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2017.gada 16.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Kalna iela 3, Jaunpagastā, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 2201 

Mājas kopējā platība,m2 1829.3 
Dzīvokļu skaits 33 
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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 un celiņi – asfaltēti. Daudzviet asfalta segums sadrupis, tajā 

izveidojušās bedres. 

2 Apzaļumojums apmierinošs Mājai piekrītošā teritorijā –  zāliens, košumkrūmi, puķu dobes, nelieli koki. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini u.c.) 

  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

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

un zālienā pie mājas, daļai uzkrājoties peļķēs. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Cokola apmetums dažviet sācis atdalīties, kā rezultātā pamatu konstrukcijas 

var pastiprināti uzņemt mitrumu. Ieteicama pamatu atjaunošana. 

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs 
Vietām salauzīta, iegrimusi zemē, tai cauri izaugusi zāle. Ieteicama tās 

atjaunošana. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 
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Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 
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3 Nesošās sienas apmierinošs 

Paneļu māja, paneļu salaidumu vietas daudzviet izdrupušas. Apmetumā 

vērojamas plaisas. Nepieciešama lokāla paneļu salaidumu vietu 

hermetizācija. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
labs 

Ailu noturību nodrošina ārsienu paneļi, vizuāli deformācijas nav 

novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs 
Starp starpsienu galiem un ārsienu paneļiem vērojamas plaisas, 

nepieciešama to hermetizēšana. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpās ieteicams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Apmetums sācis atdalīties – zem palodzēm, virs pārsedzēm. Vērojama liela 

plaisa starp ārsienu paneli un gala paneli, nepieciešams to hermetizēt. 

Ārsienas nomelnējušas, vietām – saķēpātas. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs 
Lodžiju sienu un griestu-grīdu paneļu salaiduma vietās vērojamas plaisas,  

Tās nepieciešams hermetizēt.  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Ieeju lieveņi – betona. III kāpņu telpas lievenis – apdrupis. Pārējiem 

iegrimis pirmā pakāpiena sākums. Ieteicama lieveņu atjaunošana. Ieeju 

jumtiņi apauguši ar sūnām, tiem nav ierīkota lietusūdens noteksistēma. 

Ieteicama jumtiņu tīrīšana no sūnām un ieejas jumtiņiem veikt lietusūdens 

noteksistēmas montāžu. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 
Monolītu dzelzsbetona paneļu. Salaidumu vietās vērojamas plaisas, kas 

definējamas kā kosmētisks defekts. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
Monolīta dzelzsbetona paneļu. Ieteicama pagraba pārseguma siltināšana, lai 

paaugstinātu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

No dzelzsbetona paneļiem. Kāpņu telpu griesti cietuši no mitruma ietekmes 

lietusūdens dēļ (jumta segums sliktā stāvoklī). Ieteicama siltināšana ar 

mūsdienīgiem materiāliem, lai paaugstinātu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs No dzelzsbetona paneļiem. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums 
  apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Jumta segumu kampaņveidīgi, lokāli, pēc nepieciešamības atjaunojuši 

dzīvokļu īpašnieki paši saviem spēkiem. Nepieciešams jumta segumu 

atjaunot visā platībā (kur tas nav veikts). 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
neapmierinošs 

Vietām jātīra un jālabo, notekas atdalījušās pa posmiem. Nepieciešams  

veikt lietusūdens noteksistēmas maiņu. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpņu telpu un pagraba kāpnes – betona, ar nenozīmīgiem bojājumiem. 

18 Grīdas apmierinošs 
Betona. Kāpņu telpās kāpņu laukumiņi noklāti ar flīzēm. Pirmajos stāvos 

flīzes vietām trūkst. 

19 Ailu aizpildījums  apmierinošs 

2015.gadā, saskaņā ar mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu, pēc viņu 

izraudzītas firmas piedāvājuma, veikta kāpņu telpu un pagraba durvju 

maiņa. Gan durvis, gan darbs – nekvalitatīvi. Firmai, kas veica montāžas 

darbus, nosūtīta oficiāla pretenzija ar lūgumu novērst defektus. Kāpņu telpu 

logi – koka konstrukciju, ieteicama to maiņa uz PVC, lai uzlabotu mājas 

energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Ventilācijas skursteņu galvas – apmierinošā stāvoklī. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads  apmierinošs 

Nemainītie aukstā ūdens stāvvadi un guļvadi – korodējuši, tiem nav 

uzstādīta noslēg un izlaides armatūra, ieteicams uzstādīt. Nepieciešama 

stāvvadu un guļvadu maiņa. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav 

Kāpņu telpas tiek izgaismotas pašu mājas iedzīvotāju spēkiem. Ieteicams 

atjaunot koplietošanas elektroinstalāciju, uzstādot LED apgaismojumu ar 

kustību sensoriem. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 

Uz apkures stāvvadiem nav uzstādīti balansēšanas vārsti, tas liedz iespēju 

kvalitatīvi nobalansēt stāvvadus, ieteicams tos uzstādīt. Nepieciešams veikt 

apkures stāvvadu maiņu vai atjaunošanu un siltināšanu, lai samazinātu 

siltuma zudumus un uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

4 Kanalizācija apmierinošs 
Kanalizācijas čuguna stāvvadi nolietojušies, ka rezultātā var rasties plīsumi 

un kanalizācijas noplūde. Nepieciešams veikt kanalizācijas stāvvadu maiņu.  

5 Dūmvadi nav  

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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