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Novietnes plāns Galvenā fasāde 

  

A Fasāde R Fasāde 

 

Ministru kabineta ieteikumi Nr.2  
Rīgā 2011.gada 6.decembrī (prot. Nr.72 30.§) 

Īpaši aizsargajamais kulūras piemineklis- Turaidas muzejerezervāts 
Reģ.nr. 90000012776. Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 

PIEMINEKĻU & KULTŪRVIDES DAĻA 

VIZUĀLĀS PĀRBAUDES AKTS 

BŪVES NOSAUKUMS KLAUŠINIEKU  MĀJA 

ADRESE Krimuldas pagasts, Krimuldas novads 

BŪVES KADASTRA APZĪMĒJUMS 
zemes kadastra Nr. 8068 009 0175 
būves  kadastra Nr. 8068 009 0175 027 

BŪVES DATI ZEMESGRĀMATĀ 

Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas Krimuldas pagasta zemesgrāmatu nodalījums 
Nr.510, kadastra numurs: 8068 009 0175 
1.1. Nekustamais īpašums sastāv no diviem zemes gabaliem- 37,4 ha 
2.1. Pirmais zemes gabals ar kadastra numuru 8068- 009- 0176- 3,73 ha 
3.1. Otrais zemes gabals ar kadastra numuru 8068- 009- 0175- 33,67 ha 
4.1. Muižas klaušinieku māja - vienstāva, mūra kūts 

PAMATNOZĪME Muzejs  LIETOŠANAS VEIDS 1262 Muzeji un bibliotēkas 

CELŠANAS GADS c. 18 g.s. 
VALSTS AIZSARGĀJAMO 
KULTŪRAS PIEMINEKĻU 
SARAKSTĀ 

Nav iekļauta 

APBŪVES LAUKUMS 58.4 (esošais) 
KOPĒJĀ/LIETDERĪGĀ 
PLATĪBA 

39.4 (esošā apbūve) 

APSEKOTĀJS; E-PASTA ADRESE; 
TEL. 
PIEDALOTIES; E-PASTA ADRESE; 

TEL. 

D.Linmeijers; dainis.linmeijers@gmail.com; 27801028 

 

mailto:dainis.linmeijers@gmail.com
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Vizuālā pārbaude 

Nr.p.k. Vizuālās pārbaudes darbības 

Raksturojums Konstatēts/definēts 

nekustamā īpašuma 

stāvoklis 

1 2 3 4 

1. Ēkai (būvei) piesaistītā zemesgabala vizuālā 
pārbaude: 

 

 

1.1. 

ietves un piebraucamie ceļi, labiekārtoti laukumi, 
tilti, laipas un kāpnēs: 

 

- 

1.1.1. lietus ūdens noteces  nav - 

1.1.2. 

seguma un malu stāvoklis 
 

 

- 

1.2. apstādījumi: - NEAPMIERINOŠS 

1.2.1. koku un krūmāju lapotņu un sakņu stāvokļa vizuālā 
pārbaude 

- NEAPMIERINOŠS 

1.2.2. 

apstādījumu stāvokļa vizuālā pārbaude, lai 
konstatētu, vai nav notikusi ietekme uz ēku (būvi), 
tās iekārtām un inženierkomunikācijām 

 

Koki ieauguši ēkas vēsturiskajos pamatos 

NEAPMIERINOŠS 

1.3. sētām, žogiem, vārtiem, vārtiņiem, atbalsta 
mūriem: 

nav 
- 

1.3.1. krāsojuma un cita veida apstrādes vizuālā 
pārbaude 

nav - 

1.3.2. vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav notikusi 
nosēšanās 

- - 
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1.3.3. vizuālā pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušies 
citi bojājumi 

nav - 

1.4. notekūdeņu krājtvertņu un individuālo notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu, atkritumu konteineru un to 
laukumu vai atrašanās vietu vizuālā pārbaude 

Nav 
- 

2. Ēkas (būves) pamatkonstrukciju profilaktiskās 
apsekošanas ietvaros: 

 
 

2.1. pamatu vizuālā pārbaude: 

 

SABRUCIS 

2.1.1. nosēšanās neatgriezeniski konstrukciju bojājumi SABRUCIS 

2.1.2. 

Plaisas 

 

SABRUCIS 

2.1.3. konstatēti atvērumi starp mājas elementiem 
(pamata blokiem, paneļiem, mūra ķieģeļiem u.c.) 

neatgriezeniski konstrukciju bojājumi SABRUCIS 

2.1.4. 

atlobījies apmetums vai cits apdares materiāls 

 

SABRUCIS 

2.1.5. konstatētu, vai aukstums un mitrums vai citi faktori 
nav nodarījuši bojājumus 

neatgriezeniski konstrukciju bojājumi SABRUCIS 

2.2. nesošo sienu, starpsienu, pārsegumu un kāpņu 
vizuālā pārbaude: 

neatgriezeniski konstrukciju bojājumi 
SABRUCIS 

2.2.1. konstatēta nosēšanās neatgriezeniski konstrukciju bojājumi SABRUCIS 

2.2.2. konstatēta atvēršanās starp mājas elementiem 
(pamata blokiem, paneļiem, mūra ķieģeļiem u.c.) 

neatgriezeniski konstrukciju bojājumi NEAPMIERINOŠS 

2.2.3. konstatētas deformācijas (nosvērumi, izliekumi 
u.c.) 

neatgriezeniski konstrukciju bojājumi NEAPMIERINOŠS 

2.2.4. konstatēti mitruma, pelējuma plankumi, 
kondensāta bojājumi 

neatgriezeniski konstrukciju bojājumi NEAPMIERINOŠS 

2.3. jumta un jumta pārkares vizuālā pārbaude: 

 

NEAPMIERINOŠS 
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2.3.1. jumta nesošajām konstrukcijām 

 

NEAPMIERINOŠS 

2.3.2. jumta segumam Koka skaidu jumts pārklāts  ar viļņoto šiferi, NEAPMIERINOŠS 

2.3.3. jumta šuvēm neatgriezeniski konstrukciju bojājumi NEAPMIERINOŠS 

2.3.4. jumta lūkām un savienojumiem nav - 

2.3.5. ūdens noteku stāvoklis un tīrība nav NEAPMIERINOŠS 

2.3.6. bēniņu telpu stāvoklis, to piegružotība neatgriezeniski konstrukciju bojājumi NEAPMIERINOŠS 

2.4. fasādes elementu vizuālā pārbaude: neatgriezeniski konstrukciju bojājumi NEAPMIERINOŠS 

2.4.1. fasādēm, balkoniem, cokoliem un karnīzēm, 
izvirzījumiem, greznuma elementiem 

nav NEAPMIERINOŠS 

2.4.2. 

logiem un durvīm, to rāmjiem, blīvēm, slēdzenēm, 
eņģēm, stiklojumam vai virsmai 

 

NEAPMIERINOŠS 

2.5. Skursteņu, dūmvadu un ventilācijas kanālu vizuālā 
pārbaude, lai konstatētu, vai nav radušās plaisas 
un mitruma bojājumi, vilkmes trūkums 

neatgriezeniski konstrukciju bojājumi 
NEAPMIERINOŠS 

2.6. pagraba telpu vizuālā pārbaude: nav - 

2.6.1. sienām, grīdām un griestiem, lai konstatētu, vai 
nav parādījušies mitruma, pelējuma plankumi, 
kondensāts vai mitruma ietekmes dēļ radušies 
konstrukciju bojājumi 

neatgriezeniski konstrukciju bojājumi 

NEAPMIERINOŠS 

2.6.2. konstatēts kondensāts uz ūdens caurulēm vai 
citām konstrukcijām, kas iet caur pagraba telpām 

neatgriezeniski konstrukciju bojājumi NEAPMIERINOŠS 

2.6.3. Konstatēta  ūdens iesūkšanās  NEAPMIERINOŠS 

3. Ēkas (būves) iekštelpu grīdu, griestu un sienu 
virsmu, kur ir apdare, vizuālā pārbaude, lai 
konstatētu, vai nav radušies mehāniski bojājumi, 
plaisas, nosēdumi, kondensāts, kā arī citi pelējumu 
veicinoši faktori vai pelējuma sēnes 

neatgriezeniski  bojājumi  

4. Inženierkomunikāciju vizuālā pārbaude:  - 

4.1. apkures sistēmai nav - 

4.2. ūdensapgādes sistēmai nav - 

4.3. kanalizācijas sistēmai nav - 

4.4. ventilācijas un klimata sistēmai nav - 

4.5. gāzes apgādes sistēmai nav - 

4.6. elektroapgādes sistēmai neatbilstošs - 

4.7. vājstrāvu sistēmām nav - 

5. Neapbūvētas zemes vienības vizuālā apsekošana -  

 

Konstatējumi 

Datums Konstatēts/definēts nekustamā Konstatējums 
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īpašuma stāvoklis 

20.08.2013 NEAPMIERINOŠS 

Vizuālās pārbaudes rezultātā ir konstatēti neatgriezeniski būves 

bojājumi. Nepieciešams: 

 ārkārtas remonta veikšana 

 plānotās rekonstrukcijas veikšana; 

 ēkas vai būves tehniskās apsekošanas veikšana. 

21.02.2014 NEAPMIERINOŠS 

Vizuālās pārbaudes rezultātā ir konstatēti neatgriezeniski būves 

bojājumi. Nepieciešams: 

 ārkārtas remonta veikšana 

 plānotās rekonstrukcijas veikšana; 

 ēkas vai būves tehniskās apsekošanas veikšana. 

 -  
 

 
 


