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2017.gada 16.janvārī 

Dzīvojamās mājas adrese “Baltiņi”, Dižstende, Lībagu pagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1900. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 3270 

Mājas kopējā platība,m2 499.60 
Dzīvokļu skaits 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Grants seguma piebraucamais ceļš un celiņi, bedraini 

2 Apzaļumojums apmierinošs Mājai piekrītošajā teritorijā zāliens, aug  koki un krūmi. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi nav  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi  
Lietusūdeņi daļēji novadās zālienā, augsnē, krājas peļķēs un iebraucamā ceļa 

bedrēs. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Akmeņu-ķieģeļu pamati, daudzviet apmetums nokritis, atsedzot pamatu 

konstrukcijas, tādejādi ļaujot mitrumam iekļūt mājas pamatu konstrukcijās, 

pasliktinot mājas tehnisko stāvokli. 

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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2 Ēkas aizsargapmale nav Ieteicams izbūvēt. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 

Sarkanu ķieģeļu mūrēta un apmesta ēka. Apmetums vecs, ar plaisām, 

daudzviet vērojami atsegti ķieģeļi. Vietām apmetums atjaunots. Ieteicams 

atjaunot mājas fasādi pilnībā.  

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Starpsienas stabilas, ķieģeļu mūrējuma. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Koplietošanas telpās ieteicams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Apmierinošā stāvoklī, vecs, nekrāsots apmetums ar plaisām un nodilumiem, 

ieteicams veikt fasādes renovāciju. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Jumtiņš virs 6.dzīvokļa, tam nepieciešams izbūvēt lietusūdens noteksistēmu, 

virs citām ieeju durvīm jumtiņu nav, ieteicams izbūvēt. Ieeju lieveņi – 

betonētas plāksnes, kas gadu gaitā nolietojušās, ieteicama atjaunošana vai 

maiņa. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka siju/dēļu pārsegumi. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs Pārsegums – ķieģeļu velves, betonētas. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Siju – dēļu pārsegums, siltināts ar skaidām, siltinājums nepilda savu 

funkciju. Ieteicams siltināt bēniņu pārsegumu ar mūsdienīgiem siltināšanas 

materiāliem, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka konstrukciju, spāres un latojums apmierinošā stāvoklī. Vietām 

melnējušas lietusūdens ietekmes rezultātā. 

14 Jumta klājs apmierinošs 
Koka skaidu pirmsjumts. Nopuvušas karnīzes un vējdēļi ¾ mājas perimetra. 

Nepieciešama atjaunošana. 

15 Jumta segums apmierinošs 

Daļai mājas – vecu māla dakstiņu jumts segums, savu laiku nokalpojis. II 

stāva izbūvēm – azbesta šīferis, daudzviet bojāts. Ieteicams veikt uzkrājumu 

jumts seguma maiņai. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Daļai mājas nav lietus ūdens novadsistēma, ieteicama tās izbūve, lai būtu 

iespējams novadīt lietusūdeni tālāk no mājas pamatiem. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpnes uz II stāvu – koka konstrukcijas, apmierinošā stāvoklī, bez 

krāsojuma. Ieteicams veikt krāsošanu. 

18 Grīdas apmierinošs Grīdu segums koplietošanas telpās – koka dēļu, ieteicams veikt krāsošanu. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Daļai dzīvokļu veci, koka konstrukciju logi un ārdurvis. Daļai dzīvokļu 

veikta logu maiņa no koka uz PVC konstrukciju. Ieteicama visu logu un 

durvju maiņa, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti un vizuālo skatu. 

2017.gada aprīlī plānots veikt ārdurvju vienkāršotus remonta darbus un 

pārkrāsošanu, lai paildzinātu durvju kalpošanas laiku. 

Viena dzīvokļa īpašnieks veicis ārdurvju maiņu no koka konstrukciju un 

metāla. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 
Mājas dzīvokļos ievilkts ūdensvads, visos dzīvokļos uzstādīti individuālie 

ūdens patēriņa skaitītāji. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav  

3 Apkures sistēma apmierinošs Dzīvokļos – malkas apkures krāsnis un plītis.  

4 Kanalizācija apmierinošs Mājas dzīvokļos ierīkota centrālā kanalizācijas sistēma. 

5 Dūmvadi 
labs/ 

apmierinošs 
Viens dūmvads – pārmūrēts, pārējie – rekonstruēti. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 

 



3 
 



4 
 



5 
 



6 
 



7 
 



8 
 



9 
 



10 
 



11 
 



12 
 



13 
 



14 
 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


