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2017.gada 4.aprīlī 

Dzīvojamās mājas adrese “Brīvnieki”, Abavas pagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1925. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1150 

Mājas kopējā platība,m2 177.40 
Dzīvokļu skaits 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
apmierinošs 

Zemes ceļa brauktuve. Augsnē iestaigātas takas, viens betonēts celiņš, kas 

gadu gaitā izdrupis. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošajā teritorijā – aug zāle, koki krūmi, augļu koki – viss 

nekopts. Aiz palīgēkas – atkritumu kaudze. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi nav Aiz sausās tualetes telpas ierīkota patvaļīga atkritumu kaudze. 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs Lietus notekūdeņi – iesūcas augsnē un zālājā, uzkrājas peļķēs. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes neapmierinošs 
Cokola apmetums – saplaisājis, pamati mājas stūros sadalījušies, redzami 

atsegti akmeņi. Nepieciešams veikt pamatu atjaunošanu. 

2 Ēkas aizsargapmale nav Mājai aizsargapmale nav, ieteicams izbūvēt. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 
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3 Nesošās sienas neapmierinošs 

Koka māja, apsista ar skaliņiem un apmesta. Apmetums saplaisājis, zem 

logiem un citviet – koka daļas bojātas. Nepieciešams veikt kapitālu fasādes 

atjaunošanu. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 

apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Pusei logu siju apakšējās daļas sapuvušas, nepieciešama to maiņa vai 

atjaunošana. Pārsedzes – apmierinošā stāvoklī. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare neapmierinošs 
Visās mājas telpās iekšsienu krāsojums nodilis, apmetums bojāts. Sienas ļoti 

netīras. Nepieciešams veikt iekštelpu kapitālu kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Ārsienu apmetums – ar plaisām, daudzviet atjaunots, veicot plaisu 

aizsmērēšanu. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi neapmierinošs 

Sētas puses betona lievenis – pāršķēlies. Verandas jumts – bez kores un 

notekām. Otrā mājas pusē lievenis – betona plātne. Nepieciešams veikt 

mājas ieejas lieveņu un verandas jumtu atjaunošanu. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka siju un dēļu pārsegums. 

11 Pagraba pārsegums   

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 
Koka siju-dēļu pārsegums ar smilšu/skaidu siltinājumu. Ieteicams veikt 

bēniņu pārseguma siltināšanu ar mūsdienīgiem materiāliem. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Koka spāres, latojums. Redzamas lietusūdens atstātas bojājumu pēdas. 

14 Jumta klājs  Zem jumta seguma vecais skaidu jumta segums. 

15 Jumta segums neapmierinošs 
Vecs, azbesta šīfera jumts segums, kam trūkst dažas loksnes, jumta segums 

apaudzis ar sūnām. Nepieciešama jumta seguma maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
neapmierinošs 

Lietusūdens noteksistēma – bojāta un nefunkcionē. Nepieciešama maiņa. 

Nepieciešams veikt vējkastu maiņu. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpnes uz bēniņstāvu – koka konstrukciju, nepieciešams pārkrāsot. 

18 Grīdas 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Verandā – koka grīda ar caurumiem, sētas puses verandā – betona, ar 

plaisām. Pārējās koplietošanas telpu grīdas – nolietojušās. Nepieciešama 

grīdu atjaunošana. 

19 Ailu aizpildījums 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

II stāva dzīvoklim veikta koka konstrukciju logu maiņa uz PVC, pārējie logi 

– sliktā stāvoklī, vērojamas saplēstas rūtis, dažiem nav āra rāmju, dažiem – 

iekšrāmju. Ārdurvis: vienas iemontētas no atgūtajām, otras bojātas. 

Nepieciešams veikt logu rāmju atjaunošanu, iestiklošanu, durvju 

atjaunošanu. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads neapmierinošs 
Ūdens ņemšanas vieta – aka, atrodas mājai piekrītošās teritorijas malā, aiz 

kūts. Aka bez vindas, netīrīta. Nepieciešams veikt akas tīrīšanu. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav  

3 Apkures sistēma apmierinošs 
Dzīvokļos – malkas apkures plītis un krāsnis. Viss nolietojies, nepieciešams 

veikt apkures ierīču atjaunošanu. 

4 Kanalizācija neapmierinošs 
Sausā WC, aiz kūts, viena uz 3 dzīvokļiem. Nepieciešams veikt atjaunošanu 

vai jaunas sausās WC izbūvi. 

5 Dūmvadi neapmierinošs Virsjumta dūmvadu galvas – bojātas. Nepieciešams veikt pārmūrēšanu. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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