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2017.gada 4.aprīlī 

Dzivojamās mājas adrese “Veģi”, Abavas pagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1965 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 4039 

Mājas kopējā platība,m2 923.24 
Dzīvokļu skaits 24 
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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 

Piebrauktuve pie mājas – ar asfaltbetona segumu, bedraina. Arī gājēju celiņi 

bojāti. Nepieciešams atjaunot piebraucamā ceļa un gājēju celiņu segumu, lai 

nekrātos lietus ūdens. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 

Teritorijā ap māju nelīdzens zāliens, kas apgrūtina tā kopšanu (pļaušanu) 

sezonas laikā. Pie mājas savulaik izveidotas puķu dobes un dzīvžoga 

stādījumi, kas netiek pienācīgi kopti. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav 
Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas veļas žāvētava, kas savu laiku 

nokalpojusi, var apdraudēt mājas iedzīvotājus sabrūkot. Ieteicams celt jaunu. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi apmierinošs 

Pie atkritumu laukuma atrodas sauss, nokaltis, bīstams koks, kas tiks 

nozāģēts 2017.gada aprīlī. Tiks veikta arī citu, mājas teritorijā augošu koku, 

apsekošana, izzāģējot bīstamos zarus un kokus. 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
labs Aiz mājas izveidota smilšu kaste. 

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi no braucamās daļas tiek novadīti daļēji pa gājēju celiņiem un 

zālienā, lietus laikā pie mājas, bedrēs, krājas ūdens. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 

                

Aktu apstiprinu:____________________ 

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 
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8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Cokola apmetums vietām apdrupis, kā rezultātā pamatu konstrukcijas var 

pastiprināti uzņemt mitrumu. Nepieciešams veikt cokola atjaunošanu. 

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs Apmale pa visu perimetru bojāta, salauzīta. Nepieciešama atjaunošana. 

3 Nesošās sienas apmierinošs Silikāta ķieģeļu mūrējums ar neprogresējošām plaisām, vietām apdrupis. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu noturību nodrošina mūrējums un betona pārsedzes. Palodžu mūrējums 

zem atsevišķiem logiem nodrupis, nepieciešams to atjaunot. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpas bēdīgā stāvoklī, daudzviet nepieciešams atjaunot apmetumu, 

arī krāsojumu. Nepieciešama kāpņu telpu atjaunošana (remonts). 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
No silikāta ķieģeļiem, ar plaisām, izdrupuši ķieģeļi izmūrējumos zem 

logiem un jumta (atsevišķos fragmentos), nepieciešams atjaunot. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs 
Balkoni daudzviet apdrupuši, atsedzot armatūru. Nepieciešama balkonu  

atjaunošana. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Ieejas lieveņi – betona – nosēdušies, ar plaisām un bedrēm. Jumtiņi klāti ar 

sūnām un plaisām. Plaisas pagaidām neprogresē. Nepieciešama lieveņu 

atjaunošana un jumtiņu tīrīšana no sūnām. 

10 Starpstāvu pārsegumi labs 
Monolīta dzelzsbetona paneļi, paneļu salaiduma vietās redzamas plaisas 

(kosmētisks defekts). 

11 Pagraba pārsegums nav  

12 Bēniņu pārsegums labs 

Monolīta dzelzsbetona paneļi, siltināti ar izdedžiem, skaidām, keramzītu. 

Ieteicama bēniņu siltināšana ar mūsdienīgiem materiāliem, uzlabojot mājas 

energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka sijas, spāres. Novērojamas lietusūdens radītas notecējumu vietas jumta 

seguma bojājumu dēļ. Nepieciešama jumta seguma maiņa. 

14 Jumta klājs apmierinošs Koka latojums, vietām bojāts lietusūdens dēļ. 

15 Jumta segums neapmierinošs 
Azbesta šīferis, kas gan tehniski, gan morāli novecojis, apaudzis ar sūnām, 

daudzviet labots. Nepieciešama jumta seguma maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Lietusūdens noteksistēma – teknes un renes - metāla. Daudzviet labota, ar 

koroziju. Nepieciešama sistēmas tīrīšana. Ieteicama maiņa, ja tiek mainīts 

jumta segums.  

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs  

18 Grīdas apmierinošs Ieteicama grīdu seguma atjaunošana. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 
40% dzīvokļu veikta koka konstrukciju logu maiņa uz PVC konstrukcijas 

logiem.. Ieteicams uzstādīt siltinātas bēniņu lūkas. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
labs 2015.gada vasarā veikta visu ventilācijas skursteņu pārmūrēšana. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

Nemainītie aukstā ūdens guļvadi un stāvvadi – ar koroziju. Nepieciešams 

veikt gan stāvvadu, gan guļvadu maiņu. Jāveic arī vecā parauga ventiļu 

maiņa pret jauniem. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav Ieteicams uzstādīt LED apgaismojumu un sensorus. 

3 Siltummezgls apmierinošs 

Mājai sava, autonoma katlu māja ar siltummezglu. Ieteicama apkures 

cauruļu siltināšana ar mūsdienīgiem materiāliem, kā arī – veikt apkures 

sistēmas maiņu, jo vecā savu laiku nokalpojusi, pirms 2016./2017.gada 

apkures sezonas sākuma tika veikti nopietni remonta darbi. 

4 Kanalizācija apmierinošs 

 Kāpņu telpās veikta daļas kanalizācijas stāvvadu maiņa, nemainītie 

cauruļvadi nolietojušies, kā rezultātā var veidoties plīsumi un kanalizācijas 

noplūde. Nepieciešams veikt stāvvadu maiņu arī tajos posmos, kur tas vēl 

nav izdarīts. 

5 Dūmvadi nav  

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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