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SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Ēkas  remontdarbu dokumentācija objektam adresē Smilšu ielā 3, Saulkrasti,

izstrādāts pamatojoties uz noslēgto līgumu Nr. 5.2/ LI544 starp valsts Saulkrastu

novada domi un SIA"TelPro", kā arī ievērojot pastāvošās būvniecības un tehnoloģiju

normas.

ARHITEKTŪRAS  RISINĀJUMI

Projektā paredzēta Saulkrastu sporta centra ieejas mezgla vienstāvu apjoma jumta

seguma hidroizolācijas atjaunošana, veicot bituma ruļļmateriāla uzkausēšanu uz

esošā bituma jumta seguma.

Plānota uz jumta esošo ventilācijas cauruļu ruberoīda hidroizolācijas demontāža, zem

tās esošās mitruma bojātās akmens siltumizolācijas nomaiņu lokālās vietās un visu

ventilācijas cauruļu apšūšanu ar skārdu tās, izmantojot koka distancerus, piepaceļot

par ~100mm (ērtākai apšūšanai un aukstuma tiltu novēršanai).

Zem ventilācijas caurulēm esošo metāla konstrukciju paredzēts piepacelt un zem tās

uzkausēt vienu kārtu bituma ruļļmateriāla. Pēc ruļļmateriāla uzkausēšanas

konstrukciju nostiprināt iepriekšējā pozīcijā ar esošajiem skrūvju stiprinājumiem, tos

papildus apstrādājot ar bituma hermētiķi.

Paredzēta arī iztrūkstošo jumta izolācijas aeratoru nosegu izveide un piltuvju

iedziļināšana, veidojot ap tām 6% kritumu 50 cm rādiusā.

Esošos sienu, parapetu un jumta logu elementu skārda nosegdetļas pirms bitumena

slāņa uzkausēšana paredzēts saudzīgi noņemt un pēc attiecīgo darbu pabeigšanas

uzmontēt atpakaļ. Skārda stiprināšanai atpakaļ izmantot jaunus anlogus stiprinājumus

(dībeļveida-skrūvju ar metāla-gumijas paplāksni).

Butmena ruļļmateriālu plakni nobeidzot uz līmējāmās virsmas, saduršuvi apstrādāt ar

bituma hermētiķi, veidojot joslu 5cm platumā -2,5cm uz katru pusi no šuves(piemēram

izvadi uz jumta).

ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS DAĻAS RISINĀJUMI

Šīs projekta ietvaros paredzēts veikt sporta zāles apjoma un vēsturiskās ēkas jumta

lietus ūdens novadīšanas izveidi ārpus sporta centra ieejas mezgla vienstāvu apjoma

jumta, novadot to uz ēkas perimetrālās betona apmales. Esošajā risinājumā lietus

ūdens novadīšana uz sporta centra ieejas mezgla vienstāva apjoma jumtu veicina tā

priekšlaicīgu bojāšanos. Perspektīvā paredzēts izstrādāt atsevišķu projektu jumtu

lietus notekūdeņu ievadīšanai esošajā meliorācijas sistēmā.

Būvprojekta vadītājs: A. Čepulis__________

Sert. Nr. 10-1179
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Objekta novietne kartē

Pieņemtie apzīmējumi:

    -atrašanās vieta

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta arhitektūras  daļas risinājumi atbilst

Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī

tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta

daļas vadītājs

Artūrs Čepulis 10-1179

Vispārējās piezīmes un norādījumi:

1.

Izmēri projektā doti milimetros, augstuma atzīmes - metros, ja nav norādītas citas mērvienības.

2.

Galvenā būvuzņēmēja pienākums, pirms darbu uzsākšanas, ir savlaicīgi un pilnībā iepazīties ar visu

projekta dokumentāciju, kā arī noskaidrot visus neskaidros vai nesaprastos jautājumus.

3.

Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas,

pārbaudīt . Izmērus nenolasīt pēc mēroga. Šaubu gadījumā konsultēties ar būvprojekta autoru.

4.

Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī no tā izrietošās mezglu un risinājumu papildus

detalizācijas izstrādā uzņēmējs savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījumu izdarīšanas,

sasķaņojot ar projekta autoru.

5.

Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar izgatavotāja

norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

6.

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darbu veikšanas projekta izstrādāšanu specializētajiem darbu veidiem,

kas tiek pielietoti būvē.

7.

Veicot būvdarbus ievērot saistošos normatīvus

Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts:

1. Būvniecības likums

2.

Vispārīgie būvnoteikumi

3.
Ēku būvnoteikumi

4.

LBN 006-00 "Būtiskas prasības būvēm"

5.

LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

6. BN 208-15 "Publiskās būves"

7. LVS-EN-ISO standarti
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Esošā jumta plāns M1:200

Pieņemtie apzīmējumi:

Proj. ruberoīda hidroizolācijas slānis

Esošs jumta logs

Esošs ventilācijas izvads

Esošs aerators

Nomaināmā piltuve

Esošs jumta slīpums

Jumta konstrukcijas

3°

Meteriālu specifikācija

Nr.p.k.

Materiāls Daudzums

1.

Ruberoīda virsklāja ieklāšana (1 kārtā TechnoNicol Bipol standart EKP 4,0 vai analogs).

Biezums bituma slānim  ≥3,8mm, pamatnes veids: poliesters, elastīgums ≥-15°C/ Ø30mm,

silutmizturība ≥+85°C/2h)

934m

2

2.

Ruberoīda  iedobju (~1cm dziļas) likvidēšana  (Bipol standart EPP 3,0 apakšklājs vai

analogs), biezums analogam robežas no 2,4-4mm, pamatnes veids: poliesters , elastīgums

≥-15°C/ Ø25mm,siltumizturība ≥+85°C)

101m2

3.

Bitumena mastika №21 (TECHNOMAST) 10,6m2

4.

 Bipol standart EPP 3,0 apakšklājs vai analogs (Noteces slīpumu izveide jumta logiem,

ventilācijas izvadu un ventilācijas metāla konstrukciju betona pamatiem ), biezums

analogam robežas no 2,4-4mm, pamatnes veids: poliesters , elastīgums ≥-15°C/

Ø25mm,siltumizturība ≥+85°C)

50m2

5.

Esošo skārda elementu demontāža,atpakaļ montāža

130 t.m.

6.

Neitrāls celtniecības silikons Makroflex AA105 skārda sienas pieslēguma hermetizācijai

5 litri

7.

Dībeļveida skrūvju stirpinājumi ar metāla-gumijas paplāksni (paplāksne vismaz S-15 Ø19) 1 kompl.

8.

Esošo ventilācijas cauruļu, bojātās akmensvates siltumizolācijas nomaiņa t=100

25m

2

9.

Esošo ventilācijas cauruļu  skārda apšuvuma izveide

167m

2

10.

Ventilācijas cauruļu (Ø400) pagarināšana  (pēc piepacelšanas (~100mm) savienojot ar

ievadu vietām ēkā)

5 gab.

11.

Impregnēts koka distancers ventilācijas cauruļvadiem 200x125x65mm 38gab.

12.

Esošo piltuvju nomaiņa pret jaunām, iedziļinot piltuves pozīciju (H&L HL jumta noteka

DN100)

3gab.

13.

Cietā akmens vate  piltuvju iedziļinājumu izveidei Paroc ROB80 20mm 2,28m2

14.

Aeratoru nosegu uzstādīšana 3 gab.

Piezīmes:

1. Lapu skatīt kopā ar lapu AR-3, AR-4 un AR-5

2. Pēc jumta logu skārdu novietošanas iepriekšējā pozīcijā atjaunot esošo

diagonālšuvju bituma mastikas izolāciju,

3. Pie vertikālajām virsmām pirms bituma ruļļmateriāla piekausēšanas atskrūvēt un

saudzīgi noņemt skārda nosegus. Pēc bituma ruļļmateriālu piekausēšanas novietot

un pieskrūvēt skārda elementus iepriekšējā pozīcijā,

4. Jumta iedobes izlīdzināt veidojot  slīpu virsmu ar konstantu kritumu virzienā uz lietus

ūdens iekšējās noteces piltuvi. Iedobes izlīdzināt ar ruberoīda apakšklāa lokšņu

kārtām,

5. Proj. bituma virsklāja joslu virzienam jāsakrīt ar ūdens krituma virzienu,

6. Visiem norādītajiem materiāliem pieļaujams izmantot analogus

Iedobju izlīdzināšanas, 101m2 (lielākās konstatētās platības. Nelielas

lokālās peļķes veidojošas iedobes pārējā jumta daļā precizēt objektā)
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Proj. jumta slīpņu plāns M1:200

Pieņemtie apzīmējumi:

Proj. ruberoīda hidroizolācijas slānis

Esošs jumta logs

Esošs ventilācijas izvads

Esošs aerators

Proj piltuve (kritums ap piltuvi 6° 500mm rādiusā)

Proj. jumta slīpums

Piezīmes:

1. Lapu skatīt kopā ar lapu AR-2, AR-4, AR-5, un AR-6

2. Pēc jumta logu skārdu novietošanas iepriekšējā pozīcijā atjaunot esošo

diagonālšuvju bituma mastikas izolāciju,

3. Pie vertikālajām virsmām pirms bituma ruļļmateriāla piekausēšanas atskrūvēt un

saudzīgi noņemt skārda nosegus. Pēc bituma ruļļmateriālu piekausēšanas novietot

un pieskrūvēt skārda elementus iepriekšējā pozīcijā,

4. Proj. bituma virsklāja joslu virzienam jāsakrīt ar ūdens krituma virzienu,

5. Visas esošās piltuves iedziļināt  veidojot  kritumu 6% piltuves virzienā (skat AR-5),

6. Visā jumta izbūvēm (logiem, ventilācijas izvadiem utt.) izveidot papildus kritumus

ūdens plūsmas novirzīšanai (kritums ≥2%), tādējādi izvairoties no peļķu

veidošanās(skat. rasējumu)

3°

Esošs jumta ventilācijas cauruļu metāla konstrukcijas balsts

Jumta plaknes lūzuma līnija

Sienu demontējamais/ atpakaļ montējamais nosegskārda elements

Demontējamais/ atpakaļ montējamais nosegskārds (parapetiem, jumta

logiem)
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Griezums G-G (pricnipiālais

skārda izvadu risinājums) M1:10

Griezums J-J M1:20

Principiālais risinājums hidroizolācijas izveidei pie

ventilācijas cauruļu metāla balsta konstrukcijas M1:10

Griezums 3-3 M1:10
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kritums
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Esošs nosegskārds

(stiprināts ar skrūvēm)

2
7
0

180

Proj. ruļļu bitumens

1 slānī (virsklājs)

Esošs bitumena

ruļļu segums

Cietā siltumizolācija

Nesošā konstrukcija

350

50

Proj. ruļļmateriāla

galu zem skārda

apstrādāt ar bituma

hermētiķi

Kritums 2%

Proj dībeļveida skrūvju

stirpinājums ar

metāla-gumijas

paplāksni
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apstrādāt ar bituma

hermētiķi
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Nesošā konstrukcija

Proj dībeļveida skrūvju

stirpinājums ar

metāla-gumijas

paplāksni
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5
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konstrukciju (solis 400mm ar

paplāksni, galu nosmērēt ar

bituma mastiku)

Esošs

apmests

mūris

Esošo ruļļmateriālu

atlocīt un, zem tā

uzziežot bituma

mastiku, pielīmēt to

pie sienas

Proj. ruļļu bitumens
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Proj. ruļļmateriāla

galu apstrādāt ar

bituma hermētiķi

3
1
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1
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stirpinājums ar

metāla-gumijas

paplāksni

5
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Proj. ruļļu bitumens

1 slānī (virsklājs)
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Nesošā konstrukcija

kritums
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(balts)

4
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1
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kritums
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5
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Proj dībeļveida skrūvju
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metāla-gumijas

paplāksni

kritums

2
5
0

Proj. ruļļu bitumens

1 slānī (virsklājs)

Esošs bitumena

ruļļu segums

Cietā siltumizolācija

Nesošā konstrukcija

Proj. ruļļmateriāla

galu apstrādāt ar

bituma hermētiķi

Esoša

siltumizolācija

Esošs bloku mūris
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Proj. ruļļu bitumens
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5
0

50

5
0

50

Visus skārda  salaidumus
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Paroc ROS 30 160mm
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Esošā jumta

virsmas plakne
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GRAFISKIE DOKUMENTI

Udensapgādes un kanalizācijas risinājumi



VISPĀRĪGIE NORĀDĪJUMI

1.Projekts izstrādāts saskaņā ar uzdevumu projektēšanai, kā arī ievērojot izdotos

tehniskos noteikumus.

2. Materiālu specifikācijās pieņemtie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem Latvijā

sertificētiem attiecīgās nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte atbilst pasūtītāja un

ieinteresēto organizāciju prasībām.

3. Izmantoto normatīvu un literatūras saraksts

Būvniecības likums:

LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" un citi.

Paskaidrojuma raksts.

Projektēšanas uzdevums, normatīvie dokumenti.

             Projekts ir izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja projektēšanas uzdevumu.

Materiālu specifikācijās pieņemtie materiāli var tikt aizvietoti ar citiem Latvijā sertificētiem attiecīgās

nozīmes materiāliem, kuru kvalitāte atbilst pasūtītāja prasībām.

1. Izmantotie būvnormatīvi :

        Projekta dokumentācijas izstrādei tiek izmantoti LR spēkā esošie standarti un dokumenti:

               LBN 208-15, LBN 222-15, LBN 223-15 un citi.

 Vispārējie norādījumi:

1. Tehniskajā projektā paredzēts veikt esošo lietus ūdeņu novirzīšanu no sporta centra ieejas mezgla

vienstāvu apjoma jumta uz zemes līmenī izveidoto betona apmali. Risinājums paredzēts kā

pagaidu, vēlāk atsevišķā projektā paredzēts izstrādāt attiecīgo cauruļu pieslēgumu blakus esošajai

meliorācijas sistēmai.

2. Projektā uzrādītos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kuri paredzēti pielietošanai

attiecīgajā sistēmā;

3. Augstuma atzīmes dotas metros, mēri doti milimetros.

- Paredzēti šādi lietus novadīšanas sistēmas cauruļu izmēri:

- Pie vēsturiskā ēkas apjoma- cinkota caurule Ø120mm;

- Pie sporta zāles apjoma - ar autokrāsu krāsots lietus PE ūdens guļvads un notekcaurule

Ø160mm ( PN6, SDR26).

5. Horizontālajiem lietus ūdens cauruļvadiem izbūvējot nepieciešams ievērot 1,5% slīpumu uz

iztukšošanas pusi;

(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

(datums)

(paraksts)

Šī būvprojekta ūdensapgādes un kanalizācijas

daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu

prasībām.

Atis Laugalis 50-3468

Būvprojekta

daļas vadītājs

BM 1

UK

Vispārīgie rādītāji
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ATIS LAUGALIS

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

ŪDENSAPGĀDES UN  KANALIZĀCIJAS DAĻA
UK

1.
VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

UK-1

2.
JUMTA PLĀNS

UK-2

3.
GRIEZUMS 1-1, 2-2, 3-3 (FASĀDES)

UK-3
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B

Proj.
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DN 160

Proj. guļvads

DN160

Demontējamie
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notekcauruļu

posmi

1

1

Proj. notekcaurule DN

120 (apvadīt ap ēkas

stūri virs parapeta)

3

2

2
3

Proj. revīzijas lūkas

pie katra vertikālās

notekas
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Jumta plāns M1:200

Pieņemtie apzīmējumi:

Esošs jumta logs

Esošs ventilācijas izvads

Esošs aerators

Esoša piltuve

Esošs jumta slīpums

Jumta  kontūra

kritums

Piezīmes:

1.Lapu skatīt kopā ar lapu UK-3

ATIS LAUGALIS

Meteriālu specifikācija

Nr.p.k.

Materiāls Daudzums

1.

PE ( PN6, SDR26) notekcaurules Ø160

krāsotas esošo notekcauruļu krāsā ar

autokrāsu

39m

2. Cinkota skārda notekcaurule Ø120

5.7m

3.

PE guļvada cauruļu stirpinājumi

(vītņstienis+ķīmiskā ampula+stiprinājums

Niczuk HUPZ-6)

16 gab.

4.

 PE vertikālās notekcaurules dībeļveida

stirpinājumi sienā

5gab.

5.

Esošo skārda notekcauruļu un to stiprinājumu

demontaža (Ø120,  Ø80, 80x100)

20.5m

6.

Skārda apaļnotekcaurules dībeļveida sienas

stiprinājumi

12gab.

7.

PE guļvada caurules revīzijas lūkas (pie

vertikālajām caurulēm)

6 gab.

8.

PE caurules trejgabali  (vertikālo cauruļu

pievienošanai)

5 gab.

9. PE caurules līkums 88°

2 gab.



±0.00

±13.45

+4.10

+4.60

Proj. guļvads DN 160 (kritums

1,5%)

Proj. notekcaurule DN 160

Demontējamie esošo

notekcauruļu posmi

+5.65

+6.11

2
0

1
0

1
5

5
0

Esoša betona apmale

Revīzijas lūkas pie

katras vertikālās

notekas

4

4

Proj. stiprinājumi

guļvada balstīšanai

Proj PE caurules

stiprinājumi mūra sienā

esošo caurules daļu līdz

savienojuma šuvei noņemt vietā

uzstādīt norādītā garuma analogu

cauruli. (ar ripzāģi griezt aizliegts)

Esoša noteku cauruļu

savienojuma šuve

1
5

0
0

1
5

0
0

1
2

0
0

1
2

0
0

1
0

0
0

1
0

0
0

1980 1980

3

3

±0.00

+4.60 +4.60

Proj. notekcaurule DN 120

(stiprinājumu solis 750mm)

Proj.

notekcaurule

DN 120

Demontējamie esošo

notekcauruļu posmi

Esoša betona apmale

Esošs muris

3
0
-
4
8
0

Esoša

siltumizolācija

Vītņstienis M12

cinkots

L=400, 445, 490,

535, ... 850

Solis=3m

2
5
0

Ķīmiskais

enkurojums HILTI

HIT-HY 70

Proj cauruļu

stiprinājums

(izmantot zemāk

esošos

demontējamos)

Trejgabala

atzars

Demontējamā

notekcaurule

Proj. cauruļu

stiprin.  Niczuk

HUPZ-6

Skrūve S32 esošās

un proj. caurules

sastiprināšanai

Esoša

notekcaurule

4-4

Pārejas vietu

cauri skārdam

apstrādāt ar

atmosfērizturīgu,

elastīgu

hermētiķi

Pēc kronšteina

demontāžās atveri

hermetizēt

Esoša

sendvičpaneļu siena

1:25/150
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M1:150
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Piezīmes:

1.Lapu skatīt kopā ar lapu UK-2

2. Proj. notekcauruli pie vēsturiskās fasādes stiprināt izmantojot

cinkotus notekcaurules kronšteinus ar dībeli (analogus esošajiem).

Notekcauruli paredzēt cinkotu - analogu esošajai.

3. Proj. notekcaurules pie sporta halles sienas paredzēt PE

apaļcaurules. Notekcaurules krāsot ar autokrāsu fasādes esošo

notekcauruļu krāsā (orientējoši RAL7004, precizēt objektā) .

ATIS LAUGALIS

Griezums 4-4 M1:25
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Tehniskās apsekošanas atzinums 

Saulkrastu sporta centrs, 8013-002-0428, Smilšu ielā 3, Saulkrasti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saulkrastu novada dome, 29.06.2015, Nr. 5.1/ Li 389 
Apsekošanas uzdevums: 

SIA „Būvprojektu Vadības Birojs”, Reģistrācijas Nr. 40103707855, Reģistrācijas 
apliecības Nr. K158667, Dammes iela 6-5 Rīga, 29217836, epasts: ilmars@bvbkadiki.lv 
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Veikt Saulkrastu sporta halles vienstāva apjoma, kadastra apzīmējums 8013 

002 0428 005, jumta tehnisko apsekošanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem: 
1. Veikt ēkas zāles pārseguma nesošo, norobežojošo konstrukciju un citu jumta 

konstruktīvo elementu tehnisko apsekošanu; 
2. Pēc nepieciešamības (ja konstatēti nesošo konstrukciju bojājumi) veikt 

atsegumus defektu vietās konstrukciju padziļinātai izpētei; 
3. Veikt zāles un piekļauto jumtu plakņu lietus ūdens savākšanas un 

novadīšanas sistēmas veiktspējas kontrolaprēķinu; 
4. Sniegt ieteikumus un risinājumus konstatēto neatbilstību novēršanai; 
5. Sniegt iespējamo jumta pārbūves/rekonstrukcijas risinājumu, kā rezultātā 

būtu droša jumta ekspluatācijas iespēja; 
6. Veikt situācijas fotofiksāciju. 
 

Apsekošanas uzdevums izsniegts 2015. gada 29. jūnijā 

Atzinums izsniegts 2015. gada 10. augustā. 

SIA „Būvprojektu Vadības Birojs” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 
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1.1. būves veids 1265 Sporta ēkas 

1.2. apbūves laukums 2071 m2 

1.3. būvtilpums 16470 m3 

1.4. kopējā platība 2234.15 m2 

1.5. stāvu skaits 1 

1.6. zemes vienības kadastra apzīmējums 8013-002-0428 

1.7. zemesgabala platība 21092 m2 

1.8. būves iepriekšējais īpašnieks - 

1.9. būves pašreizējais īpašnieks Saulkrastu pašvaldība 

1.10. būvprojekta autors A/S „PILSĒTPROJEKTS” 

1.11. 
būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads 
un datums 

Saulkrastu vidusskolas 
sporta halle, Smilšu ielā 3, 

2004. gada septembris 

1.12. būves nodošana ekspluatācijā 2007. gada 18. dec. 

1.13. būves konservācijas gads un datums - 

1.14. 
būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas 
gads 

- 

1.15. 
būves kadastrālās uzmērīšanas lietas 
numurs un datums 

- 

 

2. Situācija 

2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

2.2. būves izvietojums zemesgabalā 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

2.3. būves plānojums 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

3. Teritorijas labiekārtojums 
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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 - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

3.4. nožogojums un atbalsta sienas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

 
4. Būves daļas 

 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. 
Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā 
stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, 
konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu 
prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 
(%) 

4.1. pamati un pamatne - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.2. nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.3. karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.4. pašnesošās sienas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.5. šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.6. pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.7. būves telpiskās noturības elementi - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

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

- 
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 Sporta halles vienstāva apjoma savietotā plakanā jumta nesošās 
konstrukcijas balstītas uz nesošajām sienām. Jumta nesošā konstrukcija pēc 
projekta risinājuma – dzelzsbetona pārseguma paneļi segti ar akmens vates 
siltumizolāciju un uzkausētu ruberoīda jumta seguma hidroizolāciju. Jumta 
segums divās kārtās ar kausētu ruberoīdu, pie vecās skolas ārsienas nav 
piekausēts kvalitatīvi (skat. 8. att. un 9. att.). Konstatētie defekti liecina par 
izvēlētu ekonomiskās klases kausējamo hidroizolācijas materiālu un paviršu 
darba izpildījumu. Faktiski jumta konstrukcijas izbūvētas bez principiālām 
atkāpēm no projekta, izmantojot būtiski neatšķirīgus siltumizolācijas materiālus 
(secināts pēc izpilddokumentācijas datiem). Uz jumta izvietoti virsgaismas 
kupoli, nav konstatēti jumta hidroizolācijas acīmredzami defekti. Vienstāva 
daļai pa E asi pieslēgta sporta zāle, pa B asi esošais vidusskolas apjoms.  
 Vienstāva daļai iekšējā lietus ūdens novadīšanas sistēma ar 3 iekšējām 
lietus ūdens savākšanas piltuvēm – diametrs 90 mm (detalizētāka informācija 
sniegta atzinuma punktā 5.1.). Uz vienstāva jumta apjoma tiek novadīti lietus 
ūdeņi no blakus piebloķētajiem būvapjomiem pa skārda notekcaurulēm (skat. 1. 
pielikumu). Jumta slīpumi izbūvēti atbilstoši projektam robežās līdz 15 ‰ 
(skat. 1. pielikumu). Veikts jumta lietus ūdens novadīšanas sistēmas veiktspējas 
kontrolaprēķins saskaņā ar LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un 
kanalizācija” (detalizētāku informāciju skatīt atzinuma punktā 5.1.) 
 Pēc iepriekšējā dienā nolijušā lietus, divās vietās pie uz jumta 
izvietotajiem gaisa cauruļvadiem konstatētas peļķes līdz 3 mm dziļumam 15 
mm ieplakā mērītā ar 2 m līmeņrādi. (skat. 1. att. un 2. att.).  
 Jumta segumam visā jumta platībā kausējamā ruļļu materiāla šuvēm 
veikts remonts uzsmērējot bituma mastiku. Konstatētas plaisas visās šuvju 
vietās – plaisu atvērums līdz 3 mm (skat. 3. att. un 4. att.). Vietām caurejoša 
plaisa lokšņu sadurvietās, virskārta nav pielīmēta pie apakšklāja (skat. 4. att.). 
  Uz jumta esošajam gaisa cauruļvadam nokritusi siltumizolācija un to 
aptverošā piekausētā bitumena hidroizolācija, siltumizolācija iekritusi peļķē 
zem gaisvada (skat. 5. att.). Gaisa vadu šķērsojumiem caur jumta izolācijām 
hidroizolācijas pieslēguma pacēlums zemākajā vietā ir 10 cm. 
 Jumta siltumizolācijai izveidota vēdināšana caur aeratoriem. Diviem 
aeratoriem nav nosegi (skat. 6. att.) un viens no tiem piegružots ar cigarešu 
atlikumiem (skat. 7. att.).  
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1. att. Pēc lietus peļķe uz jumta (a) 

 
2. att. Pēc lietus peļķe uz jumta (b) – dziļums 3 mm 
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3. att. Plaisa saduršuves mastikā starp divām jumta blakusloksnēm(3 mm) 

 
4. att. Pie apakšklāja nepiekausēts virsklājs, plaisas sadurvietās. 
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5. att. Nokritusi gaisvada siltumizolācija un atlīmējusies aptverošā 

hidroizolācija 

 
6. att. Aeratori bez nosegiem 
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7. att. Aeratoriem, kuriem nav nosegu, iekšpuse piegružota 

 
8. att. Hidroizolācijas pieslēgums sienai atdalījies (a) 
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9. att. Hidroizolācijas pieslēgums sienai atdalījies (b) 

4.9. balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.10. kāpnes un pandusi - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.11. starpsienas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.12. grīdas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.13. ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.14. apkures krāsnis, virtuves pavardi, dūmeņi - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.15. konstrukciju un materiālu ugunsizturība - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.16. ventilācijas šahtas un kanāli - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.17. liftu šahtas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 
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4.18. iekšējā apdare un arhitektūras detaļas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.19. ārējā apdare un arhitektūras detaļas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

4.20. citas būves daļas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

 
5. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

 

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 

- 

 Lietus kanalizācijas veidota no DN 110 PVC plastmasas caurulēm.  

 Jumta lietus ūdens novadīšanas sistēmas veiktspējas kontrolaprēķins 
saskaņā ar LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija” (aprēķina 
metodika nav mainījusies salīdzinot ar LBN 221-98): 
 Uz 3. piltuvi lietus ūdens pieplūst no aptuveni 266 m2 aprēķina laukuma, 
kas rada lietus ūdens pieplūdumu 2.1 l/s, uz 2. piltuvi – aptuveni 697 m2 
aprēķina laukums un lietus ūdens pieplūdums ir 5.5 l/s, uz 1. piltuvi – aptuveni 
825 m2 aprēķina laukums un lietus ūdens pieplūdums ir 6.6 l/s. Visas 3 lietus 
ūdens savākšanas piltuves pievienotas DN 110 cauruļvadam, iebūvētām zem 
pirmā stāva grīdas konstrukcijas. Pie aptuveni 1.5 % krituma DN 110 
cauruļvada deklarētā ūdens caurlaidība ir 10,3 l/s, kas nenodrošina kopējā 
ūdens pieplūduma (14.2 l/s) caurplūdi. Detalizētāku aprēķina informāciju skatīt 
1. un 2. pielikumā. 

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 

- 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.3. 
ugunsdzēsības ūdensvads, automātiskās ugunsdzēsības 
sistēmas un dūmaizsardzības risinājumi 

- 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.4. 
apkures sistēma, tās cauruļvadi, stāvvadi, ventiļi, 
cauruļvadu izolācija, apkures katli, siltummaiņi, 

- 
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mēraparāti, automātika un citi elementi 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.5. 
centrālapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to 
pievadi, siltuma regulatori 

- 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.6. ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārta - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.7. atkritumu vadi un kameras - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.8. 
gāzesvadi un iekārtas, gāzes ūdenssildītāji, gāzes 
apkures katli, gāzes patēriņa skaitītāji 

- 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.9. elektroapgādes sistēma un elektrotehniskās ietaises - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.10. apsardzes, signalizācijas, saziņas un citas iekārtas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.11. vājstrāvas tīkli un ietaises - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.12. lifta iekārta - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

5.13. citas ietaises un iekārtas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

 
6. Ārējie inženiertīkli 

 

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 - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

6.2. Kanalizācija - 

 Iekšējā lietus ūdens kanalizācija pievienota pie iekšpagalma PVC 
kanalizācijas tīkliem ar izvadu esošajā novadgrāvī Smilšu ielā. Lietus 
notekūdens sistēmā acīmredzami defekti netika konstatēti. 
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6.3. drenāžas sistēmas - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

6.4. siltumapgāde - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

6.5. gāzes apgāde - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

6.6. zibensaizsardzība - 

Saskaņā ar tehniskās apsekošanas uzdevumu netiek apsekots 

6.7. citas sistēmas - 

7. Kopsavilkums 

7.1. būves tehniskais nolietojums 

 Saulkrastu sporta halles vienstāva apjoma, kadastra apzīmējums 8013 
002 0428 005, jumta segums (kausējamā ruberoīda hidroizolācija) būtisko 
bituma lokšņu šuvju savienojumu, pieslēgumu gaisa vada šķērsojumiem, gaisa 
vada hidroizolācijas defektu dēļ ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī. Izvēlētais 
hidroizolācijas materiāls un iebūves kvalitāte pie gandrīz 8 gadu ekspluatācijas 
laika sasniedzis aptuveni 75 % tehnisko nolietojumu.  

7.2. secinājumi un ieteikumi 

 Secinājumi: 
 

1. Izbūvēta lietus ūdens kanalizācija nespēj novadīt no jumtiem savākto 
ūdens daudzumu. Pie intensīva lietus notiek ūdens līmeņa pacelšanās uz 
jumta, kā rezultātā caur defektiem un nepietiekama augstuma un 
nekvalitatīviem vertikālajiem pieslēgumiem notiek ūdens iekļūšana 
jumta konstrukcijās 

2. Jumta hidroizolācija būtisko defektu dēļ pie palielinātas ūdens slodzes 
nenodrošina pilnīgu jumta aizsardzību no lietus ūdens caurtecēšanas. 

3. Jumta nesošo dzelzsbetona konstrukciju nestspēja ir pietiekama esošo 
slodžu uzņemšanai (normatīvā slodze, kura norādīta projekta lapā BK-
20, ir 1.8 kN/m2)  

 Ieteikumi:  

1. Daļu no sporta halles jumta un esošās vidusskolas jumta lietus ūdens 
novadīt ar ārējo lietus ūdens novadīšanu uz meliorācijas sistēmu, kas 
atrodas pie galvenās ieejas sporta hallē. (skat. 13. att., 14. att., 15. att. un 
3. pielikumu) Attēlos ar bultu atzīmēts jaunā notekcaurules izvietojums 
un virziens un apļi apzīmē notekcaurules piesaistes pie esošajām 
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notekcaurulēm.  Šo izmaiņu rezultātā uz iekšējo lietus ūdens novadīšanas 
sistēmas 3. piltuvi lietus ūdens pieplūstu no aptuveni 266 m2 aprēķina 
laukuma, kas rada lietus ūdens pieplūdumu 2.1 l/s, uz 2. piltuvi – 
aptuveni 421 m2 aprēķina laukums un lietus ūdens pieplūdums 3.3 l/s, uz 
1. piltuvi – aptuveni 410 m2 aprēķina laukums un lietus ūdens 
pieplūdums 3.2 l/s. Kopējais visu trīs piltuvju savāktais ūdens 
pieplūdums būtu 8.6 l/s, kas, pie aptuveni 1.5 % krituma DN 110 
cauruļvada (deklarētā ūdens caurlaidība ir 10,3 l/s), nepārsniedz 
deklarēto cauruļvada ūdens caurlaidību.  
 Gar sporta halli izbūvēt guļvadu DN 160 no sporta halles jumta 
novadāmo ūdeņu savākšanai un novadīšanai ārpus ēkas. 

 
13. att. Pašreizējā sporta zāles lietus ūdens novades sistēma un piedāvātais 

risinājums (a)  
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14. att. Pašreizējā sporta zāles lietus ūdens novades sistēma un 

piedāvātais risinājums (b)  

 
15. att. Vidusskolas jumta daļēja lietus ūdens novadīšana ārpus savietotā 

jumta 
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2. Sporta halles vienstāva apjoma jumtam ir nepieciešams uzkausēt 
papildus virsklāju ar premium klases kausējamās hidroizolācijas, 
piemēram, TechnoNICOL EKP Unifleks materiālu. Līdz ar to uz jumta 
seguma pieļaujamas neliela dziļuma (līdz 15 mm) peļķes. 

3. Jumta siltumizolācijas aeratoriem nepieciešamas uzlikt nosegus. 
4. Veikt siltumizolācijas un hidroizolācijas remontu uz jumta esošajiem 

gaisa vadiem. 

 Ņemot vērā izbūvētās lietus ūdens savākšanas/novadīšanas sistēmas 
risinājumus un tehnisko izpildījumu, ievērojot konstatētos defektus, 
nepieciešams: 

- nekavējoties izveidot no sporta zāles un vidusskolas jumta savāktā lietus 
ūdens novadīšanu ārpus halles vienstāva apjoma jumta plaknes 
(detalizētāka informācija ieteikumu 1. punktā), pagaidu risinājumā lietus 
ūdeni novadot uz asfalta seguma. Pēc meliorācijas sistēmas izbūves, 
lietus ūdeni novadīt meliorācijas sistēmā. 

- nekavējoties veikt gaisa vadu šķērsojumu caur jumta konstrukcijai 
hidroizolācijas remontu ar kausējamu bituma ruļļmateriālu  

- uz vienstāva apjoma jumta izvietotiem gaisa vadiem nepieciešams veikt 
bojāto posmu siltumizolācijas un hidroizolācijas remontu 

- otrā prioritāte ir izveidot papildus jaunu jumta hidroizolāciju vienstāva 
apjomam ar kausējamu ruļļveida hidroizolāciju. 

Tehniskā apsekošana veikta 2015. gada 15., 29. jūlijā un 6. augustā. 
 

Apsekošanas atzinums uz 16 lapām ar defektu fotofiksācijām. 
Pielikums uz 4 lapām: 

- jumta plāns ar aprēķina rezultātiem 
- iekšējās kanalizācijas plāns ar caurplūdes slodzēm 
- pieslēgums pie meliorācijas sistēmas 
- būvinženiera kvalifikācijas /kompetences dokumenti 

 
 

Apsekošanu veica: 

Ilmārs Birzgalis, sertifikāta numurs 20-3244 

Izpildītājs: 

SIA „Būvprojektu vadības birojs” valdes loceklis Ilmārs Birzgalis 
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