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Objekta attēli 

 

 

 

 

 

2016.gada 23.marts 

 

Dzivojamās mājas adrese Lielā iela 32, Talsi, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1278 

Mājas kopējā platība,m2 
444.76 

Dzīvokļu skaits 10 

 

 

 

N.

p.k

. 

Apsekojamā objekta 

daļa, inženiertehniskā 

aprīkojums 

Tehniskais 

stāvoklis 
Apsekošanas rezultāti, veicamie darbi  

1 2 3 4 

I.Mājai piesaistītais zemesgabals, teritorijas labiekārtojums 

1 
Brauktuves, ietves, 

celiņi 
labs Grants segums, zaļā zona, mājas iebrauktuve izbruģēta 

2 Apzaļumojums apmierinošs Ielas pusē dekoratīvie apstādījumi, sētas pusē zaļā zona  

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
apmierinošs Žoga pinums mājas galā 

5 Atkritumu laukumi neapmierinošs Nepieciešams izbūvēt atkritumu laukumu 

6 
Bērnu laukumi, to 
aprīkojums 

nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Ielas pusē bruģī nepieciešams izbūvēt teknes, lai novadītu lietus ūdeni no 

mājas pamatiem 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes neapmierinošs 
Mājas pamatiem nepieciešams veikt apmetuma atjaunošana, apmetums 

izdrupis 

2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs Nepieciešams veikt mājas apmaļu betonēšanu. Atjaunot esošo mājas pagalmā. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Guntis Eizenbergs            

Aktu apstiprinu:____________________ 

                

Aktu apstiprinu:____________________ 

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 
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3 Nesošās sienas apmierinošs Apmetums izdrupis, fasādes apmetums  saplaisājis 

4 Ailu sijas un pārsedzes apmierinošs Ailu deformācijas nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare neapmierinošs Nepieciešams veikt kosmētiskais remonts 

7 Ārsienu apdare neapmierinošs 

Apmetums un krāsojums apdrupis. Ieteicama plaisu aizdare un fasādes 

krāsošana un apmešana. Karnīžu remonts un karnīžu skārda apšuvuma 

atjaunošana. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs Ieejas jumtiņš nav.  Ieejas lieveņa tehniskais stāvoklis apmierinošs 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 
Koka sijas. Nepieciešama siltinājuma, grīdas seguma atjaunošana. krāsošana 

grīdas segumam 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs  

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 
Jumta konstrukcijas ar dāļu klāju un azbestšīfera jumta segumu. Izbūvēts 

mansarda stāvs. Daļai mansarda stāva nav veikti apdares darbi. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Nepieciešams impregnēt un jumta konstrukcijas remonts lokālajās vietās.  

    

14 Jumta segums apmierinošs Azbesta šiferis. Nepieciešama jumta seguma maiņa. 

15 
Lietus ūdens 

novadīšanas sistēma 
neapmierinošs 

Notekām trūkst atsevišķu posmu. Vietām korozija, nepieciešams veikt notekas 

stiprinājumu remonts. 

16 Kāpnes un pandusi apmierinošs Pie 8 dzīvokļa nozāģēts  daļa pakāpiens , nepieciešama kāpņu krāsošana 

17 Grīdas labs Kāpņu telpu grīdas – nepieciešama grīdas krāsošana 

18 Ailu aizpildījums neapmierinošs 
Kāpņu telpas logu un ārdurvju maiņa uz siltinātām metāla ārdurvīm un pvc 

logu konstrukcijām 

19 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
neapmierinošs WC ventilācijai jāpārmūrē skursteņa galva 

20 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 
Ieteicams nomainīt visus aukstā ūdens vada caurules, nepieciešams nosiltināt 

caurules kāpņu telpā, jo regulāri aizsalst stāvvadi 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs Ieteicams uzstādīt kustību sensorus un LED gaismas. 

3 Apkures sistēma labs Individula katram dzīvoklim 

4 Kanalizācija apmierinošs 
Ir tikai virtuves kanalizācija. Koplietošanas wc ir sausā tipa. Nepieciešams 

izbūvēt papildus ventilāciju. 

5 Dūmvadi Apmierinoši 

No trīs esošajiem dūmvadiem nepieciešams pārmūrēt viena skursteņa galva. 

Jāapmet skursteņi , jo skursteņu šuves nav hermētiskas, jo ir darvas 
notecējumi. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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