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1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. Būves veids 
Izglītības iestāžu ēka 

(mācību korpuss) 

1.2. Apbūves laukums (m2) – 

1.3. Būvtilpums (m3) – 

1.4. Kopējā platība (m2) 3958,5 

1.5. Stāvu skaits 

Ēka sastāv no trim blokiem: 
1.bloks (mācību telpas) – 4.stāvu 
ar tehnisko stāvu, bēniņiem un 
pagrabstāvu; 
2.bloks (mācību telpas un ēdnīca) 
– 1.stāvu korpuss ar pagrabstāvu; 
3.bloks (aktu zāle un garderobe) – 
1.stāvu korpuss ar pagrabstāvu. 

1.6. Zemesgabala kadastra numurs 3246 006 0110 

1.7. Zemesgabala platība, ha (m2 -
 pilsētās, ha - lauku teritorijās) 

9,7671 

1.8. Būves iepriekšējais īpašnieks – 

1.9. Būves pašreizējais īpašnieks 
Latvijas valsts Izglitības un 

zinātnes ministrija 
Reģ.Nr.90000064161 

1.10. Būvprojekta autors – 

1.11. 
Būvprojekta nosaukums, 
akceptēšanas gads un datums – 

1.12. Būves nodošana ekspluatācijā (gads 
un datums) 

1982 g. 

1.13. Būves konservācijas gads un datums – 

1.14. 
Būves renovācijas (kapitālā remonta), 
rekonstrukcijas, restaurācijas gads – 

1.15. Būves inventarizācijas plāna numurs, 
izsniegšanas gads un datums – 

 
 

2. Situācija 

2.1. Zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 

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

Izglītības iestāžu ēka (mācību korpuss) 

2.2. Būves izvietojums zemesgabalā 

(Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums) 

Gruntsgabals atrodas Bebru pagasta, Vecbebros. Patvaļīgas būvniecības pazīmes 
ir. Vietām ir aizmūrēti logi 2.blokā. 
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2.3. Būves plānojums 

(Līdzšinējais būves izmantošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves izmantošanas veidam) 

Apsekojamai ēkai ir individuāls skolas plānojums. Ēka sastāv no trim blokiem: 
1.bloks (mācību telpas) – 4.stāvu ar tehnisko stāvu, bēniņiem un pagrabstāvu; 
2.bloks (mācību telpas un ēdnīca) – 1.stāvu korpuss ar pagrabstāvu; 3.bloks (aktu 
zāle un garderobe) – 1.stāvu korpuss ar pagrabstāvu. Ēkas telpas izmantojamas 
atbilstoši telpu izmantošanas veidam un plānojumam. 

 
 

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 30 

(Segums, materiāls, apdare) 

Zemes gabalā, kas ietver apsekojamo ēku, pārsvarā pa perimetru ir izbūvēti 
asfaltēti ceļi un laukumi. Asfaltbetona segumiem raksturīgi atsevišķi lokāli laika gaitā 
radušies bojājumi (plaisas, izdrupumi), taču kopumā labā stāvoklī. Nav risināta 
lietus ūdens savākšana no segumiem. 

3.2. Bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi – 

(Segums, materiāls, aprīkojums) 

Apsekojamai ēkai apkārt esošā brīvā teritorija plānota atbilstoši skolas vajadzībām. 
Ēku aptverošajā zemes gabalā ir izvietoti sporta laukumi (basketbola laukums), 
pastaigu laukumi. 

3.3. Apstādījumi un mazās arhitektūras formas – 
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(Dekoratīvie stādījumi, zāliens, lapenes, ūdensbaseini, skulptūras) 

Apkārt ēkai ir labiekārtota teritorija ar zālienu, krūmiem un kokiem. Citu speciāli 
veidotu stādījumu nav. Vide ir sakopta un ir iekārtota atbilstoši ēkas nepieciešamām 
funkcijām. 

3.4. Nožogojums un atbalsta sienas – 

(Veids, materiāls, apdare) 

Nožogojums ap apsekojamo būvi nav. Atbalsta sienas nav un to izbūvi nepieprasa 
piegulošais reljefs. 

 
 

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 20 % 

(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) 

Ēkas pamatu konstrukcija ir stabveida. Ziemas laikā skatrakums netika veikts, tāpēc 
nav zināms stabveida pamatu pēdas guldīšanas dziļums. Pirmajā un trešajā blokā 
cokolu veido dzelzsbetona paneļi, paneļu augstums 1400mm, platums 300 mm, 
garums 5980 vai 2980mm. Paneļu ģeometrija liecina par kopējo pamatu 
iedziļinājumu zem grunts līmeņa virsmas ēkas pagrabstāva pusē vismaz 1800 mm 
dziļumā. Cokola konstrukcija ir daļēji piesūcināta ar mitrumu, kas liecina par cokola 
paneļu ārējas virsmas hidroizolācijas trūkumu no ēkas ārpuses. Jāatzīmē, ka 
tehniskās izpētes laikā, ārējo pamatu konstrukcija neatbilst LBN 002-01 "Ēku 
norobežojošu konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem Nr.495, jo nenodrošina 
nepieciešamās siltumnoturības prasības. Kopīgais ēkas pamatu tehniskais stāvoklis 
ir vērtējams par apmierinošu. Ēkas aizsarg apmale pa ēkas perimetru veidota no 
monolīta betona, grunts sēšanās rezultātā atsevišķās vietas apmale ir deformēta 
(skatīt foto fiksāciju F-1). Aizsargapamales tehniskais stāvoklis ir vērtējams par 
daļēji apmierinošu. 

4.2. Nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes 20 % 

(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) 

Tā ir ēka, kurā nesošā konstrukcija, kas uzņem galveno slodzi un nodrošina 
konstrukcijas stingumu kopumā, ir karkass, kas sastāv no kolonnām, kuras ir 
iespilētās stabveida pamatos, sijām vai spraišļiem (spāru kopnēm), kas balstas uz 
kolonnām. Karkasa un atsevišķu tā elementu stingrumu un stabilitāti nodrošina ar 
kāpņu telpas , kā arī ar iekšējo sienu palīdzību. Ēkas karkasa elementiem 
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piestiprina norobežojošās konstrukcijas. Par norobežojošām konstrukcijām kalpo 
vieglbetona paneļi, kuri aprobežo ēkas karkasu (skatīt fotofiksāciju F-2). 
Norobežojošās ārsienas pārsvarā veidotas no 300 mm bieziem vieglbetona 
paneļiem. Cokola konstrukciju veido tie paši vieglbetona paneļi, cokols ir apmests ar 
dekoratīvo apmetumu, vietām apmetums ir nodrupis (skatīt fotofiksāciju F-3), ir 
konstatē mitruma plankumi (skatīt fotofiksāciju F-4). Ārsienas konstatētas nelielas 
plaisas (skatīt fotofiksāciju F-5, plaisa 3.bloka sienā), kurus izraisa nevienmērīga 
pamatu un pamatnes sēšanās, bet būtiskas deformācijas ēkas ārsienās nav 
konstatētas. Ārsienu konstrukcija neatbilst LBN 002-01 "Ēku norobežojošu 
konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem Nr.495, jo nenodrošina nepieciešamās 
siltumnoturības prasības. Vietām ir konstatēti mitruma plankumi ārsienās. Nesoša 
karkasa tehniskais stāvoklis ir vērtējams par apmierinošu. 

4.3. Karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas 20 % 

(Kolonnu, stabu, rīģeļu un siju konstrukcija un materiāls) 

Dzelzsbetona kolonnas ir iespilētas stabveida pamatos. Kolonnām tas piestiprina 
norobežojošās konstrukcijas. Kolonnu tehniskais stāvoklis ir vērtējams par 
apmierinošu. Starpstāva pārsegumu dzelzsbetona paneļu balstīšanai izmantotas 
dzelzsbetona sijas, siju kopīgais tehniskais stāvoklis kopumā vērtējams par 
apmierinošu.   

4.4. Pašnesošās sienas 20 % 

(Pašnesošo sienu konstrukcija un materiāls) 

Pašnesošo sienu (starpsienas) konstrukciju lielāku daļu veido ķieģeļu mūris 120 
mm biezumā. Sienas ir apmestas ar cementa javas apmetumu no abām pusēm 
~1,5 cm biezumā. Būtiskas plaisas un deformācijas apsekojuma brīdī nav 
konstatētas. Starpsienas atrodas apmierinoša tehniskā stāvoklī. 

4.5. Šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija 70 % 

Trūkst ēkas pamatu konstrukcijas aizsardzība no mitruma (trūkst vertikāla 
hidroizolācijas). Ir rekomendējama konstrukciju apstrāde ar hidroizolācijas 
materiāliem, ka ari drenāžas sistēmas un jaunu apmalu izbūve pa ēkas perimetru, 
pateicoties tam nodrošināt pamatam aizsardzību no mitruma uzsūkšanas. 
Norobežojošās konstrukcijas tehniskās apskates laikā, neatbilst LBN 002-01 "Ēku 
norobežojošu konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem Nr.495, jo nenodrošina 
nepieciešamās siltumnoturības prasības. Ārsienas, pamatu konstrukciju ka arī ēkas 
bēniņu grīdu (1.blokā) un jumtu (2. un 3.blokā) ir jāsiltina ar atbilstošiem 
siltumizolācijas materiāliem atbilstoši tehnoloģijai. 

4.6. Pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi 15 % 

(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) 

Ēkas pārsegumu konstrukcijas ir izpildītas no saliekamiem dobtiem dzelzsbetona 
paneļiem 220 mm biezumā, kas balstītas uz dzelzsbetona sijām. Ēkas starpstāvu 
pārsegumi ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Bēniņu pārsegums tehniskās apskates 
laikā, neatbilst LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" 
noteikumiem Nr.495, jo nenodrošina nepieciešamās siltumnoturības prasības, 
izmantojamām siltumizolācijas materiālam ir augsts siltumvadības koeficients. 
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Kopīgais ēkas pārsegumu tehniskais stāvoklis ir vērtējams par apmierinošu. 

4.7. Būves telpiskās noturības elementi – 

Ēkas telpisko noturību nodrošina kolonnas. 

4.8. Jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta 
segums, lietusūdens novadsistēma 

25% 

(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) 

Ēkas 1.blokām ir divslīpju jumta konstrukcija. Koka spāres, ar šķērsgriezumu 
70x150mm ir atbalstītas uz mūrlatu, mūrlata ir izvietota uz vieglbetona paneļiem. 
Spāres ir izvietotas ar soli 1000mm. Perpendikulāri uz koka spārēm ar mainīgu soli 
ir piestiprināts koka latojums (skatīt fotofiksāciju F-6), uz kura uzklāts viļņots 
azbestcementa lokšņu jumta segums. Ir rekomendēts nosiltināt bēniņus ar akmens 
vati. Kopumā jumta nesošu konstrukciju tehniskais stāvoklis vērtējams kā 
apmierinošs, bet ir nepieciešams renovēt bojāto jumta segumu lai nodrošinātu 
bēniņu siltumizolācijas aizsardzību. Ēkas 2. un 3.blokā ir savietotā jumta 
konstrukcija. Lietus ūdeņu novadīšanas sistēma ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. 
Par nesošiem jumta konstrukcijas elementiem kalpo dobtie saliekama dzelzsbetona 
paneļi 220 mm biezumā. Aktu zālē, virs skatuves, karkasa konstrukcijā ir konstatēta 
bojāta monolīta dzelzsbetona zona (skatīt fotofiksāciju F-7). Kāpņu telpā, kura 
atrodas aktu zālē pie skatuves, griestos ir konstatēti mitruma plankumi (skatīt 
fotofiksāciju F-8), kā arī aktu zāles griestos vairākas vietās ir konstatēti mitruma 
plankumi (skatīt fotofiksāciju F-9). 2.blokā griestos vairākas vietās konstatēti 
mitruma plankumi (skatīt fotofiksāciju F-10). Kopumā jumta nesošu konstrukciju 
tehniskais stāvoklis 2.blokā vērtējams kā daļēji apmierinošs, 3.blokā vērtējams, kā 
daļēji apmierinošs. Savietotā jumta siltuma caurlaidības koeficients ir 1,35 W/(m2 K). 

4.9. Balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi 25 % 

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

Ēkas fasādē ir izbūvēti jumtiņi virs ieejām 2.blokā, jumtiņiem ir metāla karkass, kas 
ir  apšūts ar koka dēļiem. Veicot ēkas siltināšanu nepieciešams demontēt jumtiņa 
daļu, kura savienojas ar ēkas fasādi, līdz ar to, kā alternatīva ieejas jumtiņiem ir 
vieglākas piekārtās konstrukcijas elementu montāža pēc fasādes siltināšanas. 
Kopumā jumtiņa tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 
4.10. Kāpnes un pandusi 25 % 

(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) 

Ēkas 1.blokam ir divas kāpņu telpas. Kāpņu telpas ir no apmesta un krāsota ķieģeļu 
mūra. Kāpņu konstrukcija no saliekamiem dzelzsbetona tipa elementiem, kāpņu 
laidiem, kas iedziļināti kāpņu podestos. Kāpņu laidi ir darba kārtība, laidu un 
podestu balstījums stabils. Saliekama dzelzsbetona kāpnes un podesti ir 
apmierinošā tehniska stāvoklī. Ēkas 3.blokā ir divas kāpņu telpas, kāpnes un 
podesti ir daļēji apmierinošā tehniska stāvoklī. 

4.11. Starpsienas 20 % 

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skaņas izolācija) 

Starpsienu konstrukciju lielāko daļu veido ķieģeļu mūris 120 mm biezumā. Sienas 
tiek apmestas ar cementa javas apmetumu no abām pusēm ~1,5 cm biezumā. 
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Būtiskas plaisas un deformācijas nav konstatētas. Starpsienas atrodas apmierinošā 
tehniskā stāvoklī. 

4.12. Grīdas 25 % 

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

Galvenokārt betona grīdas ar koka dēļu (skatīt fotofiksāciju F-11), linoleja (skatīt 
fotofiksāciju F-12) un flīžu segumu. Vairums grīdu segumu ilgstošā ekspluatācijā 
mehāniski bojātas (linolejs gaiteņos, parketa dēlīšu segums aktu zālē). Grīdu 
tehniskais stāvoklis daļēji apmierinošs. 

4.13. Ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas 30 % 

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

Sākotnēji ēkas logi veidoti no koka rāmjiem ar dubulto stiklojumu. Koka rāmju logi ir 
neapmierinošā tehniskā stāvoklī (skatīt fotofiksāciju F-13), jumta logi 2.blokā vietām 
ir sabojāti (skatīt fotofiksāciju F-14) un nenodrošina nepieciešamās siltumnoturības 
prasības. Ieejas durvis veidotas no koka, durvis ir novecojušas un nav blīvas. Koka 
rāmju logi un ieejas durvis neatbilst LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika" noteikumiem Nr.495, jo nenodrošina nepieciešamās siltumnoturības 
prasības. Ailu aizpildījuma tehniskais stāvoklis kopumā ir apmierinošs. 

4.14. Apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi – 

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

2007. gadā tiek uzstādīts jauns siltummezgls un apkures katls. Pagrabstāvā un 
siltummezglā daļēji ir nosiltināti apkures un kārstā ūdens cauruļvadi. 

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) 

Konstrukciju ugunsizturības jautājumi, pateicoties dominējošam daudzumam no 
nedegošiem, minerālas izcelsmes materiāliem, nav īpaši aktuāli. Pagrabtelpas un 
tehnisko stāvu 1.blokā (skatīt fotofiksāciju F-15) būtu jāattīra no nevajadzīgu, 
degošu materiālu krājumiem, kas apdraud ēkas ugunsdrošību. Jumta koka 
konstrukcija regulāri jāapstrādā ar specializētajiem aizsargpārklājumiem. 
4.16. Ventilācijas šahtas un kanāli 60 % 

Izbūvēta piespiedu ventilācijas sistēma nav darba kārtībā (skatīt fotofiksāciju F-16).  
Dabīga ventilācija caur logiem. Gaiss iekļūst telpās caur ēkas logu un/vai durvju 
spraugām. Telpās ieplūstošais gaiss netiek attīrīts un filtrēts, tādēļ kopā ar gaisu 
telpā ienāk arī putekļi, insekti un dažāda veida piesārņojumi. Karstā vasarā dabīgā 
ventilācija ir neefektīva, jo gaisa temperatūra iekštelpās un ārpusē izlīdzinās, 
rezultātā nerodas nepieciešamā vilkme. Ziemas periodā telpu apkurināšanai tiek 
patērēts vairāk enerģijas, jo biežās vēdināšanas dēļ siltais gaiss tiek izvadīts ārā. 

4.17. Liftu šahtas – 

Nav. 

4.18. Iekšējā apdare un arhitektūras detaļas 30 % 

(Iekšējo virsmu apdares veidi) 
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Iekšēja apdare dažādās telpās ir diezgan atšķirīga. Pārsvarā krāsots izlīdzināts 
kaļķu-smilšu-cementa javas apmetums. Apdares tehniskais stāvoklis kopumā ir 
vērtējams par apmierinošu. 

4.19. Ārējā apdare un arhitektūras detaļas 30% 

(Fasāžu virsmu apdare. Fasādes detaļas, to materiāls) 

Fasādes ir veidotas no vieglbetona paneļiem. Vietām ārsienās ir konstatēti mitruma 
plankumi. Saglabāt šādu fasādi nav racionāli, to ir jāsiltina un jāapmet, tādejādi 
paaugstinot ēkas energoefektivitāti. Pašreizējo vieglbetona paneļu sienu siltuma 
caurlaidības koeficients ir 1,15 W/(m2 K). Siltinot fasādi un cokolu, veicot logu un 
durvju remontu vai nomaiņu var pagarināt ēkas ilgmūžību.  

4.20. Citas būves daļas – 

Nav. 

 
 

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 apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves 
elementiem, konstrukciju veidiem un būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu 
prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

5.1. 
Aukstā ūdens un kanalizācijas cauruļvadi, ventiļi, krāni, 
sanitārtehniskā iekārta, ūdens patēriņa skaitītāji 

60% 

(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) 

Ēka ir pieslēgta centrālai ūdensapgādei. Auksta ūdens ievads izvietots pagrabstāvā.  
Ūdens cauruļvadiem konstatēti korozijas bojājumi. Aukstā ūdens stāvvadi ir izpildīti 
no melna tērauda caurulēm, stāvvadu kopējais tehniskais stāvoklis vizuāli ir 
neapmierinošs, bet saskaņā ar MK noteikumiem Nr.907 2.pielikumu kanalizācijas 
un augsta ūdens stāvvadu kalpošanas ilgums ir izbeidzies. Notekūdeni no ēkas tiek 
novadīti uz kopējo pilsētas kanalizācijas sistēmu. Ēkas iekšējā kanalizācijas 
sistēma veidota no čuguna caurulēm (skatīt fotofiksāciju F-9).  

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 

20% 

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

Karstā ūdens padeve funkcionē pilnā režīmā. Karstais ūdens tiek sagatavots 
siltummezglā. Karsta ūdens stāvvadi ir izpildīti no plastmasas caurulēm, stāvvadu 
kopējais tehniskais stāvoklis vizuāli 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 
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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) 

– 

5.4. 
Apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, cauruļvadu 
izolācija, apkures katli, siltummaiņi, mēraparāti, automātika 
un citi elementi 

60% 

(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) 

Ēkai ir centrāla siltumapgāde. Ēkas apkures sistēma no ēkas nodošanas 
ekspluatācijā nav sistemātiski modernizēta. Nepieciešama apkures sistēmas 
modernizācija, regulēšanas armatūras nomaiņa, cauruļvadu pretkorozijas apstrāde 
un siltumizolācijas montāža. Nepieciešama apkures stāvvada balansēšana, tas 
radīs vienmērīgu siltuma padevi. Šobrīd pastiprināti siltuma zudumi ēkas 
siltumapgādes sistēmā notiek no nenoizolētājiem apkures sistēmas cauruļvadiem. 
Apkures sistēma kopuma atrodas daļēji apmierinoša stāvokli. Bet saskaņā ar MK 
noteikumiem Nr.907 2.pielikumu pašu ēkas apkures sistēmas cauruļvadu, 
maģistrālu, stāvvadu un atzaru tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs un to 
nolietojums ir 60%. 

5.5. 
Centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, 
siltuma regulatori 50% 

(Centrālapkures sildķermeņi, kalpošanas ilgums) 

Centrālapkures sildķermeni visos ēkas dzīvokļos ka ari ēkas kāpņu telpas ir izpildīti 
no ripotiem melna tērauda radiatoriem. Kas saskaņā ar MK noteikumiem Nr.907 
2.pielikumu ir neapmierinoša tehniska stāvoklī. Visi vecie radiatori apkures sistēma 
ir samontēti bez apvadcaurulem un bez noslegarmaturas (noslēdzošiem ventiļiem) 
kas apgrūtina radiatoru mainu, ka ari izslēdz siltumplusmas regulācijas iespēju. 
Konstatēts, ka vietām, kāpņu telpās, sildķermeņi ir demontēti (skatīt fotofiksāciju F-
10). 
5.6. Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta 40% 

(Ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma, iekārtas un citi elementi) 

Dabīga ventilācija. No telpām un sanitārajām mezglu telpām ir ierīkota mūra 
ventilācijas šahtas. 

5.7. Atkritumu vadi un kameras – 

(Sauso atkritumu vadu skaits ēkā, materiāls; savākšanas kameras, atkritumu lūkas, vēdināšana un 
citi elementi) 

– 

5.8. 
Gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes apkures 
katli, gāzes patēriņa skaitītāji – 

(Gāzesvada ievads, cauruļvadi, uzstādītā gāzes aparatūra) 

– 

5.9. Elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises 30 % 

(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 
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evakuācijas apgaismojums un tā rezerves elektroapgādes veids, iezemējums un zibensaizsardzības 
ietaises. Pretestības mērījumu rezultāti. Siltummezgla nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi) 

Pilsētas elektroapgāde. Ēkā pārsvara ir izmantoti divdzīslu instalācijas vadi. 
Dzīvokļu veca tipa elektrības sadales skapji kopa ar veca tipa elektrības skaitītajiem 
atrodas ēkas kāpņu telpas katra stāva. Elektrības sadales skapjos ir uzstādīti vecie 
pakešu slēdži. Elektrības tikli kopuma atrodas apmierinoša tehniska stāvoklī. 
5.10. Apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas 10 % 

(Iekārtas veids, nodrošinājums ar rezerves elektroapgādi) 

– 

5.11. Vājstrāvas tīkli un ietaises – 

(Vājstrāvas ietaišu uzskaitījums, centralizētās paziņošanas sistēmas, to veidi, nodrošinājums ar 
rezerves elektroapgādi) 

Internets un telefons. 

5.12. Lifta iekārta – 

(Liftu skaits un izmantošanas veids, celtspēja, atrašanās vieta; kabīne, šahtas priekšlaukums. 
Montāžas gads, raksturojumi, elektroinstalācijas tehniskais stāvoklis) 

– 

5.13. Citas ietaises un iekārtas – 

– 

 
 

6. Ārējie inženiertīkli 

(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti 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 

(%) 

6.1. Ūdensapgāde 40 % 

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

Pilsētas ūdensapgāde. 

6.2. Kanalizācija 35% 

(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) 

Pilsētas kanalizācija. Kopš izbūves gada nav renovēta. Sistēma kopuma atrodas 
daļēji apmierinoša tehniska stāvoklī. 

6.3. Drenāžas sistēmas – 

Nav. 

6.4. Siltumapgāde 15% 

(Siltumapgādes avots, siltumtīkli, pievienojuma vieta) 

Lokāla apkures sistēma. 

6.5. Gāzes apgāde – 
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(Gāzes apgādes avots, pagalma gāzesvada trasējums, pievienojuma vieta) 

SIA ”Latvijas propāna gāze”. 

6.6. Zibens aizsardzība – 

Zibens aizsardzība no ēkas nodošanas ekspluatācijā nav modernizēta. Iezemējuma 
un zibens aizsardzības ietaises ir, bet nav darba kārtība, līdz ar to nepieciešams 
veikt iezemējuma pretestības mērījumus, iespējams, ka mērījumi neatbilst 
normatīvos prasītajiem lielumiem. Tādēļ jāveic gan iezemējuma, gan 
zibensaizsardzības ierīces pārbūvi.  

6.7. Citas sistēmas – 

– 

 
 

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 

Ēkas konstruktīvas shēmas risinājums ir nesošā salikamu dzelzsbetona elementu 
karkasa konstrukcija, ar dobtu dzelzsbetona saliekamo pārseguma paneļu 
risinājumu un dzelzsbetona elementu karkasa jumtu. Ēkas kopīgais tehniskais 
stāvoklis ir daļēji apmierinošs. Kopīgais tās tehniskais nolietojums 25 %.  

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) 

Analizējot tehniskās apsekošanas rezultātus noskaidrots, ka būves apsekotās 
konstrukcijas, kā arī būve kopumā, atbilst LBN 006-00 "Būtiskas prasībām būvēm" 
noteiktajiem nosacījumiem un ir derīgas turpmākajai ekspluatācijai. Nesošo 
konstrukciju stabilitāte ir pietiekoši noturīga un uz apsekojuma momentu nerada 
šaubas par ēkas nestspēju. Defekti un bojājumi, kas bīstami pazeminātu atsevišķu 
konstrukciju mehānisko stiprību nav konstatēti. 
Ēkas renovācija tehniski ir iespējama, pamatojot to ar konkrētiem risinājumiem un 
aplēsēm attiecīgā būvprojektā, ievērojot Latvijas būvnormatīvos uzstādītās prasības 
un izmantojot šos tehniskās apsekošanas rezultātus. Ir jāņem vērā konstruktīvas 
īpatnības ēkas uzbūvē. Šāda tipa ēkas ir būvētas apstākļos, kad par siltuma 
zudumiem daudz neuztraucās, jo enerģija bija mazvērtīga. Pirms uzsākt vispārēju 
ēkas siltināšanu, pamatu hidroizolācijas pasākumus, projekta izstrādes stadijā ir 
jāveic detalizēta ēkas konstruktīvo elementu (jumtiņu virs ieejām, logu ailu, pagraba, 
cokola un bēniņu pārseguma) siltināšanas risinājumu mezglu izstrāde, kas balstīta 
uz siltumizolācijas biezuma aprēķiniem un aukstuma tiltiņu aprēķiniem. 
Ēkas cokola daļa ir no nesiltinātiem vieglbetona paneļiem. Vietām cokola apmetums 
ir nodrupis vai atdalījies no pamatnes. Apmetuma atdalīšanu no pamata var izraisīt 
nevienmērīga pamatu un pamatnes sēšanās, mitruma un sala iedarbība, cokola 
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caursalšana. Līdz ar to, ir ieteicams veikt: ēkas pamatu atrakšanu vismaz līdz 1,0m 
dziļumam; veikt visu pamatu hidrofobizāciju un siltumizolācijas ieklāšanu (līdz 1m 
dziļumā), piestiprinot to pie pamata sienam ar speciāliem fiksatoriem un pēc tam 
apmest ar dekoratīvo apmetumu. Ir rekomendējams panākt ēkas cokola 
konstrukcijas siltuma caurlaidības koeficientu vismaz U = 0,25 (W/m²×K), tagad 
aprēķinātais siltuma caurlaidības koeficients U = 1,15 (W/m²×K). 
Sienas materiāls – vieglbetona paneli – pakļauts sakaršanai saules staros, 
atdzišanai sala apstākļos, samirkšanai nokrišņu gadījumos, apledošanai un vēja 
iedarbībai, līdz ar to ēkas konstrukciju ir jāsiltina no ārpuses ar akmens vates kārtu 
(var izmantot ekvivalento materiālu) un jāierīko gaišu dekoratīvu apmetumu 
nobeiguma kārtā. Ir rekomendējams panākts ēkas sienu konstrukcijas siltuma 
caurlaidības koeficientu vismaz  U = 0,25 (W/m²×K). Siltumizolācija nosegs visas 
defektu vietas, apstādinās deformācijas tālāku strauju attīstību, jo nebūs straujas 
temperatūras svārstības, caur spraugām neizplūdīs siltums. Nav rekomendējams 
veikt sienas siltināšanu ar putupolistirolu bez ventilācijas sistēmas modernizācijas 
ēkā un precīziem siltumtehniskiem un mitruma aprēķiniem. Šīm materiālam ir 
sliktāka tvaika caurlaidība nekā vatei un līdz ar to sienās uzkrājas mitrums, ēkas 
iekšpusē parādās pelējums, pasliktinās mikroklimats telpās. Bojātā ķieģeļu mūra 
remonts veicams visās fasādes vietās, kur ķieģeļi sākuši izdrupt. Pirms fasādes 
siltināšanas ir obligāti jāveic metāla elementu antikorozijas aizsargkārtas 
atjaunošana. 
Ir ieteicams veikt jumta konstrukcijas siltināšanu, panākot siltuma caurlaidības 
koeficientu vismaz  U = 0,25 (W/m²×K). Ir jāparedz, aktu zālē, avarejošas monolīta 
dzelzsbetona pārseguma zonas demontāžu un atjaunošanu ar jaunas monolītas 
plātnes iestrādāšanu. 
Lai no jumta novadītie nokrišņu ūdeņi nebojātu ēkas pamatus, lietusūdens notekas 
jāievada lietus ūdens notek sistēmā. Uz notekcaurulēm 0,3m augstumā virs zemes 
jāuzstāda revīzijas, vēlams - aprīkotas ar lapu ķērājiem. Šādi aprīkotas un regulāri 
apsekotas notekas ļaus izvairīties no to aizsērēšanas ar lapām un citiem gružiem. 
Lai paaugstinātu komforta līmeni, nepieciešams nomainīt apkures sildķermeņus pret 
apstākļiem atbilstošiem radiatoriem ar siltuma daudzuma regulācijas iespēju; jāveic 
apkures sistēmas balansēšanu. 
Sarūsējušie un standartiem neatbilstošie cauruļvadi un to ventiļi jānomaina pret 
jauniem cauruļvadiem ar lodveida vārstu pieslēgumiem regulācijas un sistēmas 
balansēšanas iespējai. 
Lai sasniegtu maksimālo efektu ēkas energoefektivitātes uzlabošanā, kopā ar jau 
iepriekš minētajiem pasākumiem ir jāveic visu veco logu nomaiņa pret stikla pakešu 
logiem, kā arī veco durvju nomaiņa pret durvīm ar zemo siltuma vadītspēju.  
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Tehniskā apsekošana veikta ___2011.___ gada _____________________________ 
 
 
 
 
 
 

(izpildītāja paraksts un spiedogs (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 
 
 
 

Z.v. 
 
 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
 

 

 

 

 

 

VĒRTĒTĀJA NEATKARĪBAS APLIECINĀJUMS 
 

 

 

Es, Viktors Kitajevs, sertificēts būvinženieris, apliecinu, ka neesmu ieinteresēts 

darījumos ar doto nekustamo īpašumu un darba apmaksa nav ietekmējusi atzinuma 

slēdziena saturu. 

 

 

 

Būvinženieris:          Viktors Kitajevs 
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Pielikums Nr.1 

 

APSEKOŠANAS UZDEVUMS 
 

 

Būvprojekta   VECBEBRU PROFESIONĀLAS VISUSSKOLAS   
nosaukums: MĀCĪBU  KORPUSA RENOVĀCIJA UN PĀREJAS 

NO MĀCĪBU KORPUSA UZ DIENESTA VIESNĪCU 
IZBŪVE 

 

Adrese:   Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, Latvija 

 

Pasūtītais: Kokneses novada dome, Melioratoru iela 1, 
Koknese, Latvija. Reģ.Nr.90000043494 

 

Būvprojekta daļa:  TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS 

 

Apsekojuma   Būvinženieris Viktors Kitajevs 
izpildītais:   LBS sertifikāts Nr. 20-6521 

 

 

UZDEVUMA TEMATS 

 

Veikt tehnisko apsekošanu un tehniskās apsekošanas atzinuma sastādīšanu 

Izglītības iestāžu ēkai (ēkas adrese: Vecbebri, Bebru pagasts, Kokneses novads, 

Latvija), konstatējot būvkonstrukciju tehnisko stāvokli un rekomendējot nepieciešamu 

pasākumu veikšanu būvkonstrukciju nostiprināšanai vai saglabāšanai, ka arī 

normālas un drošas turpmākas ekspluatācijas nodrošināšanai. Pārliecināties par 

eksistējošu inženierkomunikāciju veidiem un to funkcionalitāti. Sniegt rekomendācijas 

par paredzamiem pasākumiem, iekļaujamiem ēkas vienkāršotās renovācijas un 

energoefektivitātes paaugstināšanas būvprojektā. 

 

 

Termiņš:   2011. gada 30. marts 

 

 

Pasūtītājs:     

(juridiskas personas paraksts un datums) 
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Pielikums Nr.2 

 
FOTOFIKSĀCIJAS MATERIĀLI 

 

 
F - 2 

 
F - 4 

 
F - 1 

 
F - 3 



18 
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F - 8 

 

 
F - 5 

 

 
F - 7 
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F - 10 

 

 
F - 12 

 
F - 9 

 
F - 11 
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F - 14 

 
F - 16 

 
F - 13 

 
F - 15 
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Pielikums Nr.3 
 

ĒKU KONSTRUKCIJU ELEMENTU UN IEKŠĒJO INŽENIERTĪKLU TEHNISKĀ 
NOLIETOJUMA NOTEIKŠANAS METODIKA 

 
VISPĀRĪGI NOTEIKUMI 

 
1.1. Ar konstrukcijas, elementa, inženieru iekārtu sistēmas (turpmāk sistēmas) un ēkas kopumā fizisko 
nolietojumu jāsaprot to sākotnējo tehniski ekspluatācijas īpašību (izturības, stabilitātes, drošuma u.c.) 
zaudēšanu dabas klimatisko faktoru un cilvēka dzīvības procesu norises iedarbības rezultātā. 
Fiziskais nolietojums uz tā novērtēšanas brīdi tiek izteikts ar objektīvi nepieciešamo remonta 
pasākumu vērtības, kuri novērš konstrukcijas, elementa, sistēmas vai ēkas kopumā bojājumus, un to 
atjaunošanas vērtības attiecību. 
Vispārējā pieņēmumā fizikāla nolietojuma pakāpi dala 3 grupās: 
1 – nolietojums 5...20% – apmierinošs; 
2 – nolietojums 21...40% – daļēji apmierinošs; 
3 – nolietojums virs 40% – neapmierinošs. 
 
1.2. Atsevišķo konstrukciju, elementu, sistēmu vai posmu fizisko nolietojumu jāvērtē, salīdzinot fiziskā 
nolietojuma pazīmes, kuras atklātas vizuālās un instrumentālās pārbaudes rezultātā, ar tabulās 
attēlotām to nozīmēm. 
Piezīmes: 

1. Ja konstrukcijai, elementam, sistēmai vai to posmam ir visas nolietojuma pazīmes, kuras atbilst 
noteiktam tā nozīmju intervālam, tad fizisko nolietojumu jāuzskata par vienādu augšējai intervāla 
robežai. 

2. Ja konstrukcijai, elementam, sistēmai vai to posmam ir atklāta tikai viena no vairākām 
nolietojuma pazīmēm, tad fizisko nolietojumu jāuzskata par vienādu apakšējai intervāla robežai.  

3. Ja tabulā fiziskā nolietojuma nozīmju intervālam atbilst tikai viena pazīme, konstrukcijas, 
elementa, sistēmas vai to posmu fizisko nolietojumu jāņem pēc interpolācijas atkarībā no esošo 
bojājumu izmēriem vai rakstura. 

4. Tabulās attēlotā fiziskā nolietojuma novēršanas darbu piemēru sastāvā nav iekļauti apdares un 
pavaddarbi, kurus jāizpilda šīs konstrukcijas, elementa, sistēmas vai to posmu remonta laikā. 

 
1.3. Konstrukcijas, elementa vai sistēmas, kuriem ir dažāda atsevišķo posmu nolietojuma pakāpe, 
fizisko nolietojumu jānosaka pēc formulas: 

 
kur 
Фk — konstrukcijas, elementa vai sistēmas fiziskais nolietojums, %; 
Фi — pēc tabulām noteiktais konstrukcijas posma, elementa vai sistēmas fiziskais nolietojums, %; 
Pi — bojātā posma izmēri (platība vai garums), m² vai m; 
Pk — visas konstrukcijas izmēri, m² vai m; 
n — bojāto posmu skaits. 
 
1.4. Ēkas fizisko nolietojumu jānosaka pēc formulas: 

 
kur 
ФĒ — ēkas fiziskais nolietojums, %; 
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Фki — atsevišķas konstrukcijas, elementa vai sistēmas fiziskais nolietojums, %; 
li — koeficients, kurš atbilst atsevišķas konstrukcijas, elementa vai sistēmas atjaunošanas vērtībai 
ēkas kopējā atjaunošanas vērtībā; 
n — atsevišķo konstrukciju, elementu vai sistēmu skaits ēkā. 
 
Atsevišķo konstrukciju, elementu un sistēmu atjaunošanas vērtības daļas kopējā ēkās atjaunošanas 
vērtībā (%) jāņem pēc dzīvojamo ēku atjaunošanas vērtības apkopu rādītājiem, kuri apstiprināti 
noteiktā kārtībā, nevis konstrukcijām, elementiem un sistēmām, kuriem nav apstiprināto rādītāju – pēc 
to tāmes vērtības. 
 
1.5. Fiziskā nolietojuma skaitliskās nozīmes jānoapaļo: atsevišķiem konstrukciju, elementu un sistēmu 
posmiem – līdz 10%; konstrukcijām, elementiem un sistēmām – līdz 5%; ēkai kopumā – līdz 1%. 
 
1.6. Kārtainām konstrukcijām – sienām un segumiem jāpiemēro fiziskā nolietojuma dubultā 
novērtējuma sistēmas; pēc konstrukcijas tehniskā stāvokļa un kalpošanas termiņa. Par fiziskā 
nolietojuma gala novērtējumu jāuzskata lielāku nozīmi. 
Kārtainās konstrukcijas fizisko nolietojumu pēc kalpošanas termiņa jānosaka pēc sekojošas formulas: 

 
kur 
ФС — kārtainās konstrukcijas fiziskais nolietojums, %; 
Фi — šīs kārtainās konstrukcijas slāņa materiāla fiziskais nolietojums, %; 
Ki — koeficients, kurš tiek noteikts kā slāņa materiāla vērtības attiecība pret visas konstrukcijas 
vērtību; 
n — slāņu skaits. 
 
1.7. Ēku inženieriekārtu iekšējo sistēmu fizisko nolietojumu kopumā jānosaka pēc tabulām, 
pamatojoties uz elementu, kuri veido šīs sistēmas, tehniskā stāvokļa novērtējumu. Ja ekspluatācijas 
procesā daži sistēmas elementi tika aizstāti ar jauniem, sistēmas fizisko nolietojumu jāprecizē 
aprēķinu ceļā, pamatojoties uz atsevišķo elementu ekspluatācijas termiņiem. Par gala novērtējumu 
jāuzskata lielāko nozīmi. Sistēmas fizisko nolietojumu jānosaka kā vidēji peldošu elementu 
nolietojuma summu. 
 
1.8. Gāzes vai liftu iekārtu fizisko nolietojumu jānosaka saskaņā ar speciālajiem normatīvajiem 
dokumentiem. 
 
1.9. Novērtējot konstrukciju, elementu un sistēmu fizisko nolietojumu, kuri nav minēti šajos 
Noteikumos, jāizmanto tuvāko analogu vai attiecīgo republikas normatīvo dokumentu datus. 
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TABULAS 
1. PAMATI: 

Tabula Nr.1.1. 

Akmens stabveida pamati ar ķieģeļu cokolu 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīkie bojājumi cokola daļā – plaisas, lokāli 
atšķēlumi 

Bojājumu virsma – līdz 
5% 

0-20 Plaisu izgriešana, bedrīšu 
aizmūrēšana 

Plaisas, atšķēlumi, atsevišķu akmeņu 
izkrišana no cokola virszemes daļas un 

pamatu stabiem  
Tas pats līdz 25% 21-40 

Plaisu likvidēšana, cokola 
apdares un pamatu stabu 
virszemes daļas remonts  

Deformācijas (sašķiebšanās), cokola 
izliekums, plaisas cokolā, plaisas, atšķēlumi 

un akmeņu izkrišana no stabu virszemes 
daļas  

Plaisu platums līdz 5 
mm, cokola izliekums – 
līdz 1/3 no tā biezuma 

41-60 
Cokola atjaunošana, pamatu 

stabu augšējās daļas 
remonts  

Sienu horizontālo līniju izliekumi, atsevišķu 
daļu nosēšanās, logu un durvju ailas 

sašķiebšanās, cokola pilnīgs sabrukums, 
pamata stabu monolītuma sagrūšana  

– 61-80 
Pilns pamatu un cokola 

aizvietojums ar palīgsienu 
izbūvēšanu 

 

Tabula Nr.1.2. 

Akmens lentveida pamati 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīkas plaisas cokola daļā un zem pirmā 
stāva logiem  

Plaisu platums līdz 
2,mm 

0-20 Plaisu izgriešana, 
aizpildīšana 

Atsevišķas dziļas plaisas, mitri plankumi uz 
cokola un sienām, pagrabstāva sienu 

atsevišķu vietu izspiešanās, nevienmērīga 
pamatu nosēšanās  

Tas pats līdz 5 mm 21-40 
Pamatu nostiprināšana, 

horizontālās hidroizolācijas 
remonts  

Redzama cokola izspiešanās un 
deformācija, caurejošas plaisas cokolā ar 
attīstību visā ēkas augstumā un grīdu un 

sienu izspiešanos pagrabstāvā  

Nevienmērīga 
nosēšanās ar kopējo 
sienas izliekumu līdz 
0,02 no tās garuma  

41-60 

 Mūrējuma nostiprināšana, 
tā atsevišķo daļu 

aizvietošana, vertikālas un 
horizontālas hidroizolācijas 

atjaunošana 

Masveida progresējošas caurejošas plaisas 
visā ēkas augstumā, ievērojama grunts 

celšanās un pagrabstāva sienu sagrūšana  

Sienas izliekums virs 
0,02 no tās garuma 

61-80 Pilns pamatu aizvietojums 

 

 

Tabula Nr.1.3. 
Lielgabarīta bloku lentveida pamati 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Nelielas plaisas cokola daļā, lokāli 
pagrabstāva sienu un cokola daļas 

apmetuma bojājumi 
Plaisu platums līdz 1,5 mm 0-20 Tekošais remonts 

Plaisas šuvēs starp blokiem, kailumi un 
mitruma plankumi uz pagrabstāva sienam 

Tas pats līdz 2,0 mm 21-40 

Šuvju aizpildījums starp 
blokiem; apmetuma remonts 

pagrabstāva sienam, 
vertikālas hidroizolācijas un 

apmalu remonts 

Plaisas, izdrupumi un lokāli bloku bojājumi 
(redzams stiegrojums), javas ekstrahēšana 
šuvēs starp blokiem līdz 10 cm dziļumam; 

mitri plankumi uz cokola un uz pagrabstāva 
sienam. Pagrabstāva vai daļas zem grīdas 

sistemātiska applūšana ar ūdens 

Tas pats vairāk par 2,0 mm, 
dziļums vairāk par 10 mm 

41-60 

Plaisu, bojātu un sagrūstu 
vietu likvidēšana; vertikālas 
hidroizolācijas atjaunošana; 

vietēja pamatu 
pastiprināšana 

Bloku apjomīgi bojājumi un sagrūšana; 
progresējušas caurejošas plaisas visā ēkas 
augstumā, grunts izspiešanos pagrabstāvā 

– 61-80 Pilns pamatu aizvietojums, 
remonts nelietderīgs 
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Tabula Nr.1.4. 

Dzelzsbetona, betona, akmens stabveida pāļu pamati 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Plaisas ēkas cokola daļā  Plaisu platums līdz 1,5 mm 0-20 Plaisu izgriešana, 
aizpildīšana 

Cokola horizontālo līniju izlocīšanās bez 
nosēšanās deformācijas palielinājuma 

pazīmēm  

Nevienmērīga nosēšanās ar 
kopējo sienas izliekumu līdz 

0,01 no tās garuma 
21-40 

Plaisu aizpildīšana, cokola 
apdares slāņa bojājumu 

likvidēšana  

Caurejošas plaisas cokolā ar attīstību visā 
ēkas augstumā, atsevišķu sienas daļu 

izlocīšanos un ievērojamu nosēšanos, bet 
bez nosēšanās progresēšanas pazīmēm 

Plaisu platums līdz 10 mm. 
Nevienmērīga nosēšanās ar 
kopējo sienas izliekumu līdz 

0,01 no tās garuma 

41-60  Pamatu un sienu 
nostiprināšana 

Caurejošo plaisu ēkas sienās progresēšana, 
cokola sabrukšana, pamatu deformācijas 

attīstība 
__ 61-80 __ 
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2. SIENAS: 
Tabula Nr.2.1. 

Koka karkasa sienas  

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Apšuvuma vai apmetuma nenozīmīgi 
bojājumi  

__ 0-10 Plaisu aizpildīšana vai lokāls 
apmetuma remonts  

 Sienas gaisa caurlaidības un caursalšanas 
pazīmes, apšuvuma bojājumi vai apmetuma 

atlobīšanās stūros 

Bojājumu platība – līdz 
10% 

11-20 
Siltumizolējoša pildījuma 
papildināšana, apšuvuma 
remonts bojājumu vietās  

Lokāla apmetuma atlobīšanās, atsevišķi dēļi 
ir sagriezušies un bojāti, apakšējie dēļi – ar 

satrunējuma pazīmēm 
Tas pats līdz 20% 21-30 

Atsevišķu dēļu aizvietošana, 
apšuvuma un apmetuma 

remonts   

Apšuvums ar bojājumiem, saplaisājis un 
vietām atdalījies, apmetums atlobījies 

Tas pats līdz 40% 31-40 

Apmetuma remonts vai 
apšuvuma labošana, 

pievienojot jaunu materiālu, 
atsevišķu dēļu aizvietošana, 

sienu apšuvums   

Apmetuma masveida atlobīšanās vai 
satrunējuši dēļi un apšuvuma atdalīšanās 

Tas pats līdz 50% 41-50 Sienu apšuvuma un 
apmetuma atjaunošana 

Sienu, logu un durvju aplodu sašķiebšanās Bojājumu platība virs 
50% 

51-60 
Augšējā un apakšējā 
vainaga un atgāžņa 

nomaiņa 

Ārējā apšuvuma un apmetuma izspiešanās, 
dēļu atdalīšanās. Ievērojami karkasa 
bojājumi, lieli trupes bojājumi, pilnīga 

apšuvuma sabrukšana 

_ 61-70 Pilns sienu aizvietojums 

 

Tabula Nr.2.2. 

Ķieģeļu sienas 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Atsevišķas plaisas un atšķēlumi Plaisu platums līdz 1 mm 0-10 Plaisu un atšķēlumu 
aizpildīšana  

 Dziļas plaisas un apmetuma lokāla 
atlobīšanās, šuvju dēdēšana  

Plaisu platums – līdz 2,0 
mm, dziļums – līdz 1/3 no 

sienas biezuma, šuvju 
bojājuma dziļums – līdz 1 

cm, platība – līdz 10% 

11-20 
Apmetuma remonts vai 

šuvju aizpildīšana, fasādes 
tīrīšana 

Sienu apmetuma atslāņošanās un 
atlobīšanās, dzegu un pārsedžu deformācija, 

šuvju dēdēšana, ķieģeļu mūrējuma 
atslābināšanās, plaisas dzegās un 

pārsedzēs, uz sienām mitruma plankumi 

Šuvju bojājumu dziļums – 
līdz 2,0 mm, platība līdz 

30%. Plaisu platums – virs 
2,0 mm 

21-30 

Apmetuma un ķieģeļu 
mūrējuma remonts, šuvju 

aizpildīšana, fasādes 
tīrīšana, dzegu un pārsedžu 

remonts 

Apmetuma masveida atlobīšanās, šuvju 
dēdēšana, ķieģeļu mūrējuma 

atslābināšanās, t.sk.dzegu un pārsedžu 
bojājumi ar atsevišķu ķieģeļu izkrišanu, 

izsvīdumi un mitruma plankumi 

Šuvju bojājumu dziļums – 
līdz 4,0 cm, platība līdz 50%. 

31-40 Sienu, dzegu un pārsedžu 
bojājumu remonts 

Caurejošas plaisas pārsedzēs un zem logu 
ailām, ķieģeļu izkrišana, nelielas novirzes no 

vertikālas līnijas un sienu izliekšanās 

Sienas novirzes no 
vertikālas līnijas telpas 
robežās ir virs 1/200 no 

deformācijas rajona garuma 

41-50 
Sienu nostiprināšana ar 

metāla saitēm, sijām u.c., 
ailstarpu nostiprināšana 

Masveida progresējošas caurejošas plaisas, 
mūra daļējs sabrukums, manāma sienu 

izliekšanās 

Sienas izliekšanās ar izlieci 
vairāk nekā 1/200 no 

deformācijas rajona garuma 
51-60 

Sienas pārmūrēšana līdz 
50% no sienas daļas, pārējo 
sienas daļu nostiprināšana 

Lokāla mūrējuma sabrukšana _ 61-70 Pilna sienas pārmūrēšana 
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Tabula Nr.2.3. 

Ķieģeļu sienas ar keramisko bloku un flīžu apdari 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

 Sīkas atsevišķas plaisas un robi keramikā Plaisu platums līdz 1 mm. 
Bojājumu virsma – līdz 10% 

0-10 Plaisu un robu aizpildīšana  

 Plaisas ailsānes, apdares atslāņošanās un 
atsevišķu bloku vai flīžu izkrišana  

Plaisu platums virs 1 mm  11-20 
Apdares stiprināšana, 

izmantojot cementa pienu, 
izkritušo flīžu aizvietošana  

Sienu apdares atslāņošanās no mūrējuma, 
plaisas šuvēs, mitruma pēdas atslāņošanās 

vietās  

Plaisas šuvēs – līdz 2 mm. 
Flīžu izkrišanas  platība – 

līdz 20%  
21-30 

Flīžu aizvietošana un 
apdares nostiprināšana, 

plaisu aizpildīšana, ķieģeļu 
mūrējuma remonts  

Apdares izkrišana, plaisas mūrējumā, javas 
dēdēšana no šuvēm, izsvīdumi un mitruma 

plankumi apdares atslāņošanās vietās, 
plaisas atsevišķās pārsedzēs  

Flīžu izkrišanas platība – 
virs 20% Plaisu platums 

mūrējumā vairāk par 2 mm 
31-40 

Izkritušās apdares 
aizvietošana, plaisu 

aizpildīšana un mūrējuma 
remonts, ailstarpu 

pārmūrēšana apjomā līdz 5 
m³ 

Plaisas ķieģeļu mūrējumā un pārsedzēs, 
atsevišķu ķieģeļu izkrišana no dzegām, 
apdares masveida atdalīšanās, mitruma 

plankumi uz sienām 

Plaisu dziļums mūrējumā – 
0,5 no sienas biezuma. 

Plaisas pārsedzēs – vairāk 
pār 2,0 mm  

41-50 

Plaisu aizpildīšana, dzegu 
pārmūrēšana, ailstarpu 
nostiprināšana, sienu 
stiprināšana ar metāla 

saitēm, izkritušās apdares 
aizvietošana 

Pilna apdares atdalīšanās, progresējošas 
plaisas mūrī un pārsedzēs, ķieģeļu izkrišana, 

pamanāma sienu deformācija, saišu 
pavājināšanās starp atsevišķām sienas 

daļām  

Sienas novirzes no 
vertikālās līnijas telpas 
robežās ir virs 1/200 no 

deformācijas rajona garuma 

51-60 
Sienu pastiprināšana un 

nostiprināšana, pārsedžu un 
apdares maiņa 

Masveida mūrējuma sabrukšana _ 61-70 Pilna sienas pārmūrēšana 

 

Tabula Nr.2.4. 

Sienas no lielgabarīta blokiem un vienslāņa nesošiem paneļiem 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

 Ārējo fasādes daļu apdares bojājumi, 
atsevišķas sīkas plaisas, robi  

Bojājumu virsma – līdz 5% 0-10 Plaisu un robu aizpildīšana  

 Lokāli robi faktūrā, rūsgani plankumi, 
netīrumi un izbalēšana uz ārējas apdares  

Bojājumu virsma – līdz 30% 11-20 Robu aizpildīšana, 
faktūrslāņa labošana 

Javas atslāņošanās un dēdēšana salaidēs, 
caurteces pēdas, plaisas  

Caurtece 5% telpas. Plaisu 
platums – līdz 2 mm 

21-30 Šuvju hermetizācija, plaisu 
aizpildīšana 

Dziļas sarukuma plaisas, javas dēdēšana 
salaidēs, pastāvīgas caurteces pēdas, gaisa 
caurlaidība un caursalšana salaides vietās  

Plaisu platums līdz 3 mm. 
Bojājumu virsma – līdz 20%. 

Caurtece un caursalšana 
20% telpas 

31-40 Šuvju hermetizācija, plaisu 
aizpildīšana 

Diagonālas plaisas ailstarpu stūros, 
vertikālas plaisas pārsedzēs, balkona bloku 

uzstādīšanas vietās  
Plaisu platums – līdz 3 mm  41-50 Ailstarpu un pārsedžu 

nostiprināšana 

Vertikālas dziļi atvērtas plaisas salaidēs un 
pārsedzēs, savienojuma bojājumi starp 

atsevišķām sienu daļām   

Plaisu platums – virs 3 mm, 
plaisu garums virs 3 m 

51-60 
Atsevišķu sienas daļu 

nostiprināšana un 
pastiprināšana  

Pamanāma horizontālo un vertikālo sienu 
deformācija, bloku un paneļu masveida 

sabrukšana 

Sienu izspiešanās vairāk pār 
1/200 no deformēta rajona 

garuma, novirzes no 
vertikāles – vairāk par 1/100 
no sienas augstuma telpas 

robežās 

61-70 Sienu nomaiņa 
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Tabula Nr.2.5. 

Sienas no kārtainiem dzelzsbetona paneļiem 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

 Nelieli bojājumi paneļu segumā, rukuma 
plaisas, robi  

Bojājumu virsma – līdz 10%. 
Plaisu platums – līdz 0,3 mm 

0-10 Plaisu un robu aizpildīšana  

 Lokāli robi faktūrā, rūsgani plankumi no 
caurteces  

Bojājumu virsma – līdz 15% 11-20 Robu aizpildīšana, 
faktūrslāņa labošana 

Javas atslāņošanās salaidēs, caurteces 
pēdas, plaisas ārējās virsmās  

Caurteces platība – līdz 
10%. Plaisu platums – līdz 1 

mm 
21-30 

Šuvju hermetizācija, plaisu 
aizpildīšana ar apdares 

atjaunošanu 

Plaisas, robi, betona aizsargslāņa 
atslāņošanās, vietām caurteces pēdas, 

caursalšana salaides vietās  

Plaisu platums līdz 2,0 mm. 
Bojājumu virsma – līdz 20%. 

Caurtece un caursalšana 
20% telpas 

31-40 

Aizsargslāņa atjaunošana, 
šuvju hermetizācija, plaisu 

aizpildīšana, salaides 
siltināšana 

Horizontālas plaisas ailstarpās, vertikālas 
plaisas pārsedzēs, betona slāņu 
izspiešanās, caurtece un paneļu 

caursalšana  

Plaisu platums – līdz 3 mm. 
Izspiešanās līdz 1/200 no 

attāluma starp paneļu 
pamata daļām  

41-50 

 Atsevišķu ailstarpu un 
pārsedžu lokāla 

nostiprināšana, plaisu 
aizpildīšana, šuvju 

hermetizācija, sienu daļas 
siltināšana 

Plaisas ailstarpās un pārsedzēs, siltinātāja 
destrukcija, caurtece un paneļu caursalšana  

Plaisu platums – virs 3 mm, 
plaisu garums virs 3 m 

51-60 

Siltinātāja maiņa, ailstarpu 
un pārsedžu nostiprināšana, 

plaisu aizpildīšana, šuvju 
hermetizācija  

Masveida plaisas un deformācijas, siltinātāja 
sabrukšana un nosēšanās, caurtece un 

paneļu caursalšana  
_ 61-70 Paneļu maiņa 

 

Tabula Nr.2.6. 

Sienas no nesošiem paneļiem 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

 Ārējo fasādes daļu apdares bojājumi, 
atsevišķas sīkas plaisas, robi  

Bojājumu virsma – līdz 5%  0-10 Robu aizpildīšana  

 Plaisas, javas dēdēšana no salaidēm, 
apdares un faktūrslāņa sīkie bojājumi, 

caurtece no salaidēm iekštelpās 
Tas pats– līdz 10% 11-20 Apdares remonts, salaides 

aiztaisīšana 

Masveida javas atslāņošanās un dēdēšana 
salaidēs, apdares vai paneļu faktūrslāņa 

bojājumi, caurteces pēdas  
Bojājumu virsma – līdz 20%. 21-30 

Apdares faktūrslāņa 
remonts, salaides 

hermetizācija 

Sienu caursalšana, javas sabrukums 
salaides vietās  

Caursalšana 5% telpas 31-40 Salaides hermetizācija un 
remonts, sienu siltināšana 

Caurteces pēdas iekštelpās, izsvīdumi  Bojājumi 10% telpu, ārējo 
bojājumu platība – līdz 30%  

41-50 Apdares maiņa, lokāls 
paneļu remonts  

Paneļu izspiešanās vai novirzes, paneļu 
stiprinājuma vietu sabrukšana  

Paneļu izliekums līdz 1/200 
no tā garuma  

51-60 

Paneļu līdzināšana un 
nostiprināšana, 

papildsavienojumu 
uzstādīšana ar nesošām 

konstrukcijām  

Sienu deformācija, paneļu nobīdes, plaisas 
paneļos, paneļu stiprinājuma vietu 

sabrukšana  

Paneļu izliekums virs 1/200 
no tā garuma 

61-70 Pilnīga paneļu apmaiņa un 
karkasa stiprināšana 
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3. KOLONNAS (STABI, STATŅI): 
Tabula Nr.3.1. 

Koka statņi  

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Neliels garenisks ieliekums, lokāli koksnes 
bojājumi 

Ieliekums ne vairāk kā 
1/400 no kolonnas 

augstuma 
0-40 

Bojājumu likvidēšana, 
atsevišķu daļu 
nostiprināšana 

Koksnes ārējas virsmas ar satrunējumu, 
koksnes ievērojami pārrāvumi un lokāli 

bojājumi  

Satrunējums ne vairāk 
kā 10% no 

šķērsgriezuma. 
Ieliekums līdz 1/100 no 

kolonnas augstuma. 
Koksnes bojājumi - 10% 

no šķērsgriezuma. 

41-60 
Attīrīšana no trupējuma, 

sākotnējās šķērsgriezuma 
virsmas atjaunošana 

Stiprs bojājums ar trupējumu, plaisas, 
koksnes atslāņošanās, ieliekums, koksnes 

šķiedru pārrāvumi  

Ieliekums vairāk nekā 
1/100 no kolonnas 

augstuma 
61-80  Statņu nomaiņa 

 

Tabula Nr.3.2. 

Ķieģeļu stabi 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Plaisas mūrējumā un apmetumā, šuvju 
dēdēšana, atsevišķi robi, nenozīmīga 

atsevišķu ķieģeļu slāņošanās  

Plaisu platums – līdz 1 mm. 
Šuvju bojājumi – dziļums 
līdz 10 mm un platība līdz 

10%. Robu dziļums – līdz 40 
mm  

0-40 Mūrējuma un apmetuma 
remonts 

Izspiešanās un novirzes no vertikāles, 
caurejošas plaisas dažādos virzienos, šuvju 

dēdēšana, ķieģeļu mūra pavājināšanās, 
ķieģeļu bojājumi zem balstspilvena, ķieģeļu 

robi  

Izspiešanās līdz 1/150 no 
telpas augstuma. Novirzes 
no vertikāles – līdz 3 cm. 
Šuvju dēdēšanas dziļums 
līdz 40 mm un platība līdz 

50%. Robu dziļums – 0,5 no 
ķieģeļa 

41-60 Kolonnas stiprināšana, 
izmantojot aptveri 

Stabu novirzes no vertikāles, mūrējuma 
izspiešanās, slīpas caurejošas plaisas un 

stabu augšdaļu nobīde, šuvju dēdēšana visā 
platībā, ķieģeļu izkrišana 

Novirzes no vertikāles vairāk 
par 3 cm. Izspiešanās vairāk 

nekā 1/150 no telpas 
augstuma. Šuvju bojājumu 
dziļums – vairāk nekā 40 

mm 

61-80  Kolonnas nomaiņa 

 

Tabula Nr.3.3. 

Dzelzsbetona kolonnas (saliktas un monolītas) 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Plaisas izstieptā platībā visā kolonnas 
augstumā un konsoles malās, atšķēlumi un 

robi  

Plaisu platums – līdz 0,5 
mm. Robu dziļums – līdz 5 
mm, ne vairāk kā 3 uz 1 m2  

0-40 Robu, plaisu aizpildīšana 

Plaisas kolonnas, plaisas pamatnes 
perimetrā un konsoles līmenī, betona 

aizsargkārtas atslāņošanās  

Plaisu platums – līdz 2 mm. 
Izspiešanās līdz 1/200 no 

augstuma.  
41-60 

Plaisu aizpildīšana, injicējot 
tajās javu vai īpašu rievu 

izveide gar plaisām vēlākai 
aizpildīšanai ar cementa 

javu. Kolonnas stiprināšana, 
izmantojot aptveri 

Plaisas visā kolonnas augstumā, caurejošas 
plaisas kolonnas pamatnē un konsoles 

līmenī, betona aizsargkārtas atslāņošanās, 
armatūras korozija un lokāli pārrāvumi, 

kolonnas deformācija  

Plaisu platums – vairāk nekā 
2 mm. 

61-80 

 Bojātā betona maiņa: bojātu 
iecirkņu stiegrošana un 
betonēšana. Kolonnas 

nostiprināšana vai nomaiņa 
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4. STARPSIENAS: 
Tabula Nr.4.1. 

Nesošās starpsienas no paneļiem 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Plaisas savienojuma vietās ar pārsegumiem 
un piedurvju ailām   

Plaisu platums – līdz 2 mm.  0-20 Plaisu aizpildīšana 

Dziļas plaisas un javas izkrišana 
savienojuma vietās ar blakuskonstrukcijām 

Plaisu platums – līdz 5 mm.  21-40 Salaides vietu aizpildīšana, 
paneļu nostiprināšana 

Plaši nošķēlumi un caurejošas plaisas 
paneļos savienojuma vietās ar 

pārsegumiem, robi, paneļu aizsargslāņu 
sairšana, plaisas visā paneļu garumā 

Plaisu platums – līdz 3 mm. 41-60 
 Plaisu aizpildīšana, 

starpsienu bojājumu iecirkņu 
nostiprināšana 

Redzamas izspiešanās, horizontālas plaisas 
virsmā, armatūras atsegšanas 

Paneļu ieliekums – līdz 
1/100 no tās garuma vai 

augstuma 
61-80 Starpsienu nostiprināšana 

vai pilnīga nomaiņa 

 

Tabula Nr.4.2. 

Ķieģeļu starpsienas 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Plaisas savienojuma vietās ar griestiem, 
atsevišķi nošķēlumi  

Plaisu platums – līdz 2 mm. 
Bojājumu virsma – līdz 10% 

0-40 Plaisu un robu aizpildīšana 

Plaisas virskārtā, dziļas plaisas savienojuma 
vietās ar blakuskonstrukcijām 

Plaisu platums virskārtā – 
līdz 2 mm. Plaisu platums 
savienojumos –līdz 10 mm 

41-60 Virskārtas attīrīšana, plaisu 
izgriešana  

Redzamas izspiešanās un novirzes no 
vertikāles, caurejošas plaisas, ķieģeļu 

izkrišana  

Izspiešanās vairāk nekā 
1/100 no deformēta iecirkņa 

garuma. Novirzes no 
vertikāles – līdz 1/100 no 

telpas augstuma 

61-80 Starpsienu pilnīga nomaiņa 

 

Tabula Nr.4.3. 

Koka starpsienas (neapmestās)    

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīki bojājumi un plaisas  Bojājumu virsma – līdz 
5% 

0-20 Bojājumu un plaisu 
aizpildīšana 

Līganums, novirzes no vertikāles, spraugas 
savienojuma vietās ar blakuskonstrukcijām 

Tas pats līdz 25% 21-40 Starpsienu izlīdzināšana un 
savienojuma nostiprināšana 

Starpsienu koksnes mitrums un trupes 
bojājumi. Starpsienu izspiešanās vertikālā 

plaknē 
Tas pats līdz 50% 41-60 

Starpsienu izlīdzināšana, 
atsevišķu dēļu un vainaga 

maiņa 

Stiprs satrunējums, kukaiņu radīti bojājumi, 
deformācija un izspiešanās, caurejošas 

plaisas  
_ 61-80 Starpsienu pilnīga nomaiņa 
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Tabula Nr.4.4. 

 Koka starpsienas (apmestās)    

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīkas plaisas un lokāla apmetuma 
atslāņošanās 

Bojājumu virsma –  līdz 
10% 

0-20 Apmetuma remonts 

 Līganums, novirzes no vertikāles, plaisas 
savienojuma vietās ar blakuskonstrukcijām 

Novirzes no vertikāles 
līdz 1/100 no telpas 

augstuma 
21-40 

Starpsienu izlīdzināšana 
vertikālā plaknē un 

savienojuma nostiprināšana 

Dziļas plaisas un spraugas savienojuma 
vietās ar blakuskonstrukcijām, diagonālas 

plaisas apmetuma slānī. Starpsienu 
izspiešanās vertikālā plaknē 

Izspiešanās līdz 1/100 
no deformētā iecirkņa 

garuma 
41-60 

Starpsienu izlīdzināšana, 
paliktņa un apakšējā 

vainaga maiņa 

Caurejošas gareniskas un diagonālas 
plaisas visā sienas virsmā, deformācijas un 

izspiešanās, dēļu deformācija, mitruma 
plankumi, satrunējums, kukaiņu radīti 

bojājumi  

_ 61-80 Starpsienu pilnīga nomaiņa 

 

Tabula Nr.4.5. 

Ģipšbetona un izdedžu betona starpsienas 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīkas plaisas savienojuma vietās ar 
pārsegumiem, atsevišķi nošķēlumi 

Plaisu platums –  līdz 2 mm. 
Bojājumu virsma – līdz 10% 

0-20 Savienojuma vietu remonts 

 Dziļas vai caurejošas plaisas savienojuma 
vietās ar blakuskonstrukcijām 

Plaisu platums –  līdz 10 
mm. 

21-40 Virsmas attīrīšana, plaisu 
izgriešana un aizpildīšana  

Atšķēlumi un robi, saišu destrukcija starp 
dēļiem. Karkasa deformācija  

Bojājumu virsma līdz 50% 41-60 

Robu un caurumu 
aizpildīšana, atsevišķu 
plātņu nostiprināšana. 

Karkasa remonts 

Masveida plaisas starpsienu plātnēs, lielas 
izspiešanās un pamanāmas novirzes no 

vertikāles  

Novirzes no vertikāles vairāk 
nekā 1/100 no telpas 

augstuma 
61-80 Starpsienu pilnīga nomaiņa 
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5. PĀRSEGUMI: 
Tabula Nr.5.1. 

 Koka pārsegumi (neapmesti) 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Spraugas starp seguma dēļiem, siju un 
pārklājuma ieliekumi  

Siju un pārklājuma 
ieliekumi līdz 1/150 no 

laiduma 
0-40 Spraugu aizpildīšana. 

Lokāla siju nostiprināšana 

 Koksnes virsējās kārtas sēnīšu bojājumi, 
nelielas plaisas, daļēji atšķēlumi siju 

savienojuma vietas ar pārklājumu, siju un 
garensiju ieliekumi 

Puves bojājumu virsmas 
platība – līdz 10%. Siju 

un garensiju ieliekums – 
līdz 1/100 no laiduma 

41-60 Siju nostiprināšana, bojātā 
pārseguma iecirkņa remonts 

Stiprs koksnes satrupējums, garenisko un 
šķērsplaisu parādīšanās, koksnes 

atslāņošanās, pilnīga vai daļēja atšķelšanās 
siju savienojuma vietās, siju un garensiju 

ieliekumi 

Siju un garensiju 
ieliekums – līdz 1/50 no 

laiduma 
61-80 

Robu un caurumu 
aizpildīšana, atsevišķu 
plātņu nostiprināšana. 

Karkasa remonts 

 

Tabula Nr.5.2. 

 Koka pārsegumi (apmesti) 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Rukuma plaisas apmetumā, daļēja 
apmetuma atslāņošanās  

Plaisu platums līdz 0,5 
mm. Plaisu garuma 

kopsumma 1 m2  līdz  
0,5 mm 

0-10 Plaisu aizpildīšana un 
apmetuma atjaunošana  

 Rukuma plaisas, apmetuma atslāņošanās 
un atlobīšanās, tukša skaņa piesitot  

Plaisu platums līdz 1,0 
mm. Plaisu garuma 

kopsumma 1 m2  līdz  1 
m 

11-20 Apmetuma atjaunošana, 
neliels pārklājuma remonts 

Caurteces pēdas griestos, mitrums 
pildījumā, kura atsevišķas daļas sasēžas, 

daļēja apmetuma sabrukšana  

Bojājumu virsma – līdz 
20% 

21-30 

 Bojātā pildījuma un 
apmetuma atjaunošana, 

koksnes attīrīšana un 
pārklāšana ar antiseptiķi 

Jūtams līganums, diagonālas plaisās 
griestos 

__ 31-40 Siju nostiprināšana, daļēja 
pārklājuma aizvietošana 

Dziļas plaisas siju un nesošo sienu 
savienojuma vietās, mitruma plankumi  

__ 41-50 

Pārseguma daļas 
atsegšana, siju galu 

nostiprināšana un daļēja 
pārklājuma nomaiņa 

Dziļas plaisas pārsegumā, īslaicīgu 
stiprinājumu esamība atsevišķos iecirkņos 

__ 51-60 Siju nostiprināšana un daļēja 
nomaiņa 

Diagonālas, gareniskas plaisas un 
šķērsplaisas pārsegumā, redzams ieliekums, 

siju koksnes atsegums, trupes un kukaiņu 
bojājumi 

Griestu ieliekums līdz 
1/100 no laiduma 

61-70 Pilna pārseguma nomaiņa 

Konstrukcija ir uz pilnīga sabrukuma 
robežas, kas jau vietām sācies 

 71-80 __ 
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Tabula Nr.5.3. 

Ķieģeļu velves pārsegumi ar metāla sijām 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Nelielas plaisas perpendikulāri sijām  __ 0-20 
Plaisu izgriešana un 

aizpildīšana, lokāla velves 
nostiprināšana 

Plaisas velves vidējā daļā gar sijām   Plaisu platums līdz 1 mm.  21-40 Plaisu izgriešana, atsevišķu 
ķieģeļu nostiprināšana 

Dziļas plaisas velves vidēja daļā gar sijām, 
atsevišķu ķieģeļu izkustēšanās, javas 

ekstrahēšanās šuvēs, atsevišķu ķieģeļu 
izkrišana, siju korozija   

Tas pats līdz 2 mm. Siju 
šķērsgriezuma 

samazināšanās par 10% 
41-60 

 Velves nostiprinājums, 
atsevišķu ķieģeļu maiņa, 

bloku stiprināšana 

Ķieģeļu mūrējuma vājināšanās, masveida 
ķieģeļu izkrišana, siju korozija un ieliekumi 

Metāla siju ieliekums līdz 
1/150 no laiduma. Siju 

šķērsgriezuma 
samazināšanās vairāk nekā 

10% 

61-80 Pilna pārseguma nomaiņa 

 

Tabula Nr.5.4. 

Pārsegumi no saliekama dzelzsbetona klājuma 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Plaisas šuvēs starp plātnēm  Plaisu platums līdz 2 mm 0-10 Plaisu izgriešana  

Deformācijas rezultātā plātnes vertikāli 
nedaudz pārvietojušās attiecībā cita pret 
citu; šuvju aizpildījuma izlīdzinošā kārta 

atslāņojusies 

Plātņu nobīde līdz 1,5 cm. 
Bojājumu virsma –līdz 10% 

11-20 Griestu virsmas 
izlidzināšana 

Stipra pārseguma plātņu pārvietošanās 
vertikāli attiecībā cita pret citu, caurteces 

pēdas plātņu piekļāvuma vietās pie ārējām 
sienām 

Plātņu nobīde līdz 3 cm. 
Bojājumu virsma – līdz 20% 

21-30 

 Griestu virsmas 
izlīdzināšana ar stiegrojuma 

režģu montāžu, klājuma 
tukšumu aizpildīšana ar 

smilšu-cementa javu 

Plaisas plātnēs, caurteces un caursalšanas 
pēdas uz plātnēm un sienām 

Plaisu platums līdz 1mm 31-40 
Plātņu atbalsta vietu 

nostiprināšana, gala virsas 
tukšumu aizpildīšana 

Šķērsplaisas plātnēs, neatsedzot 
stiegrojumu, ieliekumi 

Plaisu platums līdz 2mm. 
Ieliekums līdz 1/100 no 

laiduma 
41-50 Plātņu nostiprināšana, plaisu 

aizpildīšana 

Dziļas šķērsplaisas plātnēs, atsedzot 
stiegrojumu, ieliekumi 

Plaisu platums vairāk nekā 2 
mm. Ieliekums līdz 1/80 no 

laiduma 
51-60 

Plātņu un atbalsta vietu 
nostiprināšana, plaisu 

aizpildīšana 

Plātnēs visur dziļas plaisas, plātņu nobīde, 
pamanāmi plātņu ieliekumi 

Ieliekums vairāk nekā 1/80 
no laiduma 

61-80 Pilna pārseguma nomaiņa 

Piezīme: Plātņu tehnisko nolietojumu noteikt pēc šīs tabulas, metāla siju –  pēc Tabulas Nr.5.3., dzelzsbetona – pēc Tabulas 
Nr.5.6. 
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Tabula Nr.5.5. 

Pārsegumi no saliktām monolītam plātnēm 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Plaisas piekļāvuma vietās ar sienām  Plaisu platums līdz 0,5 mm 0-10 Plaisu aizpildīšana  

Plaisas plātnēs (rukuma plaisas vai plaisas 
gar laidumu) 

Plaisu platums līdz 2 mm. 
Plaisu garuma kopsumma 1 

m2  līdz  0,8 m 
11-20 Plaisu aizpildīšana 

Plaisas plātnēs laidumā šķērsām vai 
daudzas sarukuma plaisas 

Plaisu platums līdz 2 mm. 
Plaisu garuma kopsumma 1 

m2  līdz  1,5 m 
21-30 

 Plaisu aizpildīšana ar 
betona aizsargkārtas 

atjaunošanu 

Plaisas, ieliekumi, caurteces vai 
caursalšanas pēdas piekļāvuma vietās pie 

ārējām sienām  

Plaisu platums vairāk nekā 2 
mm. Ieliekumi līdz 1/150 no 

laiduma 
31-40 

Plaisu aizpildīšana, plātņu 
samitrinājuma iemeslu 

likvidēšana 

Progrēsejošas plaisas pie plātņu balsta 
vietām, ieliekumi 

Ieliekums līdz 1/100 no 
laiduma 

41-50 
Plātņu balsta vietu 

nostiprināšana, plaisu 
aizpildīšana 

Plaisu un ielikumu palielināšanās 
Plaisu platums vairāk nekā 3 
mm. Ieliekums līdz 1/100 no 

laiduma 
51-80 Plātņu nostiprināšana vai to 

aizvietošana  

 

Tabula Nr.5.6. 

Pārsegumi un segumi no saliktām monolīta dzelzsbetona sijām 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Atsevišķas plaisas izstieptā zonā, nelieli mitri 
plankumi, atšķēlumi, ieliekumi 

Plaisu platums līdz 1 mm. 
Robu dziļums – līdz 3 mm, 

ne vairāk par 3 uz 1 m2 
0-40 

Atjaunošana, injicējot 
cementa javu plaisās, 
cementa apmetuma 

uzmešana ar iepriekšējo 
betona virsmas notīrīšanu 

Plaisas dažādos virzienos, mitri plankumi uz 
betona no atmosfēras un agresīviem 

ūdeņiem, betona aizsargkārtas atslāņošanās 
izstieptā zonā, stiegojuma atsegšana un 
korozija, mehāniski bojājumi un dziļi robi 

betonā liela platībā, ieliekums 

Plaisu platums līdz 2 mm. 
Stiegojuma korozija – līdz 

10% no griezuma. Ieliekums 
līdz 1/50 no laiduma 

41-60 Pārsegumu un segumu siju 
nostiprināšana 

Plaisas visā plātnēs garuma un augstuma 
laiduma centrā un izstieptā zonā, regulāras 

mitruma pēdas no atmosfēras un agresīviem 
ūdeņiem, stipra stiegojuma atsegšana un 

korozija, vietām stiegojuma pārrāvums, lieli 
robi un atšķēlumi betonā 

Plaisu platums vairāk nekā 2 
mm. Stiegojuma korozija – 

virs 10% no griezuma. 
Ieliekums vairāk kā 1/50 no 

laiduma 

61-80  Pārsegumu un segumu siju 
nomaiņa 
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6. KĀPNES: 
Tabula Nr.6.1. 

 Koka kāpnes 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīkas plaisas un neliela pakāpienu 
deformācija 

Bojājumu virsma – līdz 
10% 

0-20 Plaisu aizpildīšana, 
pakāpienu remonts 

Plaisas un nošķēlumi pakāpienos, margu 
bojājumi  

Bojājumi vairāk nekā 
20% pakāpienu un 

margu 
21-40 Pakāpienu nomaiņa, margu 

remonts 

Pakāpieni nodiluši, plaisas gar dēļu 
šķiedrām kāpņu laukumā un pakāpienos, 

margas kustias 

Bojājumu platība līdz 
30% 

41-60 
Pakāpienu, kāpņu laukuma 
seguma nomaiņa, margu 

nostiprināšana  

Kāpņu konstrukcijas sabrukums, puves un 
ieliekumi kāpņu vaigās, līgošanās staigājot 

— 61-80 Pilna visu kāpņu 
konstrukciju nomaiņa 

 

Tabula Nr.6.2. 

Kāpnes pa metāla laidiem 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Nelielas bedrītes un plaisas pakāpienos, 
atsevišķi margu bojājumi  

— 0-20 Plaisu un bedrīšu aizdare, 
margu remonts  

Bedrītes un atlūzušas vietas ar plaisām 
viscaur atsevišķos pakāpienos, pakāpienu 

virsma nodilusi, vietām nav margu  
Bojājums laukumā līdz 20% 21-40 

Pakāpienu pārlikšana, 
pievienojot jaunus, margu 

nomaiņa  

Pakāpieni nodiluši un vietām ar bedrītēm, 
caurejošas plaisas kāpņu laukumos, 

norobežojošās restes izļodzītas  
Tas pats, līdz 50% 41-60 

Pakāpienu pārlikšana, 
pievienojot jaunus, cementa 

grīdas ierīkošana ar 
metālisku tīklu kāpņu 

laukumā, laukumu 
torkretēšana no apakšas, 

norobežojošo režģu 
remonts. 

Pakāpieni un kāpņu laukumi nodiluši, daļa 
pakāpienu nav un nav arī norobežojošo 

režģu. Laidi vietām ieliekušies, laidu sasaiste 
ar laukumiem vaļīga. Kāpnes izmantot 

bīstami  

Tas pats, vairāk kā 50%. 
Laidu izliekums vairāk kā 

1/150 no laida 
61-80 Pilnīga kāpņu nomaiņa  

 
Tabula Nr.6.3. 

Dzelzsbetona kāpnes 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Retas plaisas pakāpienos, atsevišķi margu 
bojājumi  

Plaisu platums līdz 1 mm  0-20 Plaisu aiztriepšana, margu 
remonts  

Pakāpienos vietām bedrītes un atlūzumi, 
margas bojātas, kāpņu laukumiem ir plaisas 

šķērsām darba laidumam  
Tas pats, līdz 2 mm 21-40 

Atlūzušo vietu aizdare, 
margu remonts. 

Dzelzsbetona kāpņu 
laidumu pastiprināšana.  

Zem pakāpieniem dziļas plaisas, atsevišķi 
pakāpieni nokrituši, laidu plātnēm ir plaisas 

un redzama armatūra, kāpņu laidu 
ieliekšanās   

Plaisu platums 2 mm. Laidu 
izliekums vairāk kā 1/200 no 

laida 
41-60 

Pakāpienu apakšpuses 
nostiprināšana, bojāto vietu 

aizdare, izdilušo vietu 
apmaiņa, laidu plātņu 

nostiprināšana 
(pastiprināšana)  

Kāpņu laidieniem un laukumiem ir ieliekumi 
un vietējie bojājumi, plātņu savienojuma 

vietās ar nesošajām konstrukcijām ir plaisas, 
norobežojošo režģi izļodzīti un vietām to 

nav, lietot kāpnes bīstami.   

Izliekums līdz 1/150 no laida 61-80 Pilnīga kāpņu nomaiņa 
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7. BALKONI, NOJUMES: 
Tabula Nr.7.1. 

Balkoni, nojumes 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Metālisko norobežojumu un apdares sīki 
bijājumi  

— 0-20 Metālisko norobežojumu un 
apdares remonts  

Mitruma pēdas uz plātnes apakšējās daļas 
un sienu daļām, kas saskaras ar balkonu 
(nojumi). Cementa grīda un hidroizolācija 

vietām bojāta. Uz apakšējās virsmas 
brūngani traipi, notecējumu pēdas. Plaisas.  

Bojājumi platībā līdz 30%. 
Plātnes slīpums mazāks kā 

1%. Plaisas platums līdz 
1mm.  

 

21-40 
Hidroizolācijas nomaiņa ar 
cementa grīdas ierīkošanu. 

Noteku remonts.  

Notecējumi, aizsargkārtas bijājums, redzama 
armatūra. Nesošo metāla konstrukciju 
(konsoļu, kronšteinu, piekaru) korozija. 

Plaisas plātnē.  

Plaisas platums līdz 2 mm. 
Bojājumi platībā līdz 50% 

41-60 
Plātņu un konsoļu 

nostiprināšana, 
hidroizolācijas nomaiņa.  

Plātnes ieliekšanās, lielas plaisas, 
aizsargājošo margu (nožogojuma) bojājums  

Plātnes ieliekums vairāk kā 
1/100. Plaisas platums 

vairāk kā 2 mm  
61-80 

Balkonu konstrukciju 
nojaukšana, nojumju 

nomaiņa  
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8. JUMTI: 
Tabula Nr.8.1. 

Koka jumti 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Vaļīgi savienojumi: skrūvju, apskavu, skavu; 
jumta lodziņu detaļu bojājums  

— 0-20 Jumta lodziņu stiprinājumu 
un detaļu remonts  

Mūrlatas un spāru galu puves bojājums, 
iecirtumi un savienojumi vaļīgi  

Bojājumi platībā līdz 20% 21-40 

Mūrlatas nomaiņa un spāru 
galu nostiprināšana. 

Konstrukciju, iecirtumu un 
stiprinājumu labošana.  

Mūrlatas, spāru, latojuma koksnes puves 
bojājums; ir papildus pagaidu spāru kāju 

stiprinājums; mitra koksne  
Tas pats līdz 50% 41-60 

Mūrlatas, daļas stropu galu 
un vienlaidu latojuma 
nomaiņa zem virsējās 

sienas renes, daļēja rindas 
latojuma nomaiņa.  

Spāru ieliekumi, jumta koksnes detaļu puve 
un kokgraužu bojājumi  

— 61-80 Pilnīga koka konstrukciju 
nomaiņa  

 

Tabula Nr.8.2. 

Saliekamie dzelzsbetona jumti (bēniņu) 

Nolietojuma pazīmes: Skaitliskās vērtības: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Ķieģeļu stabiņu un koka detaļu sīki bojājumi  — 0-20 Sīko bojājumu novēršana  

Plaisas ķieģeļu stabiņos vai dzelzsbetona 
paneļu atbalsta iecirkņos, sīkas bedrītes 
pārklājuma plātnēs, puve koka detaļās  

Bojājumi platībā līdz 20% 21-40 

Ķieģeļu stabiņu vai 
dzelzsbetona paneļu 

atbalsta iecirkņu 
nostiprināšana, bedrīšu 

aizdare, bojāto koka detaļu 
nomaiņa  

Seklas plaisas dzelzsbetona spāru sijās un 
plātnēs, tek jumts  

Plaisu atvēruma platums līdz 
2 mm  

41-60 
Dzelzsbetona spāru siju un 

plātņu nostiprināšana. Plaisu 
un bedrīšu aizdarīšana.  

Caurejošas plaisas spāru sijās, plātnēs; 
pārsedzes plātņu ieliekšanās; ķieģeļu 
stabiņu un sienu dzelzsbetona paneļu 
atbalsta iecirkņu bojājums, redzama 

armatūra  

Plaisu atvēruma platums 
vairāk kā 2 mm. Plātņu 

ieliekums vairāk kā 1/100 no 
laida. Bojājumi platībā vairāk 

kā 20% 

61-80 Pilnīga jumta konstrukciju 
nomaiņa  
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9. JUMTA SEGUMI: 
Tabula Nr.9.1. 

Ruļļu jumta segums 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Atsevišķi sīki bojājumi un caurumi jumta segumā un saskares vietās 
ar vertikālām virsmām, sienas tekņu ieliekšanās 

0-20 Jumta seguma remonts bojājuma 
vietās  

Uzpūtušās virsmas, plaisas, plīsumi (jumta seguma virskārtas vietās, 
kur nepieciešama seguma nomaiņa līdz 10%); sienu teknes un 

nožogojums sarūsējis un ir ievērojami bojājumi; mitruma nokļūšana 
saskares vietās ar vertikālām virsmām; ūdens savākšanas iekārtas 

detaļu bojājums (plakaniem jumtiem) 

21-40 

Ruberoida virsējās kārtas nomaiņa 
ar uzpūsto vietu pārgriešanu un 
papildus noklāšana ar vēl vienu 

kārtu; tekņu, režģu un ūdens 
savākšanas iekārtu remonts  

Virsējās un vietām arī apakšējo kārtu bojājums; uzpūšanās, kur 
nepieciešama seguma nomaiņa no 10 līdz 25% jumta segumam; 

sienas teknes un nožogojums vai ūdens savākšanas iekārtas, 
piekares un kompensatori sarūsējuši; vietām tek jumta segums; 

norobežojošā režģa neskaitāmi bojājumi  

41-60 

Seguma remonts ar divu kārtu 
ruberoida uzklāšanu; tekņu, piekaru 
un kompensatoru un aizsargmargu 

u.tml. nomaiņa; aizsargrežģa 
remonts 

 
Tabula Nr.9.2. 

Metāla jumtu segums 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Atsevišķu lokšņu pavājināts stiprinājums pie latojuma, atsevišķās 
vietās jumts tek  

0-20 
Ielāpu uzlikšana, bojājumu vietu 

caurumu aizdare, nostiprināšana ar 
skavām.  

Nav blīvi apaļojumu savienojumi, caurumi, vietām bojāti savienojumi 
ar izvirzītām daļām; redzami caurumi aplūkojot no bēniņiem; sienas 

notekcauruļu bojājums  
21-40 

Ielāpu uzlikšana, atsevišķu lokšņu 
nomaiņa līdz 10% no jumta seguma 

platības, caurumu aizdarīšana, 
sienas notekcauruļu un tekņu 

remonts  

Rūsa uz seguma virsmas, caurumi, norobežojošā režģa izliekumi un 
bojājumi; daudzās vietās jumts tek  

41-60 

Sienas notekcauruļu un tekņu 
nomaiņa un rindu seguma nomaiņa 
no 10 līdz 25% no seguma laukuma; 

norobežojošā režģa remonts  

Masveida jumta tecēšana, stipri sarūsējis segums no bēniņu puses, 
gropju bojājums, liels daudzums ielāpu uz jumta, norobežojošā 

režģa bojājums  
61-80  Pilnīga jumta seguma nomaiņa 

 
Tabula Nr.9.3. 

Jumta segums no azbestcementa loksnēm 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Vietām deformētas metāla teknes; atsevišķām azbestcementa 
loksnēm vaļīgs stiprinājums ar latojumu   

0-20 
Tekņu remonts ar bojāto detaļu 

nomaiņu, atsevišķu lokšņu 
nostiprināšana  

Jumta tecēšana un atstarpes atsevišķās vietās, jumta kores loksnēs 
atslāņošanās un plaisas; atrautas loksnes līdz 10% no seguma 

laukuma 
21-40 Vietām klājuma kārtas un kores 

lokšņu nomaiņa  

Trūkst atsevišķas loksnes, atlūzumi un plaisas, caurumi, loksnēm 
vaļīgs stiprinājums ar latojumu   

41-60 Klājuma kārtas nomaiņa, izmantojot 
līdz 25% veco materiālu  

Masveida jumta seguma bojājums, nav daļas sienas tekņu un 
pārkaru apdares, liels daudzums ielāpu no ruļļu materiāla   

61-80  Pilnīga jumta seguma nomaiņa 
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Tabula Nr.9.4. 

Dakstiņu jumta segumi 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Atsevišķu lokšņu vājš stiprinājums pie latojuma, atsevišķās vietās 
jumts tek  

0-20 
Ielāpu uzlikšana un caurumu 
aizdarīšana bojājumu vietās, 

stiprināšana ar skavām  

Ielokiem (gropēm) nelīdzenas vietas, bedrītes un vietām slikta 
saskare ar izvirzītām daļām; skatoties no bēniņiem redzami caurumi; 

sienas tekņu bojājumi  
21-40 

 
Ielāpu uzlikšana, atsevišķu lokšņu 

nomaiņa līdz 10% no seguma 
platības; ieloku piespiešana, 
caurumu aizdarīšana, sienas 

notekcauruļu un tekņu remonts  

Rūsa uz jumta seguma, caurumi, izlūzumi; norobežojošā režģa 
deformācija un bojājumi; daudzās vietās jumts tek  

41-60 

Sienas notekcauruļu un tekņu, 
seguma rindas nomaiņa, no 10 līdz 
25% no seguma laukuma nomaiņa; 

norobežojošā režģa remonts  

Masveida jumta tecēšana, stipri sarūsējusi seguma virsma no bēniņu 
puses, gropju bojājums, liels daudzums ielāpu uz jumta seguma, 

norobežojošā režģa bojājumi  
61-80 Pilnīga jumta seguma nomaiņa 

 

 



39 

10. GRĪDAS: 
Tabula Nr.10.1. 

Cementa-smilšu, betona, mozaīkas grīdas 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Atsevišķas mazas bedrītes, sīka tīklojuma plaisas, nenozīmīgi 
grīdlīstu bojājumi  

0-20 
Vietām plaisu un bedrīšu 

aiztriepšana, grīdlīstu remonts, 
nomainot uz jaunām līdz 20% 

Biežāk staigāto vietu virsmas nodilums; bedrītes līdz  
0,5 m², platībā līdz 25% 

21-40  Bedrīšu aizdarīšana 

Masveida dziļas bedrītes un seguma atslāņošanās no pamatnes 
vietām līdz  

5 m², platībā līdz 50%  
41-60 

Biežāk staigāto vietu virsmas 
seguma nomaiņa, vietām bedrīšu 
aizdarīšana, pamatnes remonts  

Masveida grīdas seguma un pamatnes bojājums  61-80 Pilnīga grīdas seguma un pamatnes 
nomaiņa  

Piezīmes: ksilolīta, asfalta un citu grīdas segumu remonts no saistmateriāliem ar sīku pildījumu tiek noteikts analogi dotajai 
tabulai. 

Tabula Nr.10.2. 

Parketa grīdas 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīki bojājumi un nenozīmīga atsevišķu parketa dēlīšu izžūšana, 
spraugas starp dēlīšiem līdz 3 mm, atsevišķu dēlīšu mešanās   

0-20 Atsevišķu iecirkņu ciklēšana, 
grīdlīstu nostiprināšana  

Atsevišķu parketa dēlīšu atslāņošanās no pamatnes; lūzumi, 
nodilumi, plaisas un vietām stipra dēlīšu samešanās; nav parketa 
dēlīšu pa 5 – 10 gab. atsevišķās vietās; nelieli pamatnes bojājumi  

21-40 

Dēlīšu nomaiņa un spraugu aizdare 
vietām, grīdas ciklēšana. Parketa 

nomaiņa atsevišķās vietās līdz 10% 
no grīdas platības 

Parketa dēlīšu atslāņošanās ievērojamā platībā no pamatnes 
(ievērojama uzpūšanās, čīkstēšana un dobja skaņa staigājot pa 
grīdu); nav parketa dēlīšu vietām līdz 0,5 m², stiprs nodilums; 

masveida samešanās, atsevišķās vietās nosēšanās un pamatnes 
bojājums  

41-60 
Parketa nomaiņa izmantojot veco 

materiālu līdz 50% platībā un 
pamatnes remonts  

Pilnīgs parketa seguma laukuma bojājums, masveida grīdas dēlīšu 
trūkums, ievērojama nosēšanās un pamatnes bojājums  

61-80  Pilnīga parketa nomaiņa 

 
Tabula Nr.10.3. 

Grīdas no ruļļu materiāliem 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Materiāla atslāņošanās salaiduma vietās, vietām uzpūšanās, 
nenozīmīgi grīdlīstu bojājumi  

0-20 
Materiāla pielīmēšana, grīdlīstu 

remonts, nomainot ar jaunām līdz 
20%  

Materiāla nodilums pie durvīm un vietās, kur biežāk staigā  21-40 Ielāpu ieklāšana nodilušās vietās un 
nodilušo ieklājumu nomaiņa  

Grīdas materiāls izdilis, ar caurumiem, ieplēsts pa visu grīdas 
platību, vietām pamatnes nosēšanās līdz 10% no grīdas platības.  

41-60 Pilnīga grīdas seguma nomaiņa 
izmantojot veco materiālu  

Grīdas pamatne nosēdusies un bojāts segums vairāk kā 10% platībā  61-80 Grīdas pamatnes remonts vai pilnīga 
tā nomaiņa, tīras grīdas ierīkošana  
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11. LOGI, DURVIS: 
Tabula Nr.11.1. 

Koka logu bloki 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīkas plaisas loga kārbas saskares vietās ar sienām, nodilums vai 
spraugas piedurlīstēs. Tepe vietām atslāņojusies, daļēji trūkst logu 

līstes, stikla plaisājums, sīki palodžu bojājumi.  
0-20 

Drīvējums kārbas saskares vietā ar 
sienām. Trūkstošo loga līstīšu 
atjaunošana, stiklu, palodžu 

tepēšana, izmantojot jaunu materiālu 
līdz 15% 

Loga rāmji izkaltuši, sašķiebušies, deformējušies un izļodzījušies 
stūros; daļa ierīču bojāta vai nav, nav arī stiklojuma, palodžu. 

21-40 

Rāmju remonts; savienojumu vietu 
nostiprināšana ar uzlikām, stiklojuma 

atjaunošana pievienojot jaunu 
materiālu līdz 30% 

Apakšējais loga rāmis un palodzes dēlis pilnībā sapuvuši, koksne 
noslāņojusies, rāmji izļodzījušies   

41-60 
 

Rāmju, kārbas un palodzes dēļa 
remonts, pievienojot jaunu materiālu  

Apakšējais loga rāmis un palodzes dēlis pilnībā sapuvuši un 
kokgraužu sabojāti, logu puses nav atveramas vai izkrīt; visi 

savienojumi bojāti  
61-80 Pilnīga logu bloku nomaiņa  

 
Tabula Nr.11.2. 

Metāla logu bloki 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Blīvējuma starplikas nodilušas vai nav, plaisas stiklos vai nav 
stiklojuma, nenozīmīgas plaisas vietās, kur logu kārbas saskaras ar 

sienām  
0-20 

Blīvējuma starpliku atjaunošana, 
iestiklošana izmantojot līdz 15% 

jauna materiāla 

Logu kārbu hermetizācija bojāta, ierīces daļēji pazaudētas vai 
bojātas, logu ārējās palodzes bojātas, logu rāmji deformēti  

21-40 
Rāmju remonts, savienojumu 

nostiprināšana, ierīču nomaiņa līdz 
50%  

Kārbas elementu un rāmju korozija, kārbas elementu un rāmju 
deformācija  

41-60 Rāmju un kārbu remonts, nederīgo 
daļu nomaiņa līdz 50%  

Logu kārbu un rāmju masveida korozija, pilnīgs rāmju un kārbu 
bojājums  

61-80 Pilnīga atsevišķu bloku nomaiņa  

 
Tabula Nr.11.3. 

Koka durvis 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīkas virsmas plaisas kārbas savienojuma vietās ar sienām un 
starpsienām, durvju nodilums vai spraugas piedurlīstēs.  

0-20 
Savienojumu vietu blīvēšana, 
papildus plākšņu uzlikšana ar 

noēvelēšanu  

Durvis nosēdušās vai ir slikta aizdare pa kārbas perimetru, ierīces 
daļēji zaudētas vai bojātas, durvju kārbas izļodzījušās, aplodas 

bojātas  
21-40 Durvju un to kārbu remonts, 

nomainot līdz 50% ierīču  

Kārbas vietām bojātas vai sapuvušas, aplodu vietām nav, durvju 
rāmis bojāts  

41-60 Durvju un to kārbu remonts, bojāto 
daļu nomaiņa  

Pilnīga durvju un to kārbu izļodzīšanās, masveida puves un 
kokgrauža bojājumi  

61-80 Pilnīga aiļu pildījuma nomaiņa 
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Tabula Nr.11.4. 

Metāla durvis 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Blīvējuma starplikas nodilušas vai nav, plaisas stiklos vai stiklojuma 
nav, plaisas kārbu savienojuma vietās ar sienām, bojātas durvju 

dekoratīvās detaļas 
0-20 

Blīvējuma starpliku atjaunošana, 
dekoratīvo detaļu nomaiņa ar jaunu 

materiālu pievienošanu līdz 50% 

Ierīces daļēji pazaudētas vai bojātas; aplodu bojājumi; rāmja, kārbu 
bojājumi un sašķiebumi; 

21-40 Durvju un to kārbu remonts ar līdz 
50% ierīču nomaiņu  

Vietām durvju detaļu un kārbu korozija; durvju pildījuma bojājums   41-60 
Durvju un to kārbu remonts ar bojāto 
detaļu nomaiņu, durvju remonts vai 

nomaiņa  

Masveida durvju un to kārbu korozija, vietējs durvju un to kārbu 
bojājums 

61-80 Pilnīga aiļu pildījuma nomaiņa  

 



42 

12. APDARES SEGUMI: 
Tabula Nr.12.1. 

Krāsošana ar ūdeni saturošiem sastāviem 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Atsevišķi vietējie krāsas slāņa bojājumi, sīkas tīkla veida plaisiņas 
iedobēs, griestu un sienu saskares vietās  

0-20 - 

Krāsas slānis vietām palicis tumšāks un ir netīrs, atsevišķās vietās 
bojāts  

21-40 Virsmas mazgāšana un krāsošana 
vienu reizi  

Krāsas slānis saplaisājis un ir netīrs; vietām atslāņošanās un 
uzpūšanās  

41-60 
Virsmas mazgāšana, atsevišķu vietu 
špaktelēšana līdz 10%, krāsošana 

divas reizes   

Notecējuma pēdas, rūsas traipi, atslāņošanās, uzpūšanās un krāsas 
un  tepes kārtas nokrišana, uz virsmas dziļas plaisas, skrāpējumi, 

bedrītes  
61-80 Pilnīga pārkrāsošana ar virsmas 

sagatavošanu  

 
Tabula Nr.12.2. 

Krāsošana ar eļļas krāsām 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Atsevišķi vietējie krāsas slāņa bojājumi, skrāpējumi  0-20 - 

Krāsas slānis vietām palicis tumšāks un ir netīrs, matēti traipi un 
notecējumi   

21-40 Virsmas mazgāšana un krāsošana 
vienu reizi 

Mitri traipi, atslāņošanās, uzpūšanās un vietām krāsas un  tepes 
atlobīšanās līdz 10% no virsmas laukuma  

41-60 
Krāsošana vietām divās reizēs un 

pilnībā vienu reizi ar virsmas 
sagatavošanu vietām līdz 20% 

Masveida traipi, atslāņošanās, uzpūšanās un krāsas un  tepes 
materiāla nolobīšanās  

61-80 Pilnīga pārkrāsošana ar virsmas 
sagatavošanu 

 
Tabula Nr.12.3. 

Izlīmēšana ar tapetēm 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Atlīmēšanās un vietām malu bojājums  0-20 Atsevišķu malu pielīmēšana  

Plaisas, netīras vietas un noplēsumi stūros, elektroierīču 
uzstādīšanas vietās un pie durvju ailēm; vietām tapešu raksta 

izbalēšana  
21-40 Atsevišķu vietu pielīmēšana 

Izbalējušas un netīras tapetes platībā līdz 50%, atlīmēšanās no 
pamatnes  

41-60 Sienu aplīmēšana ar tapetēm bez 
virsmas sagatavošanas   

Izbalēšana un tapešu un papīra pamatnes atslāņošanās, plaisas un 
plīsumi visā virsmā  

61-80 Sienu aplīmēšana ar tapetēm ar 
virsmas sagatavošanu   
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Tabula Nr.12.4. 

Keramikas (flīžu) plāksnīšu uzklāšana 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīkas plaisas un atlūzumi flīzēs  0-20  Atsevišķu plaisu aiztriepšana 

Daļēja flīžu izkrišana vai tās slikti pieguļ laukumā līdz 50% no 
flīzējuma  

21-40 Glazēto flīžu nomaiņa atsevišķās 
vietās vairāk kā 10 gab. vienā vietā  

Nav flīzes platībā līdz 50%, vai tās slikti pieguļ laukumā, vairāk kā 
50% no flīzējuma platības   

41-60 Flīžu nomaiņa izmantojot vecās 
flīzes līdz 25% 

Masveidā trūkst flīžu, saglabājušās flīzes viegli noņemamas, 
pamatnes java bojāta  

61-80 Pilnīga flīžu nomaiņa neizmantojot 
vecās flīzes, pamatnes atjaunošana  

 
Tabula Nr.12.5. 

Apmešana 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Vietām sīkas tīkla veida plaisiņas un atlūzumi  0-10 Aiztriepšana vietām ar tepi 

Dziļas plaisas, sīkas bedrītes, vietām seguma materiāla 
atslāņošanās 

11-20 Vietām apmetuma aiztriepšana  

Atslāņošanās vai atsistas vietas ar platību, mazāku kā 1 m² līdz 5% 
no virsmas laukuma  

21-30 Apmetuma remonts vietām līdz1 m² 
uz 5% virsmas laukuma  

Apmetuma izliekums vai atlobīšanās loksnēs, ne mazāk kā 10 m² 
platībā laukumā līdz 25% 

31-40 Apmetuma remonts ar pamatnes 
sagatavošanu  

Apmetuma izliekums vai atlobīšanās loksnēs, vairāk kā 10 m² platībā 
laukumā līdz 50% 

41-50 Apmetuma remonts ar pamatnes 
sagatavošanu 

Apmetuma un tā lokšņu nokrišana lielos masīvos platībā vairāk kā 
50%, pie izklauvēšanas viegli atlobās vai var noņemt ar rokām  

51-60 Pilnīga apmetuma nomaiņa bez 
pamatnes sagatavošanas  

Masveida apmetuma un tā lokšņu nokrišana, pamatnes bojājums  61-70 
Pilnīga apmetuma nomaiņa ar 

pamatnes sagatavošanu (skaliņu, 
tīkla u.tml. uzsišana)  
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13. IEKŠĒJIE INŽENIERTĪKLI: 
Tabula Nr.13.1. 

Karstās ūdensapgādes sistēma 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Blīvējumu, maisītāju blīvju un aizslēga armatūras vājinājums, 
atsevišķi maģistrāļu un stāvvadu siltumizolācijas traucējumi 

0-20 
Blīvējums, blīvju maiņa, 

siltumizolācijas, cauruļvada 
ierīkošana (vietām) 

Pilienveida tecēšana cauruļvadu vītņu savienojumu un aizslēga 
armatūras iefrēzēšanas vietās; atsevišķo dvieļu žāvētāju darba 

traucējumi (tecēšana, krāsojuma bojājumi, remonta pēdas); 
maģistrāļu un stāvvadu siltumizolācijas traucējumi; maģistrāļu 

atsevišķo vietu korozijas bojājumi 

21-40 

Aizslēga armatūras un atsevišķo 
dvieļu žāvētāju daļējā nomaiņa, 

vietām atsevišķo maģistrāļu 
cauruļvadu maiņa, siltumizolācijas 

atjaunošana 

Maisītāju un aizslēga armatūras bojājumi; cauruļvadu un maģistrāļu 
remonta pēdas (aptveres, ielāpi, atsevišķo posmu maiņa); 

neapmierinošs dvieļu žāvētāju darbs; ievērojama cauruļvadu korozija 
41-60 

Aizslēga armatūras, maisītāju, dvieļu 
žāvētāju maiņa; maģistrāļu 

cauruļvadu un stāvvada daļējā 
nomaiņa 

Sistēmas bojājumi: aizslēga armatūras, maisītāju, dvieļu žāvētāju 
bojājumi, sistēmas lielo remontu pēdas aptveru, daļējās maiņas, 

metinājumu veidā; sistēmas elementu korozija 
61-80 Pilnīga sistēmas maiņa 

 
Tabula Nr.13.2. 

Centrālās apkures sistēma 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Blīvju un aizslēga armatūras blīvējuma vājinājums, apkures ierīču un 
stāvvadu krāsojuma traucējumi, atsevišķās vietās maģistrāļu 

siltumizolācijas traucējumi 
0-20 

Blīvju maiņa, blīvējums, 
siltumizolācijas cauruļu atjaunošana 

(vietām) 

Pilienveida tecēšana aizslēga armatūras, ierīču un apkures ierīču 
sekciju iefrēzēšanas vietās; atsevišķas aptveres stāvvados un 

maģistrālēs; būtiski maģistrāļu siltumizolācijas traucējumi; kaloriferu 
remonta pēdas 

21-40 

Aizslēga armatūras, atsevišķo 
apkures ierīču maiņa, atsevišķo 

stāvvadu un atsevišķo maģistrāļu 
posmu maiņa; siltumizolācijas 

atjaunošana; kaloriferu remonts un 
noregulēšana 

Apkures ierīču un to iefrēzēšanas vietu pilienveida tecēšana; 
apkures ierīču tecēšanas pēdas, to atjaunošanas pēdas, liels 

stāvvadu un maģistrāļu aptveru skaits, to remonta un izvēles maiņas 
pēdas atsevišķās vietās; maģistrāļu cauruļvadu korozija; kaloriferu 

neapmierinošs darbs 

41-60 

Maģistrāļu maiņa, stāvvadu un 
apkures ierīču daļējā maiņa, 
siltumizolācijas atjaunošana, 

kaloriferu maiņa 

Cauruļvadu (stāvvadu un maģistrāļu) masu bojājumi, stipri rūsas 
bojājumi, atsevišķo vietu remonta pēdas (aptveres, metināšana), 

apkures ierīču un aizslēga armatūras neapmierinošs darbs, to 
vārīšanās; būtiski cauruļvadu siltumizolācijas traucējumi 

61-80 Pilnīga sistēmas maiņa 

 

Tabula Nr.13.3. 

Aukstās ūdensapgādes sistēma 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Blīvējumu un krānu blīvju un aizslēga armatūras vājinājums, dažās 
skalojamās kastēs ir ūdens noplūde, atsevišķās vietās cauruļvadu 

krāsojuma bojājumi 
0-20 

Blīvējums, aizslēga armatūras blīvju 
maiņa, skalojamās kaste remonts un 

noregulēšana 

Pilienveida tecēšana krānu un aizslēga armatūras iefrēzēšanas 
vietās; atsevišķi cauruļvadu bojājumi (caurumi, tecēšana); 

cauruļvadu atsevišķo posmu korozijas bojājumi; ūdens noplūde 20% 
ierīcēm un skalojamām kastēm 

21-40 

Krānu un aizslēga armatūras daļējā 
nomaiņa, cauruļvadu atsevišķo 

posmu remonts, cauruļvadu 
krāsojuma atjaunošana 

Armatūras un skalojamo kastu bojājumi (līdz 40%); cauruļvadu 
remonta pēdas (aptveres, metināšanas pēdas, atsevišķo posmu 

maiņa); ievērojama cauruļvadu korozija; līdz 10% skalojamo kastu 
bojājumi (plaisas, vāku, rokturu zaudējums) 

41-60 

Aizslēga armatūras maiņa, 
skalojamās kastes daļējā nomaiņa, 
cauruļvadu atsevišķo posmu maiņa, 

cauruļvadu krāsošana 

Pilnīgs sistēmas bojājums, aizslēga armatūras bojājums; liels 
aptveru skaits, cauruļvadu atsevišķo vietu maiņas pēdas, liela 

sistēmas elementu korozija, skalojamo kastu bojājumi līdz 30% 
61-80 Pilnīga sistēmas maiņa 
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Tabula Nr.13.4. 

Kanalizācijas un ūdens notekas sistēma  

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Ierīču pievienošanas vietu vājinājums; mazgātņu, izlietņu, vannu 
platības emaljēta pārklājuma bojājumi līdz 10% to virsmas; polimēra 

materiālu cauruļvadu plaisas 
0-20 Savienojumu blīvēšana, vietām 

cauruļu remonts 

Tecēšana ierīču pievienošanas vietās līdz 10% no visa skaita; 
mazgātņu, izlietņu, vannu emaljēta pārklājuma bojājumi līdz 20% to 
virsmas; keramikas mazgātņu un klozetpodu bojājumi (nošķēlumi, 
plaisas, robi) līdz 10% to daudzuma; atsevišķo čuguna cauruļvadu 

bojājumi; būtiski polimēra materiālu cauruļvadu bojājumi 

21-40 

Ierīču pieslēgumu vietu aiztaisīšana 
un čuguna cauruļvadu remonts 
atsevišķās vietās, perhlorvinila 

(PHV) cauruļvadu daļējā maiņa; 
atsevišķo ierīču maiņa 

Masu tecēšana ierīču pievienošanas vietās; mazgātņu, izlietņu, 
vannu emaljēta pārklājuma bojājumi līdz 30% to virsmas; keramikas 

mazgātņu un klozetpodu bojājumi līdz 20% to skaita; čuguna 
cauruļvadu bojājumi, polimēra materiālu cauruļvadu masu bojājumi 

41-60 Cauruļvadu un ierīču daļējā 
nomaiņa, PHV cauruļvadu maiņa 

Sistēmas bojājumi: ierīču vispārēji bojājumi; remontu pēdas 
(aptveres, atsevišķo posmu aiztaisīšana un maiņa) 

61-80 Pilnīga sistēmas maiņa 

 

Tabula Nr.13.5. 

Elektroiekārtu sistēma 

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Stiprinājumu bojājumi, vājinājums un atsevišķo ierīču neesamība 
(rozetes, kontaktligzdas, patronas utt.); metālisko skapju virsmas 

korozijas pēdas un koka vāku daļējā bojāšana 
0-20 Trūkstošo ierīču uzstādīšana, ierīču 

nostiprināšana, skapju remonts 

Maģistrālo un iekšdzīvokļu tīklu izolācijas bojājumi atsevišķās vietās, 
vadu izolācijas elastības zaudēšana, atklātās instalācijas ir pārklātas 

ar biezu krāsas slāni, ierīču daļas un to vāku neesamība, 
ievadsadales ierīču (ISI) remonta pēdas 

21-40 Tīklu un ierīču atsevišķo posmu 
maiņa; ISI remonts 

Pilnīga vadu izolācijas elastības zaudēšana, būtiski maģistrālo un 
iekšdzīvokļu tīklu un ierīču bojājumi, atsevišķo vietu sistēmas ar 

daļējo tīklu un ierīču maiņu remonta pēdas, pagaidu blīvju esamība, 
ISI bojājums 

41-60 Tīklu, ierīču, ISI atsevišķo posmu 
maiņa, atklātās instalācijas maiņa   

Sistēmas bojājumi: instalācijas, vairoga, ierīču, ISI; ierīču daļas 
neesamība; vadu atkailināšana; lielo remontu pēdas (vadu nokare, 

skapju, vairogu, ISI bojājumi) 
61-80 Pilnīga sistēmas maiņa  

 
Tabula Nr.13.6. 

Krāsnis  

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīkas plaisas krāsns apmetumā, vertikālā apdarē vai krāsns podiņa 
šuvēs 

0-20 Plaisu pierīvēšana  

Dziļas plaisas un ķieģeļu nobīde kurinātavā, izkustinātas ierīces, 
krāsns dūmošana kanālu aizbērumu dēļ 

21-40 

Kurinātavas velves un oderējuma 
pārmūrēšana, izkritušo un atsevišķo 

izjaukto ķieģeļu maiņa un 
nostiprināšana, kanālu aizbērumu 

novēršana 

Stiprs kopējais pārkarsums, dūmošana caur aizvaru (aizbīdni), 
vietām sienu izspiešanās; ierīces ir bojātas un vietām izkrīt 

41-60 Daļējā krāsns pārmūrēšana, 
izmantojot ķieģeļus 

Stipras sienu izspiešanās un novirzes no vertikāles, ārējam 
mūrējumam ir dziļas plaisas, atsevišķo ķieģeļu nobīde un izkrišana, 

vertikālās un horizontālās apdares vietām saira, kurinātava ir 
izjaukta, vietām nav ierīču 

61-80 Pilnīga krāsns pārmūrēšana, 
izmantojot ķieģeļus, pamatu remonts 
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Tabula Nr.13.7. 

Atkritumvads  

Nolietojuma pazīmes: 
Tehniskais 
nolietojums 

(%): 

Nepieciešamais aptuvenais 
remontdarbu apjoms: 

Sīki vada bojājumi, iekraušanas vārstu iestrēgšana 0-20 Sīku bojājumu novēršana 

Iekraušanas vārstu bojājumi, neblīvi savienojumi ar paplašinājumu, 
atsevišķi atkritumu savācēja vada caurumi, metālisko daļu korozija 

21-40 
Iekraušanas vārstu remonts, 

platgala noblīvēšana, bandāžu 
novietošana vada caurumu vietās 

 Iekraušanas lūku metālisko detaļu neesamība vai bojājumi, lieli 
caurumi un vada savienojumu posmu bojājumi, tilpnes ar aizvaru 
bojājums, atkritumu savācēja ventilācijas kameras sienu bojājumi 

41-60 

Vada remonts, ieliekot atsevišķus 
posmus un nomainot iekraušanas 

ierīces, atkritumu savācēja 
ventilācijas kameras pārmūrēšana 

Pilnīgs atkritumu savācēja vada bojājums, iekraušanas ierīču 
neesamība vai bojājums, ventilācijas kameras sagrūšana un 

atkritumu savācēja kameras bojājumi 
61-80 

Pilnīga vada un ventilācijas kameras 
maiņa, atkritumu savācēja kameras 

remonts 
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Pielikums Nr.4 
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Pielikums Nr.5 
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Pielikums Nr.6 
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Pielikums Nr.7 
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Būves tehniskās inventarizācijas lieta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


