BVKB aizrādījumi un aizrādījumu novēršanas gaita
Nr.p.k.

1.

Iestāde

Atzinuma/lēmuma* Nr.
un datums

Atzinums Nr.4-2.1Lēdmanes skolas sporta
2017-208-4142
zāle
12.06.2017.

Aizrādījumi
1.Siltummezgls nav aprīkots ar shēmu un
informāciju par ventiļu un sūkņu darbību

Ieteikums

Termiņš

NAV

NAV

2.Bojātas ēkas horizotālās lietus savācējteknes

2.

Lēdmanes skola

Atzinums Nr.4-2.12017-208-4124
09.06.2017.

1.Plaisas trepju telpē, garderobē un klasēs

2.Nav telpu pieejamība cilvēkiem ar kustības
traucējumiem
3.Atsevišķās telpās nav nostiprinātas
elektokomunikācijas, atkailināti vadi
4.Siltummezgls nav aprīkots ar shēmu un
informāciju par ventiļu un sūkņu darbību
5.Elektrosadales telpas izmantošana,
elektroapgādes komunikāciju izbūve
6.Bēniņos nedarbojas vedināšanas sistēma
(komunikācijas nav izvadītas uz jumta)

Veikt telpu tehnisko izpēti

Tehniskai izpētei 3
mēneši
Bojājumu
novēršanai
2018.gada jūnijs

Lēmums Nr.4-2.517/330 10.07.2017.

3.

Atzinums Nr.4-2.1Lielvārdes pamatskola 2017-208-3914
16.06.2017.

Kāpņu telpā, uzejā uz bēniņiem, tostarp telpās
Nr.19,20, 41, 58, 76, 100 konstatētas plaisas ar
atvērumu ~ 15-20 mm, kā arī starp nesošo sienu
un kāpņu konstrukciju izveidojusies plais
(iespējams notikusi trepju balsta novirze), cita
starpā plaisas konstatētas arī telpās Nr. 79, 82, Veikt ēkas daļas tehnisko
95, 96, 97.
izpēti

1.Jumta nesošo konstrukciju, mūrlatas un spāru
stiprinājumi neatbilstoši
Jānovērš konstatētā bīstamība
2.Pārseguma defekti elektrosadales telpā
3.Pārseguma defekti pagrabtelpās
4.Ēkas 3.stāvā mitruma ietekmē bojātas
iekštelpu konstrukcijas
5.Sporta zāles gala sienā vertikālās plaisas,
pārseguma konstrukcijām nodrupis apmetums
6.Ēkas pamatu aizsargapmale nepilda savu
funkciju - vietām nodrupusi un iesēdusies.
Vietām izskalojumi, lietus ūdens iekļūst
pagrabtelpās
7.Ēkas iekšpagalma 3.stāva līmenī neveiksmigi
izbūvēts savienojuma mezgls
8.Siltummezgls nav aprīkots ar shēmu un
informāciju par ventiļu un sūkņu darbību
9.ŪK, apkures sistēmas cauruļvadu un ventiļu
izolācija , elektroizolācija nolietojušās
10.Ēka nav pilnībā pieejama cilvēkiem ar
kustības traucējumiem

Nepieciešama sistēmas
atjaunošana

30.03.218.

6 mēneši

11.Ēkas kāpņu telpās kāpnēm nav marķējuma
12. Atsevišķām telpām nav nodrošināts
ugunsdrošības blīvējums šķērsojuma vietās
(p.3.1)
13.Nav uzstādītas evakuācijas zīmes (p.3.2)
14.Evakuācijas plāni nav izstrādāti, atbilstoši LVS
446 prasībām (p.3.3)
15.Evakuācijas telpā atrodas degtspējīgi
priekšmeti un diensgaismas lampas (P.3.4)
16.Ēkai nav tehniskā apsekošana
17.Elektroinstalācijas izolācijas un zemējumi
neatbilst normām (veikti mērījumi) (P.6.1)

Novērst neatbilstību
Ēkas īapšniekam veikt obligāto
iebūvēto dabīgās un piespiedu
ventilācijas sistēmas pārbaudi

Lēmums Nr. 4-2.517/349 18.07.2017.

Skatīt aizrādījumus Atzinumā

Novērst Atzinumā Konstatēto
bistamību Ēkas mehāniskajā
stiprībā un stabilitātē
Veikt Ēkas konstrukciju, kurās
ir konstatētas plaisas,
padziļinātu tehnisko izpēti

4.

PII "Pūt vējiņi"

Atzinums Nr.4-2.12017-208-3915
24.04.2017.

1.Ēka nav pilnībā pieejama cilvēkiem ar kustības
traucējumiem (p.2.1)
2.Ēkas kāpņu telpās kāpnēm nav marķējuma
(p.2.2)

30.12.2018.
01.09.2018.

3.Siltummezgls nav aprīkots ar shēmu un
informāciju par ventiļu un sūkņu darbību (p.2.3)
4.Elektrosadales telpa nav norobežota ar
ugunsdrošām durvīm (p.3.1)
Ēkas īapšniekam veikt obligāto
iebūvēto dabīgās un piespiedu
ventilācijas sistēmas pārbaudi
(p.6.2)

5.

Kaibalas skola

Atzinums Nr.4-2.12017-208-3919
20.06.2017.

Piezīmes par:

Jāveic ēkas, tās daļas vai
iebūvēto būvizstrādājumu
tehniskā izpēte

saliekamo dzelzsbetona pamatu bloku atbalsta Jānovērša konstatētā
sienai starp veco un jauno ēkas daļu
bīstamība
esošo metāla dūmvadu
iebūvēto metāla stieņu pakāpienu silikātķieģeļu
ventilācijas šahtas ārsienā
rezerves metāla kāpņu konstrukcijas tehnisko
risinājumu
betona kāpņu remontdarbu nepieciešamību
par lietus ūdens novadīšanu no ēkas pamatiem
par ēkas pamatu hidroizolāciju
par plaisām jaunās skolas ēkas fasādē
par ķieģeļu mūra izdrupumiem ēkas fasādes otrā
stāva līmenī
par aizsargkrāsas atdalīšanos un stiegrojuma
koroziju pārseguma betonam pagrabstāva
saimniecības telpās

20.06.2018.

20.12.2017.

par evakuācijas zīmju un evakuācijas plānu
izvietošanu, inženiertīklu apkalpošanas shēmu
izvietošanu
ir veikti elektroinstalācijas un elektroiekārtu un
zemējumu mērījumi.
ka ēka nav pieejama cilvēkiem ar kustības
traucējumiem

Lēmums Nr.4-2.517/371 28.07.2017.

6.

Lielvārdes vidusskola
(2878,4 m2)

Atzinums Nr.4-2.12017-208-3917
19.05.2017.

Skatīt aizrādījumus Atzinumā

Ēkas 1.stāvā starpsienā starp elektrosadales
telpu un biblioteku konstatētas deformācijas
Ēkas trīs stāvu daļas A un R fasāžu ķieģeļu mūrī
konstatētas caurejošas plaisas visas ēkas
augstumā.
Trisstāvu ēkas R fasādē pirmā stāva līmenī pie
elpas Nr.60 fiksēti ķieģeļu mūra izdrupumi
Ēkas kāpņu telpā pirmais un pēdējais pakāpieni
nav marķēti
Apkures iekārtas dūmvadam pievienotas
nepareizi
Ēkas 2. un 3.stāvs nav pieejami cilvēkiem ar
kustības traucējumiem

Veikt Ēkas nesošo
konstrukciju, kurās ir fiksētas
plaisas, tehnisko izpēti
Veikt pasākumus Atzinumā un
šajā lēmumā norādīto Ēkas
mehāniskās stiprības un
stabilitātes trūkumu
novēršanai
Jāveic ēkas, tās daļas vai
iebūvēto būvizstrādājumu
tehniskā izpēte

31.03.2018.

31.08.2018.

19.05.2018.

Ēkas R fasādē pie lietus ūdens notekas ar metāla
drāti piestiprināta metāla caurule
Pie izejas no zāles nav uzstādīta izgaismota
evakuācijas zīme
Evakuācijas plāni nav izstrādāti, atbilstoši LVS
446 prasībām
Ēkai nav veikta tehniskā apsekošana

Lēmums Nr.4-2.517/398 10.08.2017.

7.

Lielvārdes vidusskola
(885,4 m2)

Atzinums Nr.4-2.12017-208-3918
12.05.2017.

Skatīt aizrādījumus Atzinumā

Daļa ēkas netiek ekspluatēta
Pa ēkas perimetru novērojama ēkas pamatu
aizsargapmaļu izsēšanās
Ēkas R un D daļā cokola daļā apmetums ir
nodrupis, atsevišķās vietās izdrupuši ķieģeļi
Ēkas nesošajām mūra sienām konstatētas plaisas
līdz pat 2 cm
Baseina telpā nepietiekama jumta siltumizolācija
un hidroizolācija
Ēkas A daļā ieejas kāpnes un lievenis nokrišņu
ietekmē bojāti
Ēkas jumtam baseina telpā konstatēta
caurtecēšanas pazīmes
Ēkas koka ārdurvis ir nolietojušās un trupējušas.

Veikt Ēkas konstrukciju, kurās
Atzinumā ir konstatētas
plaisas, tehnisko izpēti, tajā
skaitā, veicot plaisu
monitoringu vismaz gadu

Aizliegt ēkas ekspluatāciju līdz
bīstamības novēršanai

15.09.2018.

Līdz bīstamības
novēršanai

Izsisti sienas stikla bloki
Ēkas kāpņu telpā pirmais un pēdējais pakāpieni
nav marķēti
Būvinženiera A.Mauriņa atzinums, ka galveno
nesošo konstrukciju tehniskais stāvoklis
nenodrošina LBN 006-00 prasības
Lēmums Nr. 4-2.517/299 19.06.2017.

8.

Lielvārdes novada
mūzikas un mākslas
skola

Atzinums Nr.4-2.12017-208-3916
12.05.2017.

Skatīt aizrādījumus Atzinumā

Ēkas katlu telas savienojuma vietā ar eku
konstatētas deformācijas plaisas
Ēkas otrā stāvā nav nodrošināta nokļūšana
cilvēkiem ar ustības traucējumiem, nav ierīkotas
pielāgotas tualetes
Ēkas kāpņu telpā pirmais un pēdējais pakāpieni
nav marķēti ar kontrastmarķējumu
Siltummezglā nav izvietota apkalpošanas shēma
un atšifrējums uz iekārtām
Ēkas 2.stāvā aktu zāles evakuācijas durvis nevar
atvērt bez kavēšanās
Gaisa vadiem un citām nženierkomunikācijām,
kas šķērso telpas norobežojošās konstrukcijas
(sienas) nav nodrošināts ugunsdrošs blīvējums
šķērsojuma vietās
Elektrosadales telpa nav norobežota ar
ugunsdrošām durvīm
Kapņu telpā uz pagrabu izvietotas kartona kastes

Aizliegt Ēkas daļas
ekspluatāciju līdz bīstamības
novēršanai

Ēkai nav veikta tehniskā apsekošana
Konstatēta elektroiekārtu izolācijas un
zemējuma neatbilstība normām
Veikt regulāru pārbaudi dabīgās un piespeidu
ventiācijas sistēmām

9.

Jumpravas vidusskola

Atzinums Nr.4-2.12017-208-3920
24.04.2017.

Starp elektrosadales telpu un mājturības
kabinetu konstatētas nelielas diagonālas plaisas
pie ieejas telpā
Skolas 4stāvu daļas gala kāpņu telpā 4.stāvā
starp ārseguma paneļiem konstatēti izdrupumi
Minētās kāpņu telpas sienās konstatētas
diagonālās plaisas, kā arī deformācijas plaisas un
izdrupumi
Ēkas nav pilnībā pieejams cilvēkiem ar kustības
traucējumiem
Ēkas kāpņu telpā pirmais un pēdējais pakāpieni
nav marķēti ar kontrastmarķējumu
Aktu zālē izvietotie pakāpieni nokāpšanai no
tribīnēm uz sporta laukumu nav droši lietošanā
un neatbilst MK noteikumiem
Ēkas jumta daļā nav izbūvētas sniega barjeras
Ēkas gaitenī atrodas nenoizolētas apkures
maģistrālais cauruļvads
Ēkas daļā nav ierīkota automātiskā ugunsgrēka
atklāšana un trauksmes signalizācijas sistēma
Ēkai nav veikta tehniskā apsekošana
Konstatēta elektroiekārtu izolācijas un
zemējuma neatbilstība normām

10.

PII Zvaninš

Atzinums Nr.4-2.12017-208-3921
18.04.2017.

Nav risināta lietus ūdens novadīšana no
pamatiem
Pagrabtelpās atsevišķās vietās pārsegumā
konstatēta aizsargkārtas izdrupšana
Ēka av pilnībā pieejama cilvēkiem ar kustības
traucējumiem
Ēkas elektroinstalācija ir nolietojusies

*BVKB lēmums ir administratīvs akts, BVKB Atzinums nav administratīvs akts

Piezīmes

Izsludināts iepirkums padziļinātas
tehniskās izpētes veikšanai

Izsludināts iepirkums padziļinātas
tehniskās izpētes veikšanai

Izsludināts iepirkums padziļinātas
tehniskās izpētes veikšanai

Izsludināts iepirkums padziļinātas
tehniskās izpētes veikšanai

Izsludināts iepirkums padziļinātas
tehniskās izpētes veikšanai

Izsludināts iepirkums padziļinātas
tehniskās izpētes veikšanai

Izbūvēts 2017.gada vasarā

