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2017.gada 13.februārī 

 

Dzīvojamās mājas adrese Parka iela 2, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas celšanas gads 1983. 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 2414 

Mājas kopējā platība,m2 1076.24 
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 

Asfaltēts piebraucamais ceļš, betona plākšņu gājēju celiņš. Asfaltā vietām 

nosēdumi, lietus laikā to dēļ veidojas peļķes. 

2 Apzaļumojums labs 
Ap māju kopts zāliens un apstādījumi, mājas priekšpusē izveidotas 

gaumīgas puķu dobes. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi apmierinošs 
2016.gadā veikta atkritumu laukumu norobežojošās ķieģeļu sienas 

vienkāršota atjaunošana. 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi tiek novadīti pa apmalēm, gājēju celiņiem, kā arī zālienā un 

dobēs. 

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 attēli 
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1 Pamati un pamatnes labs 

Saliekamie betona un dzelzsbetona konstrukciju pamati. Virs cokola 

paneļiem keramzītbetona paneļi. Konstatētās plaisas un izdrupumi būtiski 

neietekmē konstrukciju nestspējas mazināšanos. 

2 Ēkas aizsargapmale labs Ēkas aizsargapmale pārbetonēta. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 

Nesošās sienas no betona blokiem un ķieģeļiem. Dobto ķieģeļu sienas 

virskārta vietām atslāņojusies. Starp ārsienām un paneļiem – plaisas, taču tās 

būtiski nemazina to nestspēju. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
labs 

Starplogu ailu aizpildījumi izbūvēti gāzbetona bloku mūra konstrukcijā 24 

cm biezumā, tie būtiski neiespaido būves drošību un stabilitāti. 

Dzelzsbetona pārsedzes iebūvētas tikai mūrētajās kāpņu telpu daļās. 

Pārsedžu uzlaidumi uz nesošajā sienām 12 cm un vairāk. Nav konstatētas 

plaisas, ieliekumi vai cita veida defekti, kas būtiski ietekmētu pārsedžu 

nestspēju. 

5 Starpsienas labs 
Rūpnieciski izgatavotas ģipša starpsienas vai ķieģeļu – ar kaļķa javas 

apmetumu.  

6 Iekšsienu apdare labs 
Visās kāpņu telpās veikts vienkāršots kosmētiskais remonts. Augšstāva 

griestos nelieli mitruma pleķi. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Paneļu apmetums un krāsojums apdrupis. Ieteicama plaisu hermetizācija un 

fasādes krāsošana. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs 

Lodžiju pārsegumos iebūvēti ribotie dzelzsbetona paneļi (22cm). Dažiem  

pārseguma paneļiem izdrupumi ar rūsējušu armatūru. Nav konstatētas                      

plaisas, ieliekumi, vai cita veida defekti, kas mazinātu to nestspēju. Lodžiju 

nesošās konstrukcijas metāla, aprūsējušas. ½ lodžiju dekoratīvais koka  

dēlīšu apšuvums ar augstu nolietojuma pakāpi. Trupējums un nolietojies  

krāsojums. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Dzelzsbetona konstrukcijas jumtiņi, balstīti uz metāla caurulēm, jumtiņiem 

nolietojies segums. Ieejas mezglu sienas izbūvētas no dekoratīvajiem māla 

ķieģeļiem. Koka konstrukciju durvis ar parasto stiklojumu, uzstādīti durvju 

aizvērējmehānismi. 

Ieeju monolītā betona lieveņi saplaisājuši. 

10 Starpstāvu pārsegumi labs 

Starpstāvu pārsegums izbūvēts no caurumotajiem dzelzbetona pārseguma 

paneļiem 22cm biezumā. Nav konstatētas plaisas vai izliekumi pārslodzes 

dēļ, vai cita veida defekti, kas mazinātu to nestspēju.  

11 Pagraba pārsegums labs 

Pagraba pārsegums izbūvēts no caurumotajiem dzelzbetona pārseguma 

paneļiem 22cm biezumā. Nav konstatētas plaisas vai izliekumi pārslodzes 

dēļ, vai cita veida defekti, kas mazinātu to nestspēju. Nav aizdarinātas 

paneļu šuves un cauruļvadu izvadu vietas. Keramzīta siltinājums 15cm 

biezumā, siltinājums nepietiekošs. 

12 Bēniņu pārsegums labs 

Bēniņu pārsegums izbūvēts no caurumotajiem dzelzbetona pārseguma 

paneļiem 22cm biezumā. Nav konstatētas plaisas vai izliekumi pārslodzes 

dēļ, vai cita veida defekti, kas mazinātu to nestspēju. Jumta lūkas ar vienu 

vāku. Nav siltinātas. Pārsegums izbūvēts ar siltinājumu kā divslīpu jumts ar 

ruļļu materiāla iesegumu un ārējo ūdens novadīšanas sistēmu. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
labs No dzelzsbetona paneļiem. 

14 Jumta klājs labs  

15 Jumta segums  
Ruberoīda līmējums bituma mastikā. Segums daudzkārt “lāpīts”, faktiski 

nolietojies. Jumta norobežojošās metāla sniega barjeras sarūsējušas. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
labs 

Lietusūdens noteksistēma – metāla, ar nenozīmīgu koroziju, ir remontēta, 

saglabājusies pilnā komplektācijā. 

17 Kāpnes un pandusi labs Kāpnes mājas kāpņu telpās – krāsotas, bez bojājumiem. 

18 Grīdas labs Kāpņu telpu grīdas – krāsotas, kāpņu telpu platformas – izklātas ar linoleju. 

19 Ailu aizpildījums labs 

Labas koka konstrukciju ārdurvis un kāpņu telpu logi. Aptuveni 85% mājas 

dzīvokļu īpašnieki veikuši koka konstrukciju logu maiņu pret PVC 

konstrukciju logiem. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
labs 

Ventilācijas šahtu daļas virs jumta izbūvētas no silikāta ķieģeļiem. 

Konstatēti minimāli ķieģeļu izdrupumi. Skārda jumtiņu iesegumi nesen 

nomainīti. 

21 Citi   
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III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Daudzviet ūdensvada cauruļvadi mainīti no metāla uz PVC. Nepieciešams 

veikt cauruļvadu maiņu pilnā apmērā, lai izslēgtu plīšanas iespējamību. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

Ieteicams kāpņu telpās pie gaismekļiem uzstādīt kustību sensorus, kā arī 

nomainīt parastās apgaismes spuldzes pret LED, lai taupītu patērēto 

elektroenerģiju. 

3 Apkures sistēma 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Apkures cauruļu stāvvadiem un guļvadiem nepieciešama siltināšana, kā arī 

– uzstādīt balansēšanas vārstus. Ieteicama apkures sistēmas maiņa, jo esošai 

praktiski beidzies tehniskās kalpošanas laiks. 

4 Kanalizācija 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Kanalizācijas cauruļvadi daļēji nomainīti no čuguna uz PVC. Nepieciešams 

veikt cauruļvadu maiņu pilnā apmērā, lai izslēgtu plīšanas un avārijas 

situāciju iespējamību. 

5 Dūmvadi nav  

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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