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2017.gada 12.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese “Mazstende”, Lībagu pagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas uzsākšanas gads 1750. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 4025 

Mājas kopējā platība,m2 280.60 
Dzīvokļu skaits 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Zemes seguma brauktuve, apmierinošā stāvoklī. Celiņi ap māju – mājas 

iedzīvotāju iestaigātas takas. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Ap māju esošo teritoriju mājas iedzīvotāji gadu gaitā kopj un uztur, sezonā 

pļauj zālienu, iekopuši skujeņu dobes, augļukoki, koki un mazdārziņi. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

apmierinošs 
Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas palīgēkas – malkas šķūnis un 

saimniecības ēka (ar bojātu jumta segumu). 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi  Lietusūdeņi daļēji novadās zālienā, krājas peļķēs, iesūcas augsnē. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Pamati savulaik būvēti pamatīgi – no laukakmeņiem, gadu gaitā uzturēti. 

Vietām apmetums atdalījies, atsedzot mūrējumu. Ieteicama pamatu 

atjaunošana vismaz vietās, kura atdalījies apmetums. 

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 
Veca, apmesta ķieģeļu māja, apmetums vietām atdalījies. Ieteicama 

apmetuma atjaunošana. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Starpsienas stabilas, ķieģeļu mūrējuma. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Ieteicams veikt kosmētisko remontu. Koplietošanas telpu griesti cietuši no 

lietusūdens. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs Ieteicams veikt fasādes renovāciju. Fasādēs vietām plaisas un izdrupumi. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Fasādes puses – galvenais – lievenis no betona, labi uzturēts. Sētas puses 

lievenis jāizbūvē, jo pakāpieni izveidoti no betona plātnēm, kas sakrautas 

viena uz otras. Mājas gala ieejas kāpnes – koka, labi uzturētas, labā stāvoklī. 

Ieejas jumtiņš izbūvēts tikai sētas puses ieejai, apmierinošā stāvoklī. 

Ieteicama jumtiņu izbūve visām ieejas durvīm. 

10 Starpstāvu pārsegumi  Dzelzsbetona/betona, vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

11 Pagraba pārsegums  Dzelzsbetona/betona, vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Siju – dēļu pārsegums, cietis lietusūdens ietekmes dēļ. Ieteicams siltināt 

bēniņu pārsegumu ar mūsdienīgiem siltināšanas materiāliem, lai uzlabotu 

mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka konstrukciju, spāres un latojums nomelnējuši mitruma un kondensāta 

ietekmē. Vietām konstrukcijas cietušas lietusūdens dēļ. Ieteicama jumta 

nesošo konstrukciju atjaunošana. 

14 Jumta klājs  Zem šīfera – koka skaidu segums, kas cietis lietusūdens ietekmes dēļ. 

15 Jumta segums apmierinošs 
Azbesta šīfera jumts. Pusei jumta – šīfera loksnes apsūnojušas. Ieteicams 

veikt tīrīšanu, kā arī – veikt pie mājas augošo koku zaru izkopšanu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
nav 

Nepieciešams izbūvēt lietusūdens noteksistēmas, lai nepieļautu mājas 

konstrukciju bojāšanos lietusūdens ietekmes dēļ. 

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

atjaunot krāsojumu. 

18 Grīdas apmierinošs Koka dēļu. Ieteicama to pārkrāsošana.. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Apmēram puse dzīvokļu logu nomainīti no koka un PVC konstrukciju, 

ieteicama arī pārējo logu maiņa. Mājas ārdurvis koka, ieteicama to 

krāsojuma atjaunošana vai maiņa uz PVC konstrukciju, lai uzlabotu mājas 

energoefektivitāti, kā arī – vizuālo un tehnisko stāvokli. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs Ūdens ņemšanas vieta – aka sētā.  

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav Ieteicama tās izbūve, uzstādot LED apgaismojumu ar kustību sensoriem. 

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

4 Kanalizācija apmierinošs Sausās tualetes atrodas atstatus no mājas, labi uzturētas. 

5 Dūmvadi apmierinošs 
Vienam no skursteņiem augšējā rinda vaļīga, nepieciešams veikt šuvju 

hermetizēšanu. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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