
1 
 

 

 

 

2017.gada 21.februārī 
Dzivojamās mājas adrese “Alejas”, Strazde, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1974 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 5453 

Mājas kopējā platība,m2 445.80 
Dzīvokļu skaits 8 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 Grants seguma brauktuves un celiņi. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Pie mājas ieejām – košumkrūmi un puķu dobes. Mājai piekrītošajā teritorijā 
– koki, krūmi un zāliens. 

3 

Mazās arhitektūras 
formas (lapenes, 
ūdensbaseini, 
skulptūras u.c. 

apmierinošs Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas šķūņi, kūtis, garāžas u.c. 

4 
Nožogojums un 
atbalsta sienas 

  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 
aprīkojums 

 Mājai piekrītošajā teritorijā uzstādīts viens basketbola grozs. 

7 Notekūdeņi apmierinošs Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti zālienā, daļēji – pa gājēju celiņiem. 
8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Pamati un pamatnes bojāti no mitruma, daudzviet cokola apmetums nokritis, 
atsedzot mājas pamatu konstrukcijas, kas tādejādi var pastiprināti uzņemt 
mitrumu. Nepieciešams veikt atjaunošanu. 

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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2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs 
Aizsargapmale iegrimusi zemē, salauzīta, sadrupusi. Nepieciešams veikt 
atjaunošanu. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Betona paneļu māja, paneļu savienojuma vietās vērojamas plaisas. Aptuveni 
6 m2 platībā nokritis apmetums, nepieciešama atjaunošana. 

4 
Ailu sijas un 
pārsedzes 

labs 
Ailu siju noturību nodrošina ārsienu paneļi, vizuāli deformācijas nav 
novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Kāpņu telpās starpsienu galu savienojumā ar ārsienu – paneļos plaisas. 
6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpās ieteicams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Apmetums no paneļiem, aptuveni 6 m2 platībā, pilnībā atdalījies, 
nepieciešama apmetuma atjaunošana. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Ieejas jumtiņi – demontēti, ieteicama jaunu jumtiņu uzstādīšana. Ieeju 
lieveņi 2015.gadā renovēti, taču vērojama jaunu plaisu veidošanās. 

10 Starpstāvu pārsegumi labs 
Monolīta dzelzsbetona paneļi, griestos vērojamas plaisas paneļu 
savienojumu vietās, kas definējams kā kosmētisks defekts. 

11 Pagraba pārsegums labs 
Monolītu dzelzsbetona paneļi. Ieteicama pagraba pārseguma siltināšana, lai 
uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 
Monolītu dzelzsbetona paneļu. Siltinājums – papildus betonējums. Ieteicama 
bēniņu pārseguma siltināšana ar mūsdienīgiem siltināšanas materiāliem, lai 
uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 
konstrukcija 

apmierinošs Koka spāres un latojums. Cietuši no kondensāta un lietusūdens. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums neapmierinošs 
Vecs, azbesta šīfera jumta segums. Vairākas loksnes – salauzītas, uz seguma 
– apsūnojums, seguma virskārta – sadrupusi. Nepieciešams veikt 
kompleksu jumta seguma maiņu. 

16 
Lietus ūdens 
novadsistēma 

apmierinošs 
Noteku gali – pagarināti, lai novadītu lietusūdeni no pamatiem. Jāveic tekņu 
tīrīšana un jāatjauno kritums. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpņu telpu kāpnes – betona. Virskārta nodilusi un apdrupusi. Ieteicama 
atjaunošana. 

18 Grīdas apmierinošs 
Kāpņu telpu kāpņu laukumiņos betonā vērojamas plaisas, grīdas virskārta – 
nodrupusi, ieteicama tās atjaunošana. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Ārdurvis, vējtvera un pagraba durvis – vecas, koka konstrukcijas. Kāpņu 
telpu logi – veci, koka konstrukcijas. Ieteicama gan koplietošanas durvju, 
gan logu maiņa no koka konstrukciju uz PVC konstrukciju, lai uzlabotu 
mājas energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 
kanāli 

apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi  Ieteicama kāpņu telpas ārdurvju maiņa. 
III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 
Aukstā ūdens stāvvadi un guļvadi – korodējuši, nepieciešams veikt to 
maiņu. Jāveic arī noslēg un izlaides armatūras ventiļu maiņa uz jauniem. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs Ieteicams uzstādīt koplietošanas LED apgaismojumu ar kustību sensoriem. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 
Mājai – sava katlu māja ar malkas apkures katlu. Ieteicams siltināt apkures 
caurules mājas bēniņos, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti un samazinātu 
siltuma zudumus. 

4 Kanalizācija apmierinošs 
Kanalizācijas čuguna stāvvadi – nolietojušies, kā rezultātā var rasties 
plīsumi un kanalizācijas noplūde. Nepieciešama/ieteicama kanalizācijas 
stāvvadu maiņa. 

5 Dūmvadi labs 
Dūmvadi labā stāvoklī, pārmūrēti, katlu mājas dūmvads – apmierinošā 
stāvoklī. 

    
 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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