā iedziļinājumā,

zemāk par betona datu, iztrūkst. Pamatu tehniskais stāvoklis šurfos Š-l,Š-2 ir

neapmierinošs.

4.2.Sienas.

Sienas izpildītas no silikātķieģeļiem 510 un 380 mm biezumā, ar apmetumu no

abām pusēm. Fasādes pārklātas ar dekoratīvo apmetumu. Uz fasādēm ir daudz plaisu

sienu apmetumā ar atvēruma platumu no 0.1 mm līdz 2.0mm. Atsevišķās plānā

norādītās vietās (sk. TIS-l lapā) apmetums atslāņojas no sienas un draud nobrukt

(stūris "A"I" 1"; aktu zāle - ass ,,5"). Vietās ar plaisām uz fasādēm, apmetums ir

.Izklaudzināms'', kas liecina par sliktu saķeri ar sienas virsmu. Pēc aculiecinieku teiktā,

atsevišķās vietās fasāžu sienas bija pastiprinātas ar tērauda sietu. Uz aktu zāles sienas

virsmas pa asi "D" pie ass ,,4" ir novērojama vertikāla plaisa - gan ārpusē, gan

iekšpusē (līdz 1.5 mm). S1īpas plaisas līdz 1.0 mm uz dotās sienas virsmas ir

novērojamas uz skatuves, kā arī ārpusē (vertikālas plaisas pie ass ,,2","3"). Sienā pa asi

"B" arī ir novērojamas plaisas abās puses uz skatuves, kā arī pie durvīm. Uz
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fasādes pa asi "B" virs ēkas zemās daļas arī ir novērojama vertikāla plaisa pie ass ,,2".

Uz fasādes "D" novērojamas vertikālas plaisas ar soli ~6.0 m (O.l-1.0mm).

Piekargriestu atsegšanas vietā (aktu zālē) tika izpildīta dzelzsbetona siju un

pārseguma plātņu apskate. Sienu ķieģeļu mūrī pa asi "D" pārseguma sijas balstīšanās

vietā (blakus) pa asi ,,4" ir slīpa plaisa līdz 0.5 -0-1.0mm.

Uz sienu iekšējām virsmām ēkas zemajā daļā pa asīm "A", "B" (asīs ,,5"-,,6"), "C"

plaisas un citas deformāciju pazīmes nav konstatētas. Plaisas apmetumā uz fasādēm

"A" un "C" pārsvarā izvietotas logu zonā -virs logiem, pie pārsedžu balstiem, un pie

logu apakšējās daļas (stūros).

Kopumā sienu fiziskais nolietojums -45%.

4.3 Pārsegumi , pārsedzes,

Pārsegumi ir dzelzsbetona, saliekami.

Aktu zālē, piekargriestu atsegšanas vietā, pārseguma dzelzsbetona konstrukcijās

deformāciju pazīmes (plaisas) nav konstatētas.

Kopumā pārsegumu dzelzsbetona konstrukciju tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Fiziskais nolietojums -28%.

Pārsedzes ēkas sienās virs logu un durvju ailām - dzelzsbetona, brusu tipa.

Tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

4.4. Grīdas.

Grīdas, izpildītas uz grunti, nesiltinātas. Grīdu līmenis telpās ir ēkas aizsargapmales

līmenī, kas neatbilst LBN prasībām.

4.5 Jumts

Ēkas zemās daļas jumta segums izpildīts no runu materiāliem. Asīs "A"-"B"-

vienslīpes, asīs "A"-"C" (starp ,,5"-,,6") - divslīpes. Aktu zāles jumta segums -

viļņotas azbestcementa loksnes. Jumts vienslīpes.

Jumta seguma tehniskais stāvoklis ir apmierinošs.

Ēkas jumtam ir organizēts ārējs ūdens novads ar saliekamu ūdens tekņu un

notekcauruļu sistēmu. "RANNILLA" sistēmas ūdens notekcauruļu un tekņu

šķērsgriezumi nodrošina normālu ūdens novadīšanu no jumta. Taču dzegas pārkares

ēkas apakšējā daļā nav pietiekamas. Tā rezultātā tekņu pārplūšanas gaitā iespējams

noteikta fasāžu samirkšana un kā rezultāts,- apdares kārtas un apmetuma atslāņošanās,

kā arī plaisu veidošanās.

Parapeti ir pārklāti ar "RANNILA" tēraudu. Atsevišķās vietās parapetu segums



izpildīts nepareizi, kā rezultātā notiek fasāžu samirkšana un tai seko apmetuma un

apdares kārtas atslāņošanās. Atsevišķās vietās parapeta seguma pārkare pār sienas malu

ir nepietiekama, kā ari parapetu seguma slīpums atsevišķos posmos izpildīts virzienā uz

ārējo sienas skaldni.

5. Kopsavilkums

5.1. Secinājumi.

Analizējot plaisu raksturu, to izvietojuma vietas sienu apmetumā un pašās sienās,

var apgalvot, ka plaisu rašanās cēloņi ir vairāki un daudzos gadījumos tie ir savstarpēji

saistīti.

Viennozīmīgi var apgalvot, ka vertikālo un slīpo plaisu rašanos aktu zāles sienās ir

izraisījušas sienu ķieģeļu mūra deformācijas pie asīm ,,2", ,,3", ,,4". Viens no

deformāciju rašanās cēloņiem dotajās sienās ir logu aitu aizmūrēšana pa asi "D", kā

rezultātā slodze uz zemāk esošo mūri palielinājās par ~2.5-3.0 t1m. Iespējams ari, ka

mūra enkurojums ailēs ar esošo sienu ir nepietiekams vai iztrūkst.

Plaisu raksturs pa asi "1" ("A"-"B") un "A" (no "1" līdz logam) liecina par ēkas

stūra ("1"/"A") iespējamu nosēdi Go siena pa asi "A" ir nesošā, bet pa asi "1" -

pašnesoša) pamatnes dažādu deformāciju pa asīm "1" un "A" rezultātā.

Plaisu veidošanos fasāžu apdares kārtā pārsvarā ir izraisījusi fasāžu samirkšana,

nepareiza ūdens novada no jumta un cokola iztrūkuma rezultātā, un nekvalitatīvi

sagatavotas virsmas pirms dekoratīvā apmetuma likšanas dēļ.

Pamatu neapmierinošais stāvoklis (pamatu veseluma un monolītuma iztrūkums

šurfos) ir viens no galvenajiem plaisu rašanās cēloņiem sienās pie asīm 2, 3,4.

Ēkas norobežojošo konstrukciju (ārsienas, pārsegumi, grīdas) siltumtehniskie

raksturojumi neatbilst LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

prasībām.

5.2.Rekomendācij as.

Saskaņā ar visu iepriekš minēto ir rekomendēts izpildīt ēkas renovāciju, kuras gaitā

ir nepieciešams izpildīt sekojošus galvenos pasākumus:

1.Pamatojoties uz konstatēto šurfos Š-1, Š-2 pa asi "D", ir nepieciešama aktu zāles

pamatu pastiprināšana. (Jāņem vērā ari fakts, ka ēka tiek ekspluatēta vairāk kā 45

gadus).

2. Aktu zāles nesošās sienas pa asīm "1" un "5" ir jāpastiprina. Jāpastiprina sienu

atbalsta posmi dzelzsbetona pārseguma siju balstīšanās vietu apkārtnē.



Nepieciešama aktu zāles sienu savilkšana pa perimetru pārseguma līmenī. Savelkošo

nospriegoto joslu uzstādīšana, saskaņā ar izstrādātu projektu, nodrošinās ēkas telpisko

stingrumu un izslēgs ēkas un tās konstrukciju tālāku deformāciju iespējamību.

3. Vietās, kur ķieģeļu mūris ir bojāts, iespējama tā pastiprināšana, uzstādot uz sienu

virsmas stiegrojuma sietu un apmetot ar cementa javu J-15, kā arī ķieģeļu remonts ar

bojāto ķieģeļu nomaiņu.

4. Pēc ēkas sienu stiprināšanas un savilkšanas, nepieciešams izpildīt ārsienu, grīdu

un savietota pārseguma (jumta) siltināšanu, tādējādi nodrošinot nepieciešamo

siltumatdeves pretestību un ēkas energoefiktivitātes palielināšanu kopumā.

Pārseguma siltumizolāciju izpildīt ar mūsdienīgiem viegliem efektīviem materiāliem

("Paroc" akmensvate) papildus 100 mm biezumā. Jānodrošina URN:::O.25K.(URNi-

būvelementa i normatīvais siltuma caurlaidības koeficients W/(m2 x K), ko nosaka

saskaņā ar LBN 002-01 1.tabulu)

Ir nepieciešama ārsienu siltumizolācija. Jānodrošina URN_:::O.4K.Rekomendējam

izpildīt ārsienu siltumizolāciju no ārpuses ar.Paroc" akmensvati - 80 mm ar tālāku

apmetumu ar dekoratīvu sastāvu .

Obligāti jāizpilda grīdu hidroizolāciju no apakšas, lai pasargātu no kapilārā

mitruma. Obligāta ir to siltumizolācija saskaņā ar LBN 002-01 prasībām. Jānodrošina

URN_:::O.35K.

5. Nepieciešams atjaunot ēkas cokolu ne mazāk kā 200 mm augstumā no betona

aizsargapmales. Aizsargapmalei apkārt ēkai ir jābūt no betona ar gludu virsmu, kas

nodrošinātu normālu ūdens novadīšanu no ēkas sienām.

Ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšanas darbu izpildei nepieciešams izstrādāt

tehnisko projektu (ēkas renovācijas projektu).

Ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšanas projekta izstrādes gaitā nepieciešams

papildus veikt pamatu apsekošanu pa asīm "1 ", "5", "A" un "D", lai precizētu un

noteiktu to pastiprināšanas metodes un darbu apjomus. Lai pieņemtu konkrētus

risinājumus sienu (mūra) pastiprināšanas metodei, nepieciešams izpildīt fasāžu

apmetuma atsegšanu un apsekot tieši ķieģeļu mūra virsmas kvalitāti. Dotos darbus

lietderīgi ir izpildīt ēkas renovācijas darbu gaitā. Ja iespējams, vēlams tehniskā projekta

izstrādes gaitā.

Augstāk minēto sienu pastiprināšanas metodes tiks pieņemtas saskaņā ar papildus

apsekošanas rezultātiem pēc fasāžu apmetuma noņemšanas. Pirms pastiprināšanas



darbu veikšanas ir jānodauza viss atslāņojies apmetums, virsmai jābūt līdzenai. Ķicģeļu

mūris ir jāizremontē.

Noteikti ir jāveic drošības tehnikas un darba aizsardzības pasākumi. Sienu un

pārsegumu siltumizolācijas darbi ir jāveic pēc ēkas nesošo konstrukciju pastiprināšanas

darbu pabeigšanas.

Pašlaik ir nepieciešams uz visas nesošajās sienās esošajām plaisām uzstādīt ģipša

.vadulas''. Šinī nolūkā ir jānoņem apmetumu "vadulu" uzstādīšanas vietās.

Doto tehnisko atzinumu skatīt kopā ar lapām TIS-l ,2.3,4. un fotofiksācijas

materiāliem.

Pašlaik un līdz pastiprināšanas darbu pabeigšanai tiek rekomendēts neizmantot aktu

zāli jebkādiem pasākumiem.

Dotais tehniskais atzinums ir spēkā 1 gadu.

Sastādīja būvinženieris: Sergejs Sergejevs

LBS būvprakses sertifikāts

ēku un būvju tehniskā apsekošanā Nr.20-4349
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