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2017.gada 4.aprīlī 

Dzīvojamās mājas adrese “Režas 3”, Abavas pagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1930 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 nav informācija 

Mājas kopējā platība,m2 444.56 
Dzīvokļu skaits 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Brauktuves – grants seguma. Celiņi un takas – ar betona plātnēm. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošajā teritorijā – aug nekopts dzīvžogs, koki, krūmi, puķu 

dobes, aizaudzis augļu dārzs. Neregulāri kopts zāliens. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi nav  

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 apmierinošs 

Pamatu apmetums – daudzviet nolupis, atsedzot pamatu akmeņus. Zem 

7.dzīvokļa logiem pamatu akmeņi izkrituši. 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:____________________ 

                

Aktu apstiprinu:____________________ 

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēls 
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3 Nesošās sienas apmierinošs 

Apmesta sarkano ķieģeļu/mūra māja, daudzviet apmetums nokritis, kā 

rezultātā atsegti ķieģeļi, kas savu laiku nokalpojuši, apdrupuši. Ieteicams 

veikt fasādes atjaunošanu. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Vizuāli deformācijas un bojājumi nav novērojami. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpu sienām nolupis krāsojums, izdrupis ģipša apšuvums. 

Nepieciešams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Ārsienu krāsojums – nodilis. Vērojamas plaisas apmetumā, kā arī – mitruma 

atstāti laukumi/pleķi. Daudzviet apmetums nokritis. Nepieciešams veikt 

ārsienu atjaunošanu. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Abām kāpņu telpām ir vējtvera tipa būves. I kāpņu telpai – slēgta, II kāpņu 

telpai – vaļēja tipa. Viens lievenis – bruģa, otrs – betona, tajā plaisas, 

ieteicams atjaunot. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 
Koka konstrukcijas pārsegums. 9. un 10.dzīvoklī pārsegumi bojāti 

lietusūdens iekļūšanas rezultātā. 

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. Daļa jumta konstrukcijas cietusi lietusūdens dēļ, jo 

ilgus gadus daļai mājas nebija jumts seguma. 

14 Jumta klājs  Zem jumta seguma vecais skaidu jumta segums (daļai jumta). 

15 Jumta segums apmierinošs 
Pusei mājas jumta segums mainīts: 1/3 – onduline tipa, 1/3 bezazbesta 

šīferis, pārējais segums – vecais azbesta šīferis. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Lietusūdens noteksistēma mājas fasādes pusē uzstādīta no jauna. Mājas otrā 

pusē – vecā, kas ir bojāta un ir plānota tās maiņa.  

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Abās kāpņu telpās – koka konstrukciju kāpnes, kam ieteicams atjaunot 

krāsojumu. 

18 Grīdas apmierinošs 
Koplietošanas telpās – koka dēļu grīdas ar redzamu nodilumu. Ieteicams 

veikt pārkrāsošanu. 

19 Ailu aizpildījums neapmierinošs 

Visā mājā – veci, nolietojušies, koka konstrukciju logi sliktā stāvoklī. 

Daudziem logiem nav priekšlogu, daudzi saplaisājuši utt. Nepieciešams 

veikt logu + ailu maiņu vai atjaunošanu. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads neapmierinošs 

Ūdens ņemšanas vieta – aka. 2015.gada rudenī tika veikta akas tīrīšana. Ar 

Talsu novada pašvaldības saskaņojumu, 2016.gada augusta sākumā tika 

plānots veikt otras akas rakšanas darbus, lai nodrošinātu mājas iedzīvotājus 

ar dzeramo ūdeni. Mājas iedzīvotājiem līdz šim gadu desmitiem ir bijušas 

problēmas ne tikai ar dzeramo ūdeni, bet vispār ar ūdens nodrošināšanu, jo 

esošā aka vasaras vidū gandrīz izžūst. Jaunās akas izbūve vēl joprojām nav 

veikta, tehnisku iemeslu dēļ. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav 

Koplietošanas elektrība atslēgta, lai atjaunotu, būtu nepieciešams to ierīkot 

no jauna. 

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

atjaunošana vai pārmūrēšana. 

4 Kanalizācija apmierinošs Sausās WC, abās mājas pusēs, pa vienai uz katru kāpņu telpu. 

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

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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