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2017.gada 8.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese O.Kalpaka iela 28, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1900. 

Mājas stāvu skaits 1 (ar mansardstāvu) 
Mājas zemes gabala platība, m2 1944 

Mājas kopējā platība,m2 124 
Dzīvokļu skaits 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Iebrauktuve – zemes ceļš. Celiņi – iestaigātas takas. 

2 Apzaļumojums neapmierinošs 
Mājai piekrītošā teritorijā – nekopts zālājs, daži koki un krūmi. Pie mājas 

aug vīteņaugs, kas bojā fasādi. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini u.c.) 

apmierinošs Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas malkas šķūnis. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi  

2016.gadā mājai noņemts kopējais sadzīves atkritumu konteiners, piedāvājot 

iedzīvotājiem slēgt ar atkritumu izvešanas kompāniju individuālus līgumus 

atkritumu izvešanai. 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi apmierinošs Lietusūdeņi pakāpeniski iesūcas zālienā, pirms tam krājoties peļķēs. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Pamati iegrimuši zemē, ielas pusē vispār nav redzami, sētas pusē –

apdrupuši. Nepieciešama atjaunošana. 

2 Ēkas aizsargapmale nav  

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 

                

Aktu apstiprinu:____________________ 

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēli 
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3 Nesošās sienas apmierinošs 
Apmesta koka māja, apmetums saplaisājis, II stāva izbūvēs – vietām 

nokritis.  

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

6 Iekšsienu apdare 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Kāpņu telpa nav remontēta, griesti nomelnējuši, krāsa no sienām nolupusi. 

Ieteicams veikt kāpņu telpas remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Mājas apmetums saplaisājis, fasādes krāsa izbalējusi. Vietās, kur apmetums 

nokritis, atsegtas koka konstrukcijas (redzami apmetuma skaliņi). 

Nepieciešams atjaunot mājas fasādi. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Ieejas lievenis – betona, ar plaisu pa vidu, sētas lievenis – apdrupis, jumtiņu 

nav, ieteicama uzstādīšana. Nepieciešams veikt ieeju lieveņu atjaunošanu. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka siju dēļu pārsegums, pildīts ar izdedžu-skaidu maisījumu. 

11 Pagraba pārsegums   

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs Koka siju dēļu pārsegums, pildīts ar smilšu-skaidu maisījumu. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka spāres un latojums, kas cietis no kondensāta un lietusūdens caura 

jumta seguma dēļ. 

14 Jumta klājs apmierinošs Vecais jumta segums – koka skaidas. 

15 Jumta segums apmierinošs 

Vecs, azbesta šīfera jumta segums. Bojāts pieslēgums ap skursteņiem. 

Vietām noslīdējušas šīfera plāksnes. Ieteicama kompleksa  jumta seguma 

maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
neapmierinošs 

Pilnībā nolietojusies, aizaugusi ar zāli un vīteņiem. Nepieciešams iztīrīt un  

Salabot vai veikt maiņu. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpnes uz mansarda stāvu – koka, apmierinošā stāvoklī. Ieteicams 

pārkrāsot un nostiprināt margas. 

18 Grīdas apmierinošs 
Kāpņu telpas grīdas abos stāvos – koka, nodilušas, ieteicams atjaunot un 

pārkrāsot. I stāvā cietušas no mitruma. 

19 Ailu aizpildījums  neapmierinošs 

Divviru koka ārdurvis, ko pilnībā nevar aizvērt, izsista stikla rūts virs 

durvīm. Sētas puses durvis lietusūdens sabojātas – puvušas. Dzīvoklī Nr. 3-

izsistas logu rūtis. Koka logu rāmji visiem dzīvokļiem – bojāti. 

Nepieciešama ārdurvju maiņa. Dzīvokļu īpašniekiem ieteicams veikt 

privāto īpašumu logu restaurāciju vai maiņu. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā – dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads  
Ūdens ņemšanas vieta – aka, kas atrodas sētā. Akas vinda un vāks – darba 

kārtībā. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav Ieteicams ierīkot, uzstādot LED apgaismojumu ar kustību sensoriem. 

3 Apkures sistēma  Dzīvokļos – malkas apkures krāsnis un plītis. 

4 Kanalizācija neapmierinošs 

Sausās tualetes – koka piebūve mājas galā, nolietojušās. Asenizācijas bedres 

vāks – sapuvis, daļēji iekritis bedrē. Nepieciešams veikt remonta un 

atjaunošanas darbus. 

5 Dūmvadi apmierinošs 

Virsjumta dūmvadu galvas-remontētas, pagaidām ieguldījumus neprasa. To 

apliecina arī skursteņslauķa pārbaudes aktā fiksētais. 

 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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