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Būveksperts Dainis Pauliņš 
Latvijas Būvinženieru savienības būvprakses sertifikāts Nr. 20-6594 

 
Rīga, Dzērbenes iela 3a-1, tālr. 29206101, e-pasts: dainis.paulinsh@inbox.lv 

 
Tehniskās apsekošanas atzinums 

 

 
 
 

Katlu māja un skurstenis; Sigulda, Leona Paegles iela 6a. 
Kadastra numurs: 8015 002 3121 001 
Pasūtītājs: Siguldas novada dome 
Apsekošanas darbu uzdevums no 2015. gada 22. aprīļa -  
 “Katlu māja un skursteņa nesošo konstrukciju būvtehniskais apsekojums 
saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 405-01 „Būvju tehniskā apsekošana” 

Vizuāli apsekot katlu mājas un skursteņa konstrukciju tehnisko stāvokli un dot 
slēdzienu par ieceri objekta demontāžai. 
 “Pasūtītājs”______________________________  
2015. gada 22. aprīlis 
 (apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 
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Atzinums izsniegts 2015. gada 21.maijā 
 

 Apsekošanu veica: 
 

 Būveksperts Dainis Pauliņš – būvprakses sert. Nr.20-6594 
 

 
 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 
 

1.1. būves veids 1251 Rūpnieciskas 
ražošanas ēkas 

1.2. apbūves laukums (m2)  638.7 m2 

1.3. Būvtilpums (m3)  3851 m3 
1.4. kopējā platība (m2)  - 

1.5. stāvu skaits 3 virszemes stāvi un 
skurstenis 

1.6. Kadastra numurs:  80150023121001 
1.7. zemesgabala platība (m2)  - 
1.8. būves iepriekšējais īpašnieks  - 
1.9. būves pašreizējais īpašnieks  

 
Siguldas novada dome 

1.10. būvprojekta autors nav zināms 
1.11. Būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un 

datums 
nav zināms 

1.12. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums) 1968 
1.13. būves konservācijas gads un datums - 
1.14. būves renovācijas (kapitālā remonta), 

rekonstrukcijas, restaurācijas gads 
- 

1.15. būves inventarizācijas plāns: izsniegšanas gads 
un datums 

16.07.2004. 

 
 

2. Situācija 
 

2.1. zemes gabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 
           Zemes gabals atrodas pilsētas jauktas apbūves teritorijā starp 
daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām 

2.2. būves izvietojums zemesgabalā 
Katlu māja izvietota zemes gabala austrumu pusē. Skurstenis atrodas

gandrīz zemes gabala centrā ar nelielu distanci no ēkas 
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2.3. būves plānojums. 

Apskatāmā ēka ir daļēji trīs stāvu ražošanas korpuss (lielākā ēkas daļa ir 
vienstāvu un ēkas dienvidu daļā izbūvēti 3 stāvi. Ēka nodota ekspluatācijā
1968.gadā. Blakus ēkai atrodas skurstenis, kas savienots ar pazemes kanālu ar 
ēku. Skursteņa garums ~30m, diametrs pie zemes ~4m.  

 
 
 

4. Būves daļas 
 

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 xx 
 Ēkai zem nesošajām kolonnām un sienām ir dzelzsbetona pamati. 

Pamati zem grunts līmeņa netika apsekoti. Zem atsevišķām pašnesošām ķieģeļu 
mūra sienām redzama pamatu sēšanās, galveno nesošo elementu nestspēju tas 
neietekmē. 

Skurstenim redzama pamatu dzelzsbetona konstrukcija, iespējams ka 
zem skursteņa ir dzelzsbetona pamatu sienas un dzelzbetona plātne. 

Ēkas pamati visumā ir apmierinošā stāvoklī. Ievērojamas pamatu sēšanās 
deformācijas, kas ietekmētu galveno nesošo konstrukciju stāvokli, netika 
novērotas. Skursteņa vertikalitāte normas robežās. 

4.2. nesošās sienas, aiļu sijas un pārsedzes xx 
Ēkai ir saliekamā dzelzsbetona kolonnas 400x400 un silikāta ķieģeļa mūra 

aizpildījums. Mūrim redzamas plaisas, mūra izdrupumi un notecējumi.  
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Skurstenis veidots no māla ķieģeļu mūra. Skurstenim redzama ķieģeļu 
mūra atslāņošanās. 

Kopumā nesošie elementi ir vispārēji apmierinošā stāvoklī, vietām sienās 
redzamas plaisas, notecējumi un izdrupumi. Nestspējas zuduma radīti bojājumi 
netika novēroti, kā arī nav redzamas nestspējas nepietiekamības radītas plaisas. 

      
  

4.4. pašnesošās sienas - 
Netika apsekotas 

4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija xx 
Vietām bojāta sienu hidroizolācija un tās ir mitras, iespējams notecējumi 

ir no bojātā jumta seguma, bojātās lietus ūdens novadīšanas sistēmas.
Hidroizolācija neapmierinošā stāvoklī. 

4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi xx 
Jumta pārsegums arī veidots no ribotām iepriekš saspriegtā saliekamā 

betona plāksnēm, kas balstītas uz saliekamā dzelzsbetona sijām. Jumta 
pārseguma plātnēm lielākoties var redzēt notecējumus, kas varētu būt no bojāta 
jumta seguma. 

4.7 būves telpiskās noturības elementi xx 
Ēkas telpisko noturību nodrošina mūrētas sienas un kolonnu iespīlējums.  

4.8. jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 
segums, lietus ūdens novadsistēma 

xx 

Jumta segums veidots no gumijotā lokšņu materiāla, kas iespējams 
vietām bojāts vai nolietots. Bojājumu/nolietojuma rezultātā ūdens ir sūcies tam 
cauri un bojājis jumta pārseguma plātnes.  

Jumta segums atsevišķi netika apsekots 
Lietus ūdens novadsistēmu veido ārējās noteces notekcaurules, kas laika 

gaitā nolietojušās 
4.9 balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi xx 

Netika apsekotas. 
4.10. kāpnes un pandusi xx 

Netika apsekoti  
4.11. starpsienas - 

Netika apsekotas. 
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4.12. grīdas - 
Netika apsekotas. 

4.13. aiļu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas - 
Netika apsekots. 

4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi - 
Netika apsekots 

4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība - 
 

4.16. ventilācijas šahtas un kanāli - 
Netika apsekots 

4.17. liftu šahtas - 
Ēkā izvietotas piecas litu šahtas  

4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas - 
Netika apsekots 

4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas - 
Netika apsekots 

4.20. citas būves daļas - 
Netika apsekots 

 

7. Kopsavilkums 

 

7.1. būves tehniskais nolietojums 
 
           Būves tehniskais nolietojums – 40 % 
 

7.2. secinājumi un ieteikumi 
 
1. Ēkas vispārējais tehniskais stāvoklis vērtējams kā daļēji apmierinošs. 
2. Izstrādāt demontāžas projektu saskaņā ar LBN un saskaņot būvvaldē, 

pēc būvatļaujas saņemšanas, sertificēts uzņēmums var veikt katlu 
mājas un skursteņa demontāžu, ievērojot darba drošību un pareizu 
tehnoloģiju. 

 
 
 
Tehniskā apsekošana veikta 2015. gada 28.aprīlī. 
 
 
 
Būveksperts                                                                         Dainis Pauliņš 

                                                              Būvprakses sertifikāta Nr.20-6594 

Z.v. 
(izpildītāja paraksts un spiedogs, vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) 
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Tehnisko atzinu esmu saņēmis un iepazinies:_______________________ 


