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1. Vispārīgas ziņas par būvi 

1.1. galvenais lietošanas veids 

1263 - Skolas, 
universitātes un 

zinātniskajai pētniecībai 
paredzētās ēkas 

1.2. kopējā platība (m2) 1438,4 

1.3. apbūves laukums (m2) 755,1 

1.4. būvtilpums (m3) 6683 

1.5. virszemes stāvu skaits 3 

1.6. pazemes stāvu skaits 1 

1.7. būves kadastra apzīmējums 90440050118001 

1.8. būves īpašnieks Kandavas novada dome 

1.9. būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors) - 

1.10. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums - 

1.11. būves nodošana ekspluatācijā (datums) 1840 

1.12. būves konservācijas datums - 

1.13. būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads 2007 

1.14. 
būves kadastrālās uzmērīšanas (būves tehniskās 
inventarizācijas lieta) lietas datums 

04.03.2005 

1.15. 

cita informācija, kuru apsekotājs uzskata par 
nepieciešamu 

 

Atbilstoši apsekošanas uzdevumam tiek apsekots ēkas jumts, t.sk.: bēniņi, jumta 
nesošās konstrukcijas, jumta segums, ventilācijas kanāli bēniņu, jumta daļā, lietus 
ūdens novadīšanas sistēma 
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2. 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 

2.1. 
jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens 
novadsistēma 

   Jumta konstrukcijas, ieseguma un ūdens noteku sistēmas veids, konstrukcija un materiāls. 
Savietotā jumta konstrukcija un materiāls. Konstatētie defekti un to iespējamie cēloņi. Gaisa 
apmaiņa, temperatūras un gaisa mitruma režīms bēniņos. Tehniskā stāvokļa novērtējums 
kopumā pa atsevišķiem konstrukciju veidiem.  

   Būves jumts veidots, kā daudzslīpju jumts ar nošļauptiem galiem (att.3 (R); att.4 (A)) un 
jumta izvirzījumiem mansardstāvā (att.1 (Z); att.2 (D)). Bēniņi - aukstie, sadalīti divās daļās 
ar ķieģeļu mūri (270 mm biezs; att.5). Ir ierīkota durvju aila, bet durvju nav. Bēniņu telpas 
garums no sadalošā ķieģeļu mūra uz A pusi – 13,15 m un uz R pusi – 23,60 m. Mansardstāva 
jumta izvirzījumi ierīkoti garākajā auksto bēniņu daļā. Bēniņos uzstādīta ūdens tvertne, kas 
norobežota ar koka dēļu karkasu (att.6) un pašlaik netiek izmantota.  3.stāva pārseguma 
minerālvates siltumizolācijas slānis 100 mm + 30 mm, kas ir daļēji pārklāts ar plēvi 
(att.18;20). Bēniņos ir ierīkotas staigāšanai paredzētas laipas. 3.stāva līmenī ierīkotas aukstās 
pažobeles (sk.pielikumu, att.37). 
   Nesošās jumta konstrukcijas ierīkotas no koka elementiem. Jumta krēsls ierīkots no zāģēta 
kokmateriāla (mūrlata – 180 x 200 mm; statņi, atgāžņi, apakšējais un augšējais kopturis – 150 
x 150 mm un  180 x 200 mm; spraišļi – 50 x 180 mm). Spāres ierīkotas no zāģēta 
kokmateriāla 180 x 200 mm ar soli 1000 mm; diognālspāres – 130 x 160 mm. Jumta latojums 
(dažādu izmēru – apzāģēti dēļi, latas) A pusē ierīkots divās kārtās, R pusē vietām divās kārtās, 
vietām vienā kārtā. Koka konstrukcijām vizuāli nav novērojama apstrāde ar 
ugunsbioaizsardzības šķīdumiem. 
   Jumta segums, kore elements - bitumena viļņotās loksnes, bitumena kores elements. Lietus 
ūdens novadsistēm (apaļā) – cinkotā skārda. Jumta papildelementi (satekas, atloki, 
pieslēgumi, ķieģeļu mūra nosegelementi) – krāsota skārda. 
   Jumta mezgli (savienojumi, gala iesējumi) (att.7 (A); att.8 (Z)), kur tiek salaistas kopā 
spāres, diognālspāres, pakļauti lietus laikā patstāvīgai izmirkšanai, jo šajās vietās ierīkoti 
zibens uztvērēja masti un nav veikti pietiekoši hermetizācijas pasākumi. Šie mezgli ilglaicīga 
mitruma iedarbībā sākuši pūt, kā rezultātā zaudē savas kvalitātes īpašības.  
   Jumta nesošo koka konstrukciju, latojuma patstāvīga mērcēšana (lietus ūdeņi, kūstošs 
sniegs) notiek sūcoties nokrišņu ūdenim gar jumta seguma naglojumu (att.9;10 – ēkas bēniņos 
Z pusē izteikti novērojams mitrums naglojuma vietās, pelējuma sēnīte uz jumta seguma; 
att.10 – ēkas bēniņi (korē) D mitruma pleķi uz jumta seguma naglojuma vietās; att.13 (D) 
ēkas 3.stāva līmenī pažobeles – mitrums naglojuma vietās). Vietām novērojami jumta seguma 
defekti (att.15 – jumta segums deformējies (nosēdies) slīpajā plaknē; att.16  - caurums korē; 
att.17 – caurums jumta izvirzījuma pieslēgumā). Kokamateriāla mitrums bēniņu  daļā (vizuāli 
apsekojot - neizmircis) no 30% līdz 37%, (vizuāli apsekojot - izmircis) – slapjš (mitrums virs 
45%). 3.stāva līmenī pažobeles izteikti izmircis kokmateriālas nav novērojams. Izņēmums 
ēkas DR stūris (att.25;26), kas ir izteikti izmircis un ārējās ķieģeļu mūra konstrukcijas sākušas 
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sairt. Att.14 (DR stūris, saistītie att.25;26) novērojama mūrlata, kas pakļauta izmirkšanai un 
pelējuma sēnītei. Vietām novērojams izmirkšanai pakļauts jumta latojums.  
   Bēniņu daļā novērojami kanalizācijas izvadi virs 3.stāva pārseguma (att.18;19), kā rezultātā 
siltais, mitrais un piesārņotais gaiss nonāk bēniņu telpā (pielikumā termobildēs att.38;39 
redzama temperatūras starpība). Uz blakus esošajām koka konstrukcijām nosēžas mitruma 
kondensāts, kā rezultātā kokmateriāls zaudē savas kvalitātes īpašības. Izteikti tas novērojams 
att.19 – spāres daļa virs kanalizācijas izvada daļēji satrupējusi (ir ilglaicīgi pakļauta 
nelabvēlīgai kanalizācijas siltā, mitrā, piesārņotā gaisa ietekmei). 
   Kā arī savu nelabvēlīgo ietekmi uz ēkas konstrukcijām atstāj baložu izkārnījumi (att.18;20) 
– skābi saturoši izkārnījumi reaģē ar ķimikālijām, kas atrodas būvēs, tādejādi izraisot eroziju. 
Laika gaitā arī notiek lietus ūdens notekcaurules aizsērēšana ar baložu izkārnījumiem, 
tādējādi radot ūdens iekļūšanas iespējas ēkas konstrukcijās. Vietas, kurās uzkrājušies baložu 
izkārnījumi var savairoties dažādi kukaiņi, kas var pārnēsāt dažādas slimības. 
   Jumta segums (bitumena viļņotās loksnes, kores elementi) uz apsekošanas brīdi vietām 
deformējušās (att.15; 21;22;23;30), apaugušas ar sūnu (att.21 – D puse, att.27;28 – Z puse), 
stiprinājuma naglas iznākušas uz āru (att.22;23;29). Vietām novērojamas atveres (caurumi) 
jumta seguma un nosegelementu montāžas vietās (att.16 – kore, att.17 – pieslēgums pie jumta 
izvirzījuma (lukarnas)). Zem sānu pārlaiduma novērojama augsnes kārtas uzkrāšanās, 
izteiktāka apauguma veidošanās (att.21;23). Jumta segums nav ierīkots atbilstoši ražotāja 
ieteikumiem – (Sāciet piestiprināt loksnes no valdošajiem vējiem pretējas jumta malas. Otro 
lokšņu rindu sāciet ar pusi loksnes, lai stūra savienojuma būtu 3, nevis 4 lokšņu pārlaidums. 
Tas atvieglos lokšņu uzklāšanu.).   
   Lietus ūdens novadsistēma uz apsekošanas brīdi vietām aizsērējusi un korozijas rezultātā 
bojāta (ar caurumiem, att.24). Vietām novērojamas tekņu deformācijas (att.34).  Ēkas galos (R 
un A pusē) tekņu gali iebūvēti zem nošļauptās jumta daļas kores un izvadīti uz Z un D puses 
jumta plaknēm (att.31;32). Šādi iebūvējumi grūti pārskatāmi, tīrāmi un slikta hermētiskuma 
vai aizsērēšanas gadījumā veicina lietus ūdeņu nokļūšanu ēkas norobežojošajās konstrukcijās 
un pastiprinātu mērcēšanu (varētu būt viens no iemesliem att.25 un 26 redzamajai situācijai). 
Esošie jumta skārda papildelementi (pieslēgumi, nosegelementi …) vietām deformēti, 
stiprinājuma naglas iznākušas uz āru (att.29;33).  
   Esošie dūmvadi bēniņu telpā apmesti un nobalsināti (att.5), vietām novērojami ūdens 
tecējumi (att.12). Virs jumta seguma vietām izdrupuši, apauguši ar bioloģisko apaugumu 
(att.28;33). 
   Lūka uz bēniņiem (1 gb.) – koka konstrukcijas, nesiltināta, bez stacionārām kāpnēm. Lūkas 
uz jumtu (4 gb.) – cinkotā skārda. Durvis pažobeli – koka. Z puses pažobeles tiek izmantotas, 
kā noliktavas (att.35 (R gals);36 (A gals)). 
   Pielikumā att.40 redzami siltuma zudumi  vietās, kur siltumizolācijas kārta sabradāta, att.41 
caur un gar dūmvadu konstrukcijām. 
   Ēkai ir ierīkota pasīvā zinbensaizsardzība – uzstādīti uz jumta trīs uztvērēja stieņi, gar fasādi 
izvietoti novadītāja stieple un pievienota pie zemējuma kontūras. 
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Att.1  (Z)                                                   att.2 (D) 

  

Att.3  (R)                                                  att.4 (A) 

  

Att.5                                                                att.6 
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Att.7                                                                att.8 

  

Att.9                                                             att.10 

  

Att.11                                                           att.12 
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Att.13                                                            att.14 

  

Att.15                                                           att.16 

  

Att.17                                                            att.18 

Pelējuma sēnīte 
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Att.19                                                           att.20 

  

Att.21                                                          att.22 

  

Att.23                                                           att.24 
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Att.25                                                           att.26 

  

Att.27                                                           att.28 

  

Att.29                                                            att.30 
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Att.31                                                           att.32 

 

  

Att.33                                                           att.34 

  

Att.35                                                           att.36 
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3. Kopsavilkums 

3.1. Būves daļas tehniskais nolietojums, secinājumi un ieteikumi 

N.p.k. Apsekojamās daļas atbilstoši apsekošanas uzdevumam Nolietojums % 

1. Jumta nesošās koka konstrukcijas.  35 

   Jumta nesošās koka konstrukcijas atsevišķās vietās ar nelieliem un vizuāli grūti 
konstatējamiem spāru un latojuma ieliekumiem, bet  pakļautas pastiprinātai izmirkšanai 
(vizuāli vērtējot, aizņem 10 līdz 40% virsmu laukuma). Pastiprinātai izmirkšanai ir vairāki 
iemesli: 

 Tecējumi jumta seguma stiprinājuma vietās (naglojuma vietas, naglas izspiestas uz 
augšu); 

 Deformējies jumta segums un izveidojušies caurumi jumta seguma plaknē; 
 Dažādi hermētiskuma defekti pieslēguma elementu vietās; 
 Zibens aizsardzības mastu, antenu un ventilācijas izvadu vietas caur jumta segumu un 

to stiprinājumu vietas nepietiekošs hermētiskums. 
   Nesošajām koka konstrukcijām negatīvi iedarbojās arī citi faktori, kā piemēram: 

 Kanalizācijas ventilācijas izvadīšana bēniņu telpā; 
 Piesārņota bēniņu telpa ar baložu izkārnījumiem; 
 Nepietiekoša bēniņu telpas ventilācija. 

 Kā rezultātā nesošās jumta koka konstrukcijas vietām ir sākušas trupēt, pelēt. Koksnei 
bīstamākās ir trupes sēnes, kas to noārda, ievērojami pasliktinot konstrukciju tehnisko 
stāvokli. Mitrā koksnē attīstās arī pelējuma un zilējuma sēnes, taču tās būtiski neietekmē 
konstrukciju izturību. Ja koksnē ir ieviesušās sēnes, pirmais solis ir precīzi noteikt to sugu. 
Pareiza sēņu identificēšana var sagādāt grūtības, tādēļ ieteicams vērsties pie speciālista. Katrs 
sēņu bojājumu gadījums jāizvērtē atsevišķi, lai noteiktu efektīvākos aizsardzības pasākumus.  
  Uz apsekošanas brīdi jumta nesošās koka konstrukcijas savu nestspēju nav zaudējušas un ir 
daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī.  
   Turpmākā ekspluatācijas gaitā nepieciešams novērst jumta nesošo koka konstrukciju 
pastiprinātu izmirkšanu, trupēšanu un pelēšanu, kā arī veikt efektīvus aizsardzības pasākumus, 
lai aizsargātu koksni turpmākā ekspluatācijas gaitā pret trupēšanu, pelēšanu. Nepieciešams 
trupes bojātos koka elementus vai to atsevišķas daļas protezēt vai pilnīgi nomainīt. Jumta 
seguma nomaiņas gaitā nepieciešams demontēt visu esošo latojumu un ierīkot jaunu atbilstoši 
jumta seguma ražotāju ieteikumiem. Kā arī nepieciešama spāru līmeņošana. Visām koka 
konstrukcijām nepieciešamas atjaunot ugunsaizsardzības krāsojumu. 

2. Jumta segums, papildelementi, jumta lūkas 60 

   Esošais bitumena viļņoto lokšņu jumta segums, bitumena kore ir neapmierinošā tehniskā 
stāvoklī (apaudzis ar sūnām, vietām deformējies, no bēniņu puses (Z pusē) pārklājies ar 
pelējuma sēnīti, naglojuma vietās caurtekošs). Tātad esošais jumta segums ir nokalpojis savu 
laiku un nepieciešama neatliekama tā nomaiņa. Ieteicams ierīkot krāsotu valcprofila metāla 
jumta segumu. Valcprofils ir viens no senākiem metāla jumtu veidiem, kas joprojām ir viens 
no labākajiem risinājumiem sarežģītu konstrukciju jumtiem. 
   Jumta papildelementi, jumta lūkas ierīkoti no krāsota skārda. Vietām deformēti. Pieslēguma 
vietās daudzviet nav nodrošināts hermētiskums, kas veicina lietus ūdens nokļūšanu zem jumta 
seguma. Tā kā nepieciešams nomainīt jumta segumu, tad arī nepieciešams visus jumta 
papildelementus, jumta lūkas. 
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3. Lietus ūdens novadsistēma  35 

  Lietus ūdens novadsistēma ierīkota no cinkotā skārda. Vietām teknes izrūsējušas, 
deformētas. Par  korozijas iemeslu varētu būt aizsērējušas (koku lapas, sīki zariņi, smiltis, 
baložu izkārnījumi …), ar daļēji bojātu aizsargkārtiņu (ieskrāpējumi un citi virsmas defekti) 
teknes, kas kopumā veido labvēlīgu mikroklimatu korozijai. Par deformācijas iemesliem 
varētu būt aizsērējušas teknes, sasalis un izpleties nokrišņu ūdens, izveidojušās lāstekas 
(sasaluša ledus svara ietekme), slīdošas no jumta lielas sniega masas. Noteku lejas gali vietām 
mehāniski bojāti (iemesls - saspārdīti). Kopējais lietus ūdens novadsistēmas tehniskais 
stāvoklis uz apsekošanas brīdi vērtējams, kā daļēji apmierinošs. Tā kā paredzēts nomainīt 
jumta segumu, tad ieteicams nomainīt (attiecīgi pieskaņojot jumta seguma materiālam 
(krāsots skārds) un izveidojot estētisku skatu) visu lietus ūdens novadsistēmu. 

4. Ventilācijas izvadi, dūmvadi bēniņu daļā un virs jumta.  40 

   Kanalizācijas ventilācijas izvadi (2 vietās) izvadīti bēniņu telpā, kā rezultātā bēniņos nonāk 
silts, mitrs, piesārņots gaiss, kas ir viens no pelējuma un trupes sēņu attīstības veicinātājiem. 
Viens no ventilācijas izvadiem izvadīts virs jumta, bet nav nodrošināts savienojumu vietu, 
jumta seguma šķērsojuma vietas hermētiskums. Kopumā ventilācijas izvadu tehniskais 
stāvoklis daļēji apmierinošs. 
   Esošie ķieģeļu mūra dūmvadi (netiek izmantoti dūmu izvadīšanai, jo ēkā ierīkota centrālā 
apkure) bēniņu daļā apmesti un balsināti, apmierinošā tehniskā stāvoklī.  Jumta seguma 
šķērsojuma vietās nav nodrošināts hermētiskums (nokrišņu ūdens nonāk zem jumta seguma). 
Virsu jumta  ķieģeļu mūra dūmvadiem vietām izdrupuši ķieģeļi, veidojās bioloģiskais 
dūmvadu apaugums. Šāds tehniskais stāvoklis vērtējams, kā daļēji apmierinošs.  
  Turpmākā ēkas ekspluatācijas gaitā nepieciešams ventilācijas izvadus izvadīt virs jumta, 
nodrošinot to savienojumu vietu un jumta seguma šķērsojuma vietu hermētiskumu. 
Nepieciešams veikt esošo dūmvadu virs jumta daļas atjaunošanu, kā arī ieteicams ierīkot tiem 
krāsota skārda apmales, dūmvada ”cepures”, kas ir pie skaņotas jaunajam jumta segumam. 

5. Siltumizolācijas pasākumi 40 

 Bēniņos ir veikti siltumizolācijas pasākumi – ieklāta minerālvate (100 + 30 mm). 3.stāva 
pārseguma siltuma caurlaidības koeficents ir  URM W/(m2xK) – 0,27, kas neatbilst maksimāli 
pieļaujamajām vērtībām (URM W/(m2xK) – 0,23) atbilstoši LBN 002-19 "Ēku norobežojošo 

konstrukciju siltumtehnika", kas stāsies spēkā no  01.01.2020.gada, kā arī esošajām 
vērtībām (URM W/(m2xK) – 0,25). Ēkas 3.stāva līmeni daļēji (telpas ar veiktiem un 
neveiktiem siltumizolācijas pasākumiem)  veikti siltumizolācijas pasākumi starp pažobeli un 
esošajām telpām. 
   Turpmākā ēkas ekspluatācijas gaitā ieteicams veikt energoefektivitātes uzlabošanas 
pasākumus atbilstoši energoaudita (ja tāds ir veikts, ja nav, tad jāveic) ieteikumiem. 

6. 
Citi ieteikumi, lai nodrošinātu apsekojamās ēkas daļas (jumts, bēniņu telpa, 
pažobeles) drošu un pastāvošai likumdošanai atbilstošu tālāko ekspluatāciju 

 Tā kā būvēs, kuru augstums no brauktuves (zemes) līmeņa līdz dzegai (cokola daļa 
vidējais augstums ~  1,00 m, 1.stāvs – 3,00 m, 2.stāvs – 3,55 m, 3.stāvs – 2,80 mm, 
starpstāvu (1.st.;2.st.) pārsegumi ~ 0,30 m x 2, kopējais augstums sastāda ~ 10,95 m)  
vai parapeta augšmalai ir lielāks par 10 metriem, nepieciešams veikt pasākumus, kas 
nodrošinātu LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība” punktu 4.4 Bēniņi un pažobeles; 
4.5. Jumti prasības (piemēram - bēniņu, jumta lūkas; jumta drošības aprīkojums …). 
Detalizētāk lasīt LBN 201-15 ”Būvju ugunsdrošība”. 
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 Pēc jumta seguma nomaiņas atjaunot vai ierīkot jaunu zibens aizsardzības sistēmu. 
 Veikt pasākumus, kas nodrošinātu bēniņu telpas vēdināšanu (auksto bēniņu 

vēdināšanai norobežojošās konstrukcijās nepieciešamas atveres, kuru šķērsgriezuma 
laukums ir vismaz 1/500 no bēniņu laukuma) un ierobežotu baložu iekļūšanu bēniņos 
(piemēram ventilācijas atveres nosegt ar aizsargsietu pret putniem). 

 Nepieciešams attīrīt bēniņu telpu no baložu izkārnījumiem, lai nodrošinātu vides 
aizsardzību un higiēnu, tai skaitā nekaitīgumu. 

 Atbrīvot pažobeles telpas no viegli degošiem priekšmetiem.  

7. Kopsavilkums 40 

   Uz apsekošanas brīdi ēkas apsekotās daļas (bēniņi, jumta nesošās konstrukcijas, jumta 
segums, ventilācijas kanāli bēniņu, jumta daļā, lietus ūdens novadīšanas sistēma) nolietojums 
attiecībā pret jaunu būvi, dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmē, kā arī cilvēku darbības 
vai bezdarbības dēļ sastāda 40 % (daļēji apmierinošs).  
   Vērtējums aprēķināts atkarībā no aprēķinātā būves nolietošanās procenta, kas noteikts ar 
precizitāti līdz 5 %, būves fiziskais stāvoklis iedalīts sekojošās pakāpēs: 

 labs…………………  nolietojums no 0 līdz 10% (Prasībām atbilstošs, 
piemērots, derīgs) 

 pilnīgi apmierinošs no 11  līdz 20% 
 apmierinošs……… no 21 līdz 30% (Tāds, ar ko var apmierināties; pietiekami 

labs) 
 daļēji apmierinošs.. no 31 līdz 40% 
 neapmierinošs…… no 41 līdz 60% (Tāds, kas neatbilst noteiktām prasībām, nav 

pietiekami labs) 
 slikts…….. no 61 līdz 80% (Tāds, kam ir zema kvalitāte; tāds, kas neatbilst 

izvirzītajām prasībām) 
 nelietojama būve………….. vairāk par 80%. 

   Apsekojamās daļas jumta nesošās koka konstrukcijas ir derīgas tālākai ekspluatācijai, ja tiek 
veikti augstāk minētie pasākumi jumta konstrukciju sakārtošanai (atjaunošanai). Jumta 
segumu nepieciešams nomainīt. Kā arī ieteicams nomainīt pārējos jumta elementus, kas tiek 
demontēti jumta seguma nomaiņas gaitā. 
   Augstāk minētie pasākumi veicami atbilstoši pastāvošai likumdošanai, normatīvajiem 
aktiem, kā arī darba gaitā izmantot mūsdienīgus, sertificētus būvmateriālus un ievērot 
būvmateriālu ražotāju izstrādes ieteikumus.   

Tehniskā  apsekošana  veikta  2019.gada 9. decembrī 

Jānis Ozols (p.k.290759-11861) 
LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-6546  

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

Jānis Ozols, p.k.140783-11886 
 LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-7419 

Nr. 4-03924  

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

Jānis Ozols 

(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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