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2017.gada 16.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Kalna iela 2, Jaunpagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 2421 

Mājas kopējā platība,m2 1150.15 
Dzīvokļu skaits 18 
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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 

Brauktuve ar asfalta segumu. Segums saplaisājis, ar stāvošām ūdens peļķēm. 

Automašīnu stāvlaukums ar asfalta segumu, tas nolietojies. Gājēju celiņi nav 

izbūvēti. Asfaltētie celiņi uz ieejām ēkā sadrupuši un bedraini. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 

Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas dzīvžogs, krūmi, koki, dažas puķu 

dobes. Zālājs tiek pļauts. Koku, krūmu, dzīvžoga un puķu dobju sakopšanai 

ieteicams veltīt laiku.  

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

apmierinošs Ar blakus esošo māju koplietošanas veļas žāvētava. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
 Nav izbūvēts. 

5 Atkritumu laukumi  Koplietošanas atkritumu konteineru laukums. 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
apmierinošs Smilšu kaste un soliņi. Soliņu konstrukcijas nolietojušās. 

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Daļai ēkas grunts kritums neļauj virszemes ūdeņiem aiztecēt virzienā no 

pamatiem. Ūdeņi satek pamatos un daļēji arī pagrabā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 

                

Aktu apstiprinu:____________________ 

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēli 
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1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Saliekamie betona un dzelzsbetona konstrukciju pamati. Ēkas nesošās sienas 

izbūvētas no pamatu blokiem 40 cm, pārējās pamatu ārsienu nesošās 

konstrukcijas – no dzelzsbetona cokola paneļiem. Virs cokola paneļiem 

silikāta ķieģeļu mūrējums līdz pamatu +- 0.00 atzīmei. 

Iekšējo nesošo sienu pamati balstīti uz dzelzsbetona pēdām un pamatu 

blokiem. 

Ir konstatēti minimāli plaisājumi, kas būtiski neietekmē konstrukciju 

nestspēju. 

Pagrabstāva griestu augstums 210-215 cm. Pamatu būvdarbos ieekonomēti 

būvmateriāli. 

Konstatēta pamatu horizontālā hidroizolācija – divas kārtas 

ruberoīda+bituma mastika. 

2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs 
Betona aizsargapmales pa ēkas perimetru. ½ aizsargapmaļu izdrupušas un 

nosēdušās zemāk par grunts piebērumu. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 

Ēkas nesošās gala sienas izbūvētas no caurumotajiem māla ķieģeļiem ar 

dekoratīvo ķieģeļu apdari. Sienu biezums 51 cm. Sienām apjomīgi mūra 

izdrupumi. Nav kosntatētas plaisas, kas būtiski ietekmētu konstrukciju 

nestspēju (līdz neprognozējamam laikam). 

Nekvalitatīvu būvdarbu veikšanas rezultātā, no fasādes atdalījušies ārsienu 

paneļu vertikālo šuvju mūrējumi. Ķieģeļu apmūrējumi nav bijuši stiprināti 

ar armatūras sietiem. Iebūvēto savilču tehniskais stāvoklis apmierinošs. 

Vertikālo šuvju plaisas nav konstatētas. 

Iekšējo  nesošo sienu izbīdītajās daļās sienu biezums 51 cm (domātas lodžiju 

norobežojošās dzīvokļu ārsienu daļas). 

Starpstāvu ārsienu paneļi (pašnesošās sienas) no gāzbetona paneļiem 24 cm 

biezumā. Sienu konstrukcijām nav kaitējumu, kas būtiski mazinātu to 

nestspēju. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Starplogu ailu aizpildījumi izbūvēti gāzbetona mūru konstrukcijā 20 c, 

biezumā. Iekšējā apdarē apmetums, fasādes apdarē apmetums. 

Dzelzsbetona pārsedzes iebūvētas tikai mūrētajās konstrukcijās. Pārsedžu 

uzlaidumi uz nesošajām sienām 12 cm un vairāk. Nav konstatētas plaisas, 

ieliekumi vai cita veida defekti, kas būtiski ietekmētu pārsedžu nestspēju. 

5 Starpsienas apmierinošs 
Kāpņu telpu sienām izbalējis krāsojums. I kāpņu telpā, lietusūdens dēļ, 

bojāta siena. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 

Kāpņu telpu vējtveros – sienās plaisas. 

Kosmētiskais remonts kāpņu telpās veikts vienu reizi kopš ēkas nodošanas 

ekspluatācijā. Vietām nolobījies krāsojums. Plaisas konstrukciju salaiduma 

vietās, kā arī vertikālas plaisas ventilācijas šahtu vietās. 

7 Ārsienu apdare neapmierinošs 

Ārējās sienas no gāzbetona paneļiem. Paneļiem nav plaisu vai cita veida 

kaitējumu. Tie papildus stiprināti ar savilcēm. 

Ārsienu ķieģeļu šuves ir izdrupušas. Mūra konstrukciju salaidumu vietās ar 

paneļiem nav konstatēti ūdens tecējumi. Veiktā šuvju hermetizācija daļēji 

apmierinošā stāvoklī. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs 

Lodžiju pārsegumos iebūvēti caurumotie dzelzsbetona paneļi (22cm). Nav  

Konstatēti ieliekumi, dažiem paneļiem izveidojušies betona izdrupumi.  

Pagaidām kaitējumi nav tādā pakāpē, lai būtiski mazinātu konstrukciju  

nestspēju. 

Lodžiju norobežojošās konstrukcijas metāla. Konstrukcijas aprūsējušas.  

Dekoratīvajam dēlīšu apšuvumam nolietojies krāsojums. Dažām  

konstrukcijām konstatētas trupējumu sākuma pazīmes. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Ieejas mezgliem izbūvēti dzelzsbetona konstrukcijas jumtiņi, balstīti uz 

metāla caurulēm. Klimatisko laika apstākļu ietekmē no mitruma izdrupuši 

betona gabali, jumtiņi apauguši ar sūnu, kas būtiski ietekmē jumtiņu 

nestspējas mazināšanos. 

Ieeju monolītā betona lieveņi saplaisājuši un izcilājušies. 

Ieejas mezglu sienas izbūvētas no dekoratīvajiem māla ķieģeļiem. Koka 

konstrukcijas durvis ar parasto stiklojumu. Nav uzstādīti durvju 

aizvērējmehānismi. Vējtveri ar divām durvīm. Pagraba durvīs iebūvētas 

ventilācijas restes. Durvju konstrukcijas nolietojušās.  

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 

Starpstāvu pārsegumi izbūvēti no caurumotajiem dzelzsbetona paneļiem 22 

cm biezumā. Nav konstatētas plaisas vai izliekumi pārslodzes dēļ, vai cita 

veida defekti, kas mazinātu to nestspēju. 
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11 Pagraba pārsegums apmierinošs 

Pagraba pārsegums izbūvēts no caurumotajiem dzelzsbetona pārseguma 

paneļiem 22 cm biezumā. Nav konstatētas plaisas vai izliekumi pārslodzes 

dēļ, vai cita veida defekti, kas mazinātu to nestspēju. 

Keramzīta siltinājums 15 cm biezumā. Siltinājums nepietiekošs. Nav 

aizdarinātas visas pārseguma paneļu šuves, kas būtiski ietekmē siltuma 

zudumus. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Bēniņu pārsegums izbūvēts no caurumotajiem dzelzsbetona pārseguma 

paneļiem 22 cm biezumā. Nav konstatētas plaisas vai izliekumi pārslodzes 

dēļ, vai cita veida defekti, kas mazinātu to nestspēju. 

Keramzīta siltinājums 15 cm. Siltinājums nepietiekošs. Jumta lūkas ar 2 

vākiem. Nav siltinātas. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Dzelzsbetona konstrukciju bēniņu stāvs nav pieejams, vizuāli kaitējumi nav 

konstatēti. 

14 Jumta klājs apmierinošs Jumta apakšklājs ir dzelzsbetona elementi. Tecējumu vietas nav konstatētas. 

15 Jumta segums apmierinošs 

Jumta segums -  no kausējamā ruļļu materiāla. Vizuāli seguma renovācija 

veikta pirms trīs līdz pieciem gadiem. Būvdarbi veikti pavirši. 

Skārda pieslēgumi ventilācija šahtām nenodrošina aizsardzību pret 

lietusūdens tecējumiem gar pieslēgumiem. Parapeta skārda iesegumi sākuši 

rūsēt. Būvdarbi veikti pavirši. 

Ārējos sienas paneļos nav ventilācijas atveres. Bēniņos nav ventilācija, kas 

paaugstina pārseguma un siltinājuma mitrumu. Tā rezultātā rodas papildus 

siltuma zudumi. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs 

 

Iekšējā jumta lietusūdeņu novadīšanas sistēma. Jumta tecējumi novērsti. 

Jumta lietusūdeņu savākšanas sistēma nav tīrīta, kā rezultātā rodas tecējumi. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 

Kāpņu telpas kāpnes –  dzelzsbetona konstrukciju, apmierinošā stāvoklī. 

Kāpņu un kāpņu laukumu konstrukcijās nav izdrupumu un plaisu. 

Norobežojošās metāla konstrukcijas pilnā komplektācijā. 

18 Grīdas apmierinošs 

Kāpņu telpu grīdas – betona, apmierinošā stāvoklī. 

Pagraba grīdas ar grants iesegumu. Tās pārmitrinātas no ietekošajiem 

virszemes ūdeņiem. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Aptuveni 50% veco koka logu nomainīti uz PVC konstrukcijas logiem. 

Pārējo logu tehniskais stāvoklis (atkarībā no dzīvokļa īpašnieka 

apsaimniekošanas) daļēji apmierinošs. Kāpņu telpās logi nav mainīti. 

Pagraba logi neapmierinošā tehniskā stāvoklī. 

Ārējās ieejas mezglos iebūvētas koka konstrukcijas durvis ar parasto 

stiklojumu. Konstatēts konstrukciju nolietojums. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 

Ventilācijas šahtu daļas virs jumta izbūvētas  no silikāta un apdares 

ķieģeļiem, konstatēti ķieģeļu izdrupumi. Šahtu jumtiņu betona elementi 

nolietojušies.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Aukstā ūdens cauruļvadi sarūsējuši, nav antikondensāta izolācijas. Ventiļi 

un krāni – nolietojušies, mainīti tikai avārijas vietās. Nepieciešama sistēmas 

renovācija vai maiņa. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

Ieteicams uzstādīt LED apgaismojumu ar sensoriem mājas kāpņu telpās, kā 

arī pie ieejām. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 

Apkures caurulēm veca, nolietojusies izolācija, kā rezultātā rodas lieli 

siltuma zudumi. Ieteicama apkures cauruļu siltināšana ar mūsdienīgiem 

materiāliem. Ieteicams uzstādīt balansēšanas vārstus. Mājas pagrabā – 

siltummezgls. Ieteicams lemt par apkures sistēmas renovāciju. 

4 Kanalizācija apmierinošs 

Stāvvadu čuguna cauruļvadi nolietojušies, kā rezultātā var rasties plīsumi ar 

kanalizācijas noplūdi. Nepieciešama kanalizācijas cauruļvadu maiņa. 

Kanalizācijas cauruļvadu maiņa veikta tikai avārijas vietās. 

5 Dūmvadi nav  

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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