
Vadlīnijas LBPA–PS–201:2019 “Prasības būvju konstrukciju detalizētai būvizpētei” 

 

Šo vadlīniju mērķis ir definēt labu profesionālo un tehnisko praksi, kuru jāievēro speciālistiem iesaistītiem esošo būvju 

konstrukciju būvizpētē (apsekošanā). 

1. Darbības lauks 

Šis vadlīnijas nosaka prasības būvkonstrukciju apsekošanai un būvizpētes veikšanai. Šis ir Latvijas Būvkonstrukciju 

projektētāju asociācijas profesionālais standarts, kas apkopo likumdošanas prasības, kas papildinātas ar labas 

profesionālās prakses vadlīnijām. Šis standarts neietver specifiskas prasības, kas būtu jāievēro tehnoloģiski specifisku 

vai sarežģītu objektu vai izstrādājumu būvkonstrukciju apsekošanai un būvizpētes veikšanai.  

2. Normatīvās norādes 

Izmantojot datētas un nedatētas atsauces, šīs vadīnijas ietver citu publikāciju noteikumus. Datētu atsauču gadījumā 

jebkuri vēlākie publikāciju labojumi un pārstrādes attiecināmas uz šīm vadlīnijām tikai tad, ja tie iestrādāti šeit. 

Nedatētu atsauču gadījumā izmantojama jaunākā publikācija, uz kuru dota atsauce. Lietojamo pamatstandartu 

saraksts:  

 LVS EN 1990 “Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati”, kā arī pārējie Eirokodeksu saimes standarti; 

 LBN-000 sarakstā uzskaitītie (un 2005. gadā atceltie) būvnormatīvi; 

 LVS 1046 “Prasības būvkonstrukciju projekta saturam un noformēšanai”; 

 ISO 13822:2010 “Assessment of existing structures”. 

3. Termini un definīcijas 

Šajās vadlīnijās lietotie termini un definīcijas ir saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ja vien tie nav 

atsevišķi izdalīti un izskaidroti šī dokumenta ietvaros.  

Jēdzieni būvizpēte un apsekošana tiek uzskatīti par sinonīmiem. Turpmāk tekstā jēdziens būvizpēte tiek pielietots 

attiecībā uz būvju konstrukciju būvizpēti. 

4. Prasības un pienākumi būvizpētes veicējam  

4.1. Kompetence 

Būvizpētes veicējam jābūt zināšanām un pieredzei: 

 par vēsturiskām un esošām būvniecības metodēm un tehnoloģijām apskatāmā apgabalā; 

 par būvju konstrukciju un to elementu sabrukuma mehānismiem; 

 par atbilstoši apskatāmai būvei līdzīgu būvkonstrukciju aprēķiniem un projektēšanu. 

Būvizpētes veicējam ir jāatbilst vismaz tādam kompetences līmenim, cik sarežģīta un apjomīga ir apsekojamā būve. 

Ja būvspeciālists uzņemas veikt darbus, kuru realizācijai viņam nav pietiekamas kompetences, viņa rīcība neatbilst 

labai praksei. 

4.2. Profesionālā kvalifikācija  

Būvizpētes veicējam: 

 ir jāatbilst vispārīgo būvnoteikumu prasībām; 

 ir jābūt vismaz 1. augstākās izglītības līmenim būvniecības jomā;  

5. Būvizpētes pamatnostādnes  

5.1. Būvizpētes mērķis 

Šajās vadlīnijās aprakstītā būvizpēte ietilpst inženiera profesionālās darbības laukā un iedalāma divās kategorijās: 



1. vispārīgā būvizpēte (preliminary assessments); 

2. detalizētā būvizpēte (detailed assessments). 

Šie būvizpētes tipi aprakstīti nodaļās 5.1. un 5.3.  

Iemesli būvizpētes veikšanai:  

 periodiska nesošo konstrukciju apsekošana; 

 (neperiodiska) apsekošana pirms pirkšanas, pēc valsts / pašvaldību iestāžu pieprasījuma, kādu šaubu vai cita 

iemesla dēļ; 

šīs ir vispārīgas būvizpētes, kam, atkarībā no mērķa un detalizēta darba uzdevuma (ko būvizpētes veicējs saskaņo 

ar pasūtītāju), apjoms var tikt paplašināts ar detalizētas būvizpētes elementiem; 

 būvizpēte pirms rekonstrukcijas darbu veikšanas; 

šāda būvizpēte sevī ietver gan vispārīgas būvizpētes darbu apjomu, gan arī detalizētas būvizpētes dabu apjomu, 

un var tikt veikta vienā vai vairākās stadijās. 

Būvizpētes mērķi nosaka pasūtītājs kopā ar būvizpētes veicēju. Būvizpētes metodēm, apjomam un kvalitātei pēc 

būtības jāatbilst izvirzītam mērķim. 

5.2. Vispārīgā būvizpēte [1, 8.2] 

Vispārīgā būvizpēte rezultē rakstveida atskaitē par būvkonstrukciju tehnisko stāvokli, kas pēc būtības ir kvalitatīvs, ne 

kvantitatīvs ziņojums. Lai gan šāds kvalitatīvs novērtējums bāzēts vizuālā apskatē, nepieciešama sistemātiska pieeja, 

lai nodrošinātu, ka visas kritiskās vietas ir aplūkotas un dotas atbilstošas rekomendācijas.  

Ekspluatējamās būves vispārīgās būvizpētes mērķis ir noskaidrot būves elementu mehānisko stiprību un stabilitāti, 

būves lietošanas drošību atbilstoši faktiskā lietošanas veida slodzēm.  

Vispārīgai būvkonstrukciju būvizpētes atskaitei var būt izmantota forma pēc LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana". 

a) Dokumentu un citas informācijas izpēte 

Vispārīgo būvizpēti veicošajam inženierim, pirms ēkas apskates klātienē, jāiepazīstas ar visiem pieejamajiem 

saistītajiem un nepieciešamajiem dokumentiem un rasējumiem, kas ietver, bet neaprobežojas ar, oriģinālo 

būvprojektu un izpild-dokumentāciju. Turklāt inženieriem jānoskaidro, vai nav pieejami arhīva dokumenti,  kuros var 

būt aprakstīts būves tehniskais stāvoklis vai tajā veiktās izmaiņas. Tas palīdzēs inženierim: 

1. saprast būves plānojumu un tās galvenās nesošās būvkonstrukcijas; 

2. noteikt sākotnēji pieņemtās aprēķina slodzes, lai aplēstu pašreizējo slogojumu un telpu funkcionālo zonējumu 

pēc normatīvu prasībām; 

3. konstatēt vai kas pievienots, vai izmainīts; 

4. identificēt kritiskās vietas, kam nepieciešamas pārbaudes. 

Inženierim no pasūtītāja jāpieprasa: 

 sākotnējā būvniecības dokumentācija; 

 ģeotehniskās izpētes atskaite; 

 varas iestāžu izdotie rīkojumi un dokumenti; 

 iepriekšējie būvizpētes ziņojumi; 

 ziņojumi par hroniskām problēmām; 

 cita pieejamā informācija. 

Jāpārskata informācija par notiekošiem uzturēšanas darbiem un remontdarbiem. Lai identificētu zināmās problēm-

vietas (zonas ar pārslodzi, koroziju, plaisām vai ūdens noplūdēm), jāizvaicā uzturēšanas personāls un īpašuma 



pārvaldnieki. Ja konkrētā būve ir klasificējama kā vēsturiska, jāpārbauda kultūras mantojuma saglabāšanas prasības, 

lai pārliecinātos vai nav piemērojamas kādas prasības vai ierobežojumi. 

b) Būves apsekošana 

Būvizpēti veicošajam inženierim jāveic objekta apskate klātienē (“uz vietas”). Citu personu uzņemtas fotogrāfijas un 

vizuālie materiāli var noderēt, taču nevar aizstāt objekta apmeklējumus. 

Vispārīgā būvizpētē inženieris veic vizuālu apsekošanu, tās ietvaros veic sekojošo: 

1. pārbauda galveno nesošo būvkonstrukciju atbilstību prasībām tādā mērā, kā iespējams, izmantojot 

negraujošās metodes apseko ēkas stāvokli, lai konstatētu vizuāli redzamus būvkonstrukciju defektus un 

būvkonstrukciju bojājumu pazīmes, pārslodzi vai deformācijas; 

2. novērtē ēkas funkcionālo pielietojumu, lai konstatētu acīmredzamas novirzes no paredzētā funkcionālā 

pielietojuma; 

3. meklē pārbūvi, papildinājumus vai izmaiņas, kam varētu būt negatīva ietekme uz būvkonstrukcijām; 

4. identificē ēkas norobežojošo konstrukciju bojājumus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt nesošās būvkonstrukcijas. 

Novērtējumā ir jādokumentē sekojoši parametri: nesošo konstrukciju ģeometrija un šķērsgriezumi; materiālu tips; 

vizuāli redzamas deformācijas, bojājumi; virsmu stāvoklis; un kritiskie mezgli. Pieļaujams šos parametrus novērtēt ar 

kvalitatīviem jēdzieniem – no “lieliski”, “labi” līdz “pieņemami” vai “slikti”, bet svarīgi, lai šie jēdzieni būtu definēti 

ziņojumā. 

Problēmas ar nesošo konstrukciju elementu vizuālu apsekošanu var sagādāt apstāklis, ka tās sedz apdare. Inženierim 

jāizmanto savas profesionālās zināšanas un pieredze, lai noteiktu vietas, kur nesošās konstrukcijas atsedzamas 

apskatei. Šādos gadījumos, lai identificētu kritiskos/atsedzamos elementus, būtiski iepazīties ar būvkonstrukciju plānu 

rasējumiem. Gadījumos, kad novērtējums tiek veikts, lai novērtētu kādus bojājumus nesošajām konstrukcijām 

nodarījusi kāda ārkārtas situācija, piemēram, ugunsgrēks, sadursme ar transportlīdzekli vai plūdi, inženierim var tik 

norādīts ierobežot novērtējumā ietverto apgabalu ar zonu, kuru tieši ietekmējis minētais notikums. Šim 

ierobežotajam novērtējumam būtu jāaptver visus tieši skartos konstrukcijas elementus, blakus esošos elementus un 

savienojumus, un jebkuru komponenti, kas atrodas skarto elementu kritiskajā slodze ceļā.  

c) Sākotnēja nesošo konstrukciju analīze 

Vispārīgā būvizpētē nav paredzēts veikt būves vispārēju nesošo konstrukciju analīzi, taču inženier-aprēķini var būt 

nepieciešami, lai pārbaudītu kritisko elementu atbilstību drošības prasībām. Šie aprēķini parasti izmanto aptuvenas 

metodes, un tiem jābūt vērstiem uz būves zonām vai elementiem, kas izraisa šaubas, lai noteiktu, vai konstatētie 

apstākļi ir iemesls bažām. Šie apstākļi var norādīt uz nepieciešamību pēc tūlītējas darbības (ekspluatācijas 

ierobežojumiem utt.), tālākas detalizētākas izpētes vai dot apstiprinājumu, ka konkrētais elements ir nesošo 

būvkonstrukciju prasībām atbilstošs. 

d) Atskaite/ziņojums 

Vispārīgai būvizpētei jānoslēdzas ar savlaicīgi klientam izsniegtu parakstītu rakstveida atskaiti. Atskaitei jāietver: 

- būvizpētes iemesls; 

- sniegtā pakalpojuma apmērs un jebkādi ierobežojumi būvizpētes veikšanai; 

- vispārīgs ēkas un tās būvkonstrukciju apraksts; 

- apskatīto zonu, iesaistītā personāla, metodoloģijas un novērojumu apkopojums;  

- aprēķini, secinājumi un rekomendācijas t.sk. nepieciešamība pēc tūlītējiem drošības mēriem vai papildus 

novērtējuma (skatīt. zemāk) 

Atskaitei jāpievieno grafiskā vai cita iegūtā informācija par būvi, kas ir derīga turpmākai projektēšanai (plāni, 
šķērsgriezumi, lietošanas veids, slodzes, sākotnējo aprēķinu rezultāti (ja tādi ir veikti), fotofiksācija u.c. informācija.  



e) Lēmumi par tūlītējām darbībām 

Kad vispārīgā būvizpēte norāda potenciāli bīstamu stāvokli (situāciju, kas apdraud sabiedrības drošību un veselību), 

inženierim ir pienākums nekavējoties ziņot (mutiski un rakstveidā) par stāvokli un iespējamiem 

riskiem/apdraudējumu atbildīgajai personai, kas spējīga situāciju risināt. Šis ziņojums nereti iekļauj vajadzību pēc 

tūlītējas rīcības risku ierobežošanai. Šādu rakstisku paziņojumu īsā vēstulē var būt nepieciešams iesniegt pirms pilnā 

atzinuma pabeigšanas. 

Iespējamie ieteikumi tūlītējai rīcībai var ietvert: 

- pagaidu stutu un saišu uzstādīšanai, lai novērstu sabrukumu; 

- piekļuves ierobežošana ēkai vai tās daļai; 

- pagaidu noseguma uzstādīšana, lai samazinātu būvkonstrukciju samitrināšanos utt. 

f) Rekomendācijas detalizētai būvizpētei 

Vispārīgā būvizpēte izvērtē nepieciešamību un rekomendē veikt detalizētu būvizpēti. Inženierim skaidri jānorāda 

iemesli un termiņi tās veikšanai, un iespējamās sekas, ja to nedara. 

 
5.3. Detalizēta būvizpēte 

Galvenais detalizētās būvizpētes uzdevums ir noteikt vai būves vai tās daļas būvkonstrukcijas ir prasībām atbilstošas. 

Detalizētai būvizpētei var būt nepieciešamas darbības, kas var ietvert būves daļu vizuālus bojājumus, un plašs 

inženiertehniskais darbs, kas var prasīt būtiskus īpašnieka ieguldījumus. Tādēļ detalizētās būvizpētes vērienam jābūt 

izsvērtam ievērtējot riskus sabiedrības drošībai. Izpētes programmai jāsaskan un jāpapildina vispārīgā (“sākotnējā”) 

būvizpēte. Būvizpēte var būt ierobežota konkrētai ēkas zonai vai koncentrēties uz noteiktu tehnisko aspektu lokāli vai 

visai ēkai. 

Rekonstruējamas būves būvizpētes mērķis ir noskaidrot būves elementu mehānisko stiprību un stabilitāti, būves 

lietošanas drošību atbilstoši projektētā lietošanas veida slodzēm, vienlaicīgi noskaidrot, vai nedraud tūlītēja 

bīstamība, kas jānovērš līdz rekonstrukcijas darbu uzsākšanai. 

a) Detalizēta dokumentācijas meklēšana un apskats 

No attiecīgiem avotiem jāpieprasa būvkonstrukciju projekta informācija un informācija par būves uzturēšanu. Šie 

ieraksti ir vērtīgi un var palīdzēt izprast ēkas būvkonstrukciju vēsturi un samazināt būves apsekošanas un 

būvkonstrukciju graujošo pārbaužu apjomus. Atkarībā no ēkas vecuma, pašvaldības būvvaldē vai arhīvā var 

būtinformācija par sākotnējo projektētāju, būvētāju vai īpašnieku. Lai apkopotu vēsturisko informāciju, inženierim 

var būt nepieciešams kontaktēties ar šīm personām. Šie meklējumi var radīt papildus izmaksas. Pēc dokumentu 

ievākšanas iegūtā informācija jāpārbauda objekta apmeklējumos un informācijas iztrūkumi jāpapildina ar 

uzmērījumiem un novērojumiem lietojot negraujošās un graujošās pārbaužu metodes. 

b) būves apsekošana 

Būves apsekošana ir galvenā būvizpētes sastāvdaļa. Svarīgi, lai būves apsekošana tiek veikta sistemātiskā un zinātniski 

pamatotā veidā. Tās mērķis ir konstatēt nozīmīgas problēmas būvkonstrukcijās, tai skaitā: bojājumus, pārslodzi un 

deformācijas. 

c) Viedlapas un kontrolsaraksti 

Veidlapas un kontrolsaraksti var būt noderīgi darba plāna izstrādē būvizpētei. Šīs veidlapas un kontrolsaraksti var būt 

jāpielāgo, lai tie atbilstu konkrētās būvizpētes mērķiem, taču tās nevar aizstāt pieredzējuša inženiera vērtējumu. 

d) Materiālu pārbaudes 



Var būt nepieciešama detalizētas būvkonstrukcijās izmantoto būvniecības materiālu inženiertehnisko īpašību 

pārbaudes. Šo pārbaužu apjoms daļēji atkarīgs no ēkas būvniecībās izmantoto materiālu veida, kā arī no pētāmās 

problēmas rakstura. Var būt nepieciešams konsultēties/nolīgt inženieri ar padziļinātām zināšanām par konkrētiem 

būvniecības materiāliem (piemēram, koksnes speciālists - koka sugas un koksnes klases noteikšanai). Ja jānosaka 

būvkonstrukciju elementu nestspēja, bet būvmateriālu fizikāli mehāniskās īpašības nav zināmas, nereti jāņem paraugi 

testēšanai. Iegūstot paraugus jāievēro piesardzība, lai saglabātu konstrukciju nestspēju pēc paraugu ņemšanas. 

Jāizlabo visi bojājumi, kas nodarīti konstrukcijai vai ugunsdrošības mezgliem. 

Jebkādi materiālu bojājumi vai defekti kvantitatīvi jānovērtē un jāanalizē to ietekme uz būvi. Pamatojoties uz šiem 

novērojumiem, inženieris sniegs atzinumu par defekta vai bojājuma iespējamo ietekmi. Piemēram, korodējušam 

tērauda elementam jāuzmēra korozijas neskartā šķērsgriezuma parametri, lai noteiktu tā samazināto nestspēju. 

e) Būvkonstrukciju aprēķini 

Kad problemātiskāsvietas ir identificētas, nepieciešams veikt būvkonstrukciju aprēķinus, lai novērtētu konkrēto 

elementu, ēkas daļas vai ēkas kā kopuma noslodzes līmeni. Aprēķina pašsvara slodzes jānosaka no noteiktajiem 

materiālu tilpumiem un standarta blīvumu vērtībām atsaucoties uz to avotiem. 

f) Atskaite/Ziņojums 

Inženierim būvizpētē konstatētais jāprezentē klientam adresētā ziņojumā. Ziņojuma detalizācijas pakāpe atkarīga no 

sākotnējā būvizpētes veikšanas iemesla un ir atbilstoša inspekcijas un analīzes līmenim. 

Ziņojuma saturam jāatbilst šī dokumenta 2. pielikumam “Ziņojuma piemērs”. (pielikumi izstrādes stadijā). 

Ziņojumi jāraksta skaidrā un viegli saprotamā formātā, lai tie būtu saprotami arī netehniskai auditorijai. Visi ziņojumā 

paustie atzinumi jāpamato ar atbilstošiem aprēķiniem vai spriedumiem. Piemēram, ja atzinums par konkrēto 

problēmu ir tāds, ka tā – nenozīmīga, ziņojumā jāsniedz atbilstošs atzinumu pamatojošs skaidrojums. Ziņojumā 

jāatsaucas uz likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem, tehniskiem standartiem un vadlīnijām, kas attiecināmas uz 

konkrēto būvizpēti. Būvizpētes satur profesionāļu atzinumus, tādēļ tās ir parakstāmas. 

5.4. Būvizpēte kultūras pieminekļiem un līdzīgām, īpaši vērtīgām vēsturiskām būvēm 

Būvizpēte vecām ēkām, tai skaitā kultūras mantojuma ēkām rada papildus izaicinājumus inženieriem. Šie izaicinājumi 

ietver: 

- gadījumus, kad jāpēta ēkas, kas vecākas par jebkādiem būvnormatīviem; 

- materiālus, savienojumus un būvniecības metodes, par kuriem nav atrodama informācija plaši pieejamā literatūrā, 

rokasgrāmatās un standartos; 

- būves, kas kultūras mantojuma sarakstos minētas kā kultūrvēsturiski nozīmīgi pieminekļi un tādēļ aizsargātas ar 

likumu. 

 

Celtniecības materiāli un metodes pēdējo divu gadsimtu laikā ievērojami attīstījušās. Būvinženierim jāpārzina 

materiālu un būvniecības sistēmu evolūcija, lai tai atbilstoši veiktu novērtējumu un aprēķinus. Korektu aprēķinu 

veikšanai svarīga pareiza materiālu īpašību noteikšana. 

Būvizpēti veicošajam inženierim jābūt pieredzei un zināšanām par kultūrvēsturisko būvju materiāliem un būvniecības 

metodēm, lai pienācīgi un efektīvi veiktu būvizpēti. Vecu būvju būvizpētē jānoskaidro vai būvei piemērojams 

kultūrvēsturiskā pieminekļa statuss.  


