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2017.gada 16.maijā 

 

Dzivojamās mājas adrese Kalna iela 7, Jaunpagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 2274 

Mājas kopējā platība,m2 806.50 
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 

Piebrauktuve pie mājas – ar asfaltbetona segumu. Celiņi pie mājas ar 

nelielām bedrītēm. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Pagalms ar zālienu, kas sezonas laikā tiek pļauts. Gar zāliena malu sastādīts 

dekoratīvs dzīvžogs. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi apmierinošs 

Lietusūdens no pagalma braucamās daļas daļēji tiek novadīts pa gājēju 

celiņiem, daļēji – zālienā pie ēkas. Lietus laikā uz pagalma braucamās daļas 

veidojas peļķes. 

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 attēls 
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1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Atsegts ķieģeļu mūrējums ēkas pamatos, ir plaisas starp pamatu 

salaidumiem, kā rezultātā iespējama lietusūdens iekļūšana pamatu 

konstrukcijās. Nepieciešama pamatu atjaunošana. 

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs 
Ēkas priekšpusē aizsargapmale labā stāvoklī, otrā pusē – atrodas zem grunts 

līmeņa. Nepieciešama aizsargapmales atjaunošana. 

3 Nesošās sienas apmierinošs Mājai silikāta ķieģeļu sienas bez progresējošām plaisām. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Ailu sijās un pārsedzēs deformācija netiek novērota. 

5 Starpsienas apmierinošs Starpsienas – ķieģeļu mūrējums bez vizuāli novērojamiem bojājumiem. 

6 Iekšsienu apdare neapmierinošs 
Kāpņu telpu sienas sliktā stāvoklī, krāsa daudzviet nolupusi, vietām bojāts 

arī apmetums. Ieteicams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs Silikāta ķieģeļu mūrējums. Vietām konstatējamas nenozīmīgas plaisas. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Kāpņu telpu ieejas lieveņi saplūst ar pamatu apmali un gājēju celiņu, ieejas 

jumtiņi abām kāpņu telpām uzlikti par īpašnieku līdzekļiem, netērējot mājas 

bilances uzkrājumu, pašu īpašnieku spēkiem. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 

Starpstāvu pārsegumi no monolīta dzelzsbetona paneļiem. Kāpņu telpu 

griestu pārsegumi cietuši lietusūdens dēļ. Ieteicams veikt kosmētisko 

remontu.  

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
Pagraba pārsegums no monolīta dzelzsbetona paneļiem. Ieteicama pagraba 

griestu siltināšana. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs Monolītā dzelzsbetona paneļi. Bez bēniņiem. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Dzelzsbetona paneļu jumts. 

14 Jumta klājs neapmierinošs 
Daļēji klāts ar rulveida materiāliem, daļēji – vecu ruberoīdu un kausētu piķi, 

klājs daudzviet bojāts. Nepieciešama jumta seguma kompleksa maiņa.  

15 Jumta segums neapmierinošs 

Jumta segums labots. Daudzviet iedzīvotāji neapdomīgi nostiprinājuši TV 

antenas, tādejādi jumta segumu sabojājot. Nepieciešama jumta seguma 

maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
neapmierinošs 

Lietusūdens noteksistēma – nelietojama, pielieta ar piķi, caura, atdalījusies 

no stiprinājumiem, daudzviet nav noteku iztekas. Nepieciešama lietusūdens 

noteksistēmas maiņa.  

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpnes – betona, ar nelieliem bojājumiem-plaisām, kas neprogresē. 

18 Grīdas apmierinošs 
Koplietošanas grīdas, kāpņu laukumi – apdrupuši. Ieteicama grīdu seguma 

atjaunošana. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

I k/t durvis iedzīvotāji nomainījuši pašu spēkiem un ar savu finansējumu. II 

k/t durvis nomainītas 2016.gadā, saskaņā ar īpašnieku balsojumu. Kāpņu 

telpu logi veci, ar sliktu siltuma izolāciju, ieteicama to maiņa. 

70% mājas dzīvokļu logi nomainīti uz PVC konstrukciju logiem. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
neapmierinošs 

Mājas ventilācijas skursteņu stāvoklis slikts. Nepieciešama 3 ventilācijas 

skursteņu galvu pārmūrēšana. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

Nemainītie ūdens guļvadi un stāvvadi korozējoši. Nav veikta noslēg un 

izvadarmatūras ventiļu uzstādīšana atsevišķiem stāvvadiem. Nepieciešama 

stāvvadu un guļvadu maiņa. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs Koplietošanas elektroinstalācijas stāvoklis apmierinošs, ieteicama maiņa.  

3 Siltummezgls 
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 

Visās kāpņu telpās stāvvadu čuguna cauruļvadi nolietojušies, kā rezultātā 

var rasties cauruļvadu plīsumi un kanalizācijas noplūde. Bojātas arī 

cauruļvadu savienojumu vietas. Nepieciešama kanalizācijas guļvadu un 

stāvvadu maiņa. 

5 Dūmvadi nav  

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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