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2017.gada 16.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Kalna iela 4, Jaunpagastā, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 3566 

Mājas kopējā platība,m2 1316.40 
Dzīvokļu skaits 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Brauktuves un celiņi – asfaltēti. Daudzviet asfalta segums sadrupis, tajā 

izveidojušās bedres. 

2 Apzaļumojums apmierinošs Mājai piekrītošā teritorijā – kopts dzīvžogs, mūžzaļie stādījumi un zāliens. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini u.c.) 

apmierinošs 
Māji piekrītošajā teritorijā – veļas žāvētava ar jumtiņu un betona flīžu grīdas 

segumu. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
apmierinošs 

Māji piekrītošajā teritorijā – smilšu kaste, soliņi, kuru sēdvirsmas 

atjaunojuši mājas iedzīvotāji saviem spēkiem. 

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 atdalījies, pamatne izskalota, ar plaisām. 

Nepieciešama pamatu atjaunošana. 

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs Vietām apmale deformējusies, apaugusi ar sūnām, nepieciešams to atjaunot. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Paneļu un silikātķieģeļu māja, vizuāli deformācijas nesošajās sienās nav 

novērojamas. 

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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4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu noturību nodrošina silikātķieģeļu mūrējums, vizuāli deformācijas nav 

novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Vizuāli progresējošas deformācijas nav novērojamas.  

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpās ieteicams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Mājas ārsienu paneļiem daļēji noskalots krāsojums, vērojami lietusūdens 

radīti melni pleķi. Ieteicams veikt ārsienu krāsojuma atjaunošanu. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs 

Atsevišķām lodžijām bojātas margu koka daļas, ieteicams tās atjaunot. 

Atsevišķiem balkoniem vērojama dzelzsbetona paneļu konstrukciju  

drupšana laika apstākļu ietekmē, nepieciešams veikt pasākumus, lai lokāli  

apstrādātu bīstamās vietas. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Ieeju lieveņi – betona, apdrupuši, III kāpņu telpas lievenis – sadalījies. Ieeju 

jumtiņi apauguši ar sūnām, tiem nav ierīkota lietusūdens noteksistēma. 

Ieteicama ieejas lieveņu atjaunošana, 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. Mājai ir mikrobēniņi. Kāpņu telpu griesti no 

mitruma ietekmes lietusūdens dēļ (jumta segums sliktā stāvoklī). Ieteicama 

mikrobēniņu siltināšana ar mūsdienīgiem materiāliem, lai paaugstinātu 

mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs No dzelzsbetona paneļiem 

14 Jumta klājs apmierinošs Vējdēļi un vējkastes  bojāti. Zem šīfera klājuma – koka skaidu jumts.  

15 Jumta segums neapmierinošs 

Jumta segums laika gaitā zaudējis saķeri ar paneļiem, sadrupis, plaisās 

regulāri ataug zāle un krūmi. Nepieciešams veikt jumta seguma maiņu. 

2014. un 2015.gadā ir veiktas mājas dzīvokļu īpašnieku aptaujas, abi 

balsojumi bijuši PRET. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Veikt ķeta notekcauruļu maiņu uz PVC caurulēm. Esošai sistēmai izdrupis 

blīvējums cauruļu savienojumu vietās. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpņu telpu un pagraba kāpnes – betona. 

18 Grīdas apmierinošs 
Betona. Kāpņu telpās I stāvos betona grīda nodilusi, bedraina, ieteicams 

veikt atjaunošanu. 

19 Ailu aizpildījums  apmierinošs 

Ārdurvis, vējtveru un pagrabu durvis – vecas, koka konstrukciju, 

nolietojušās, ieteicama maiņa uz metāla konstrukciju, tas uzlabotu gan 

energoefektivitāti, gan mājas vizuālo, gan tehnisko stāvokli. Ieteicama arī 

kāpņu telpu logu maiņa. III kāpņu telpā 1.stāvā trūkst viena rūts kāpņu 

telpas logam. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

neapmierinošs 

 

Ventilācijas izvadi uz jumta – bojāti, ventilācijas skursteņu galvas 

sadrupušas, ar plaisām. Nepieciešama to pārmūrēšana. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads 
 apmierinošs/ 

neapmierinošs 

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 vietām tiek izgaismotas pašu mājas iedzīvotāju spēkiem. 

Ieteicams atjaunot koplietošanas elektroinstalāciju, uzstādot LED 

apgaismojumu ar kustību sensoriem. 

3 Apkures sistēma 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Uz apkures stāvvadiem nav uzstādīti balansēšanas vārsti, tas liedz iespēju 

kvalitatīvi nobalansēt stāvvadus. Nepieciešams veikt apkures stāvvadu 

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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