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2017.gada 31.janvārī 

 

Dzīvojamās mājas adrese Kuldīgas iela 8/10, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas uzsākšanas gads 1890. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1129 

Mājas kopējā platība,m2 324.70 
Dzīvokļu skaits 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 grants segumu. Lietus laikā bīstami iebraukt 

pagalmā – mīksta grunts. 

2 Apzaļumojums apmierinošs Pagalms ar zālienu, kas sezonas laikā regulāri tiek pļauts. 

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 neapmierinošs 
Mājas teritorija atrodas zemā vietā, kas sekmē to, ka lietusūdens satek 

pagalmā un veido purvāju. Jāveic drenāža, novadot virsūdeņus. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes neapmierinošs 
Mājas pamati drūpoši, apmetums atdalījies. Pamatu konstrukcijas tiek 

bojātas, regulāri piekļūstot lietusūdenim. 2016.gadā veikta pamatu 
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atjaunošana nelielā platībā, kur tie bija kritiskā stāvoklī. Nepieciešama 

pamatu atjaunošana un mājas lietusūdens noteksistēmas sakārtošana. 

2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs 
Mājai nav aizsargapmales, kas sekmē lietusūdens nokļušanu mājas pamatos, 

bojājot mājas tehnisko stāvokli. Nepieciešams izbūvēt aizsargapmali. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Apmesta ķieģeļu māja. Sienas ar plaisām, vietām apmetums atdalījies. 

Nepieciešams veikt mājas fasādes atjaunošanu. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Zem logiem izdrupuši ķieģeļi. Sijas un pārsedzes – stipras. Nepieciešams 

veikt izdrupušo vietu zem logiem atjaunošanu. 

5 Starpsienas neapmierinošs 

Starpsienas bojātas, aizdomas uz trupi, apmetums pieskaroties nokrīt. 

Ieteicams īpašniekiem lemt par būveksperta atzinumu, veicot mājas 

tehnisko apsekojumu. 

6 Iekšsienu apdare neapmierinošs 
Kāpņu telpu sienu lejasdaļa nodrupusi, atsedzot dziļas iedobes. 

Nepieciešams veikt gruntēšanu un apmešanu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Apmetums mājai ar lielākām un mazākām plaisām, kurās iekļūst 

lietusūdens, bojājot mājas tehnisko stāvokli, apmetums vietām atdalījies. 

Nepieciešams veikt atjaunošanu. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi neapmierinošs 
Kāpnes un lieveņi pie abām mājas kāpņu telpām ar dziļām plaisām, 

nodrupuši. Nepieciešams tos atjaunot, betonējot. 

10 Starpstāvu pārsegumi 
netika 

apsekots 
 

11 Pagraba pārsegums nav  

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs  

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Mājai koka konstrukciju spāres, apmierinošā stāvoklī, redzamas lietusūdens 

kondensāta pēdas. 

14 Jumta klājs apmierinošs 
Azbesta šīfera jumts. Vizuāli nebojāts, bet nolietojies. Nokrišņi mājā 

neiekļūst. 

15 Jumta segums apmierinošs 
Koka latojums apmierinošā stāvoklī, redzamas lietusūdens kondensāta 

pēdas. Ieteicams lemt par jumta seguma kompleksu maiņu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Lietusūdens noteksistēma – metāla. Divas sūces virs II kāpņu telpas. Mājas 

sētas pusē noteksistēma jātīra. Pa perimetru lietusūdens jānovada tālāk no 

mājas pamatiem. Nepieciešams veikt lietusūdens noteksistēmas maiņu. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpnes uz otro stāvu – betona, apmierinošā stāvoklī. 

18 Grīdas apmierinošs Ieteicama grīdu seguma atjaunošana. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Visas koplietošanas durvis vecas, nepilda savas funkcijas, aizverot paliek 

spraugas, kā rezultātā rodas siltuma zudumi. Ieteicama mājas 

koplietošanas durvju maiņa. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

2016.gadā Sabiles pilsētas pārvalde veica ūdensvada ievilkšanu II kāpņu 

telpā. I kāpņu telpā funkcionē vecais ūdensvads, par kā eksistenci nav 

dokumentācijas. Vairākos dzīvokļos ievilkts nesankcionēts ūdensvads, par 

kā esamību nav dokumentācija. Maksa par ūdensapgādi tiek rēķināta pēc 

normām, pēc deklarēto personu skaita, kā to nosaka MK noteikumi mājām, 

kur nav uzstādīts kopējais ūdens patēriņa skaitītājs. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav 

Ieteicama tās izbūve, uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus ar 

sensoriem. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 
Dzīvokļos malkas plītis un krāsnis. Pašvaldībai piederošo dzīvokļu īrnieki 

par apkures iekārtām ilgstoši nav rūpējušies, tādēļ tās ir kritiskā stāvoklī. 

4 Kanalizācija apmierinošs 

Kanalizācijas sistēma nav pieslēgta pilsētas inženiertehniskajiem tīkliem. 

Dzīvokļos ierīkotas sausās WC, čuguna stāvvadi veci un atsevišķās 

savienojumu vietās – bīstami. Nepieciešama kanalizācijas sistēmas 

atjaunošana. 

5 Dūmvadi apmierinošs 

Dūmvadi apmierinošā stāvoklī, taču ilgtermiņā jāplāno vismaz dūmvadu 

virsējo kārtu pārmūrēšana atsevišķiem dūmvadiem. 2016.gadā, saskaņā ar 

VUGD pārbaudes aktu, ir veikta bēniņu attīrīšana no krāmiem un dūmvadu 

bēniņu daļas krāsošana ar ugunsizturīgu krāsu. 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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