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2017.gada 3. aprīlī 

 
Dzivojamās mājas adrese Gaismas, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads. 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1969 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1160 

Mājas kopējā platība,m2 363.60 
Dzīvokļu skaits 7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 Asfaltēta brauktuve. Betona plāksnīšu celiņš. 

2 Apzaļumojums apmierinošs Ir puķu dobes, daži koki un krūmi. Regulāri pļauts zāliens. 

3 

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

apmierinošs Iekārtots atpūtas stūrītis ar soliņiem. 

4 
Nožogojums un 
atbalsta sienas 

apmierinošs Mājas priekšpusē koka dēlīšu sētiņa. 

5 Atkritumu laukumi            -  

6 
Bērnu laukumi, to 
aprīkojums 

           -  

7 Notekūdeņi apmierinošs Notekūdeņi tiek novadīti zālienā pa brauktuvi un akā. 
8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 
1 Pamati un pamatnes apmierinošs Apmesti pamati. Dažviet apmetums nobiris, atklājot pamatu konstrukcijas. 
2 Ēkas aizsargapmale -  
3 Nesošās sienas apmierinošs Silikāta ķieģeļu māja. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 
                

Aktu apstiprinu:____________________ 
             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 
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4 
Ailu sijas un 
pārsedzes 

apmierinošs Ailu siju noturību nodrošina ķieģeļu mūrējums. 

5 Starpsienas apmierinošs Starpsienu deformācijas nav novērojamas. 
6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpā ieteicams kosmētiskais remonts. 
7 Ārsienu apdare    apmierinošs Mūrējumā ir nenozīmīgas plaisas šuvju vietās. 
8 Lodžijas, balkoni -  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Ieejas jumtiņš – betona plāksne. Lievenis – betonējums ar slīpumu, lietus 
ūdens novadīšanai. 

10 Starpstāvu pārsegumi   apmierinošs  
11 Pagraba pārsegums           -  
12 Bēniņu pārsegums apmierinošs  

13 
Jumta nesošā 
konstrukcija 

apmierinošs Koka konstrukcijas, ir mainītas bojātās  daļas. 

14 Jumta klājs            -  

15 Jumta segums apmierinošs 
Onduline jumta segums. Redzams aizsargkrāsas nodilums un ir bojājumi. 
Nepieciešams veikt bojāto vietu remontu. 

16 
Lietus ūdens 
novadsistēma 

apmierinošs Mājas priekšpusē noteksistēma mainīta. Mājas otrā pusē - remontēta 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpņu telpas kāpnes ir apdrupušas un nodilušas. 
18 Grīdas apmierinošs Kāpņu telpas grīdas betonētas. Kāpņu telpas starpposmi izlikti ar flīzēm. 
19 Ailu aizpildījums apmierinošs Ārdurvis, kāpņu telpas logi un dzīvokļu logi – PVC konstrukcijas. 

20 
Ventilācijas šahtas un 
kanāli 

apmierinošs Ir dabīgā ventilācija 

21 Citi   
III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs Ūdensvada guļvadi un stāvvadi korodējuši. Var rasties plīsumi. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs Ieteicams uzstādīt LED gaismekļus un kustību sensorus. 

3 Apkures sistēma apmierinošs Dzīvokļos ir malkas apkures plītis un krāsnis. 
4 Kanalizācija apmierinošs Kanalizācijas sistēmas cauruļvadi ir korodējuši un iespējami plīsumi. 

5 Dūmvadi apmierinošs 
Divas dūmvadu galvas virs jumta pārmūrētas, pārējās remontētas – apmestas 
bojātās vietas. 

    
 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 

  



3 
 

  

  

  

 

 



4 
 

  

  

  



5 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


