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2017.gada 12.aprīlī 

Dzivojamās mājas adrese Pilskalna iela 7, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1939 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1173 

Mājas kopējā platība,m2 135.10 
Dzīvokļu skaits 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Celiņš mājas sētā – betona plātņu, brauktuve – ar zāles segumu. 

2 Apzaļumojums labs 
Mājai piekrītošajā teritorijā – zāliens, puķu dobes, augļu koki, krūmi, koki 

un sakņu dārzs.  

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 

apmierinošs 

 
Dārzs iežogots ar metāla pinuma žogu. 

5 Atkritumu laukumi nav  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdens notekūdeņi daļēji tiek novadīti zālienā, daļēji sasūcas augsnē un 

brauktuvē. 

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Sētas pusē daļa cokola – siltināta ar putustirola plāksnēm. Ielas pusē cokola 

apmetums atdalījies, mājas galos cokols nav redzams. Ieteicama pamatu 

atjaunošana pa visu perimetru. 

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 Apmesta mūra māja. Vērojamas neprogresējošas plaisas. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Ailu un siju pārsedzēs deformācijas vizuāli nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Ieteicams veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Ārsienu apmetums ar sīkām plaisām, krāsojums nodilis. Ieteicams veikt 

mājas fasādes atjaunošanu. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs Ieejas lievenis, kāpnes un jumtiņš apvienoti ieejas vējtverī, labi uzturēts. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka siju un dēļu pārsegumi. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs Betonēts pagraba pārsegums. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 
Koka siju-dēļu pārsegums ar smilšu/skaidu siltinājumu. Ieteicams veikt 

bēniņu pārseguma siltināšanu ar mūsdienīgiem materiāliem. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka spāru un latu konstrukcija, ar vizuāli redzamām lietusūdens atstātām 

pēdām. 

14 Jumta klājs  Zem jumta seguma –koka dēļu klājs. 

15 Jumta segums apmierinošs 
Krāsots metāla jumts, krāsojums nodilis, ieteicama krāsojuma 

atjaunošana. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Lietusūdens noteksistēma – ielas pusē daļa renes un notekas bojāta, arī sētas 

pusē. Pusei mājas noteksistēma nav vispār. Nepieciešams to izbūvēt, kā arī 

veikt remonta darbus jau esošajai. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Ieejas kāpnes un kāpnes uz pagrabu – betona, apmierinošā stāvoklī. Uz 

bēniņstāvu – koka konstrukciju, krāsotas, ieteicams atjaunot krāsojumu.  

18 Grīdas apmierinošs 

I stāva koridorā – betona grīda ar sīkām plaisām, ieteicams to atjaunot. 

Pārējās mājas koplietošanas telpās – koka, krāsotas grīdas, ieteicams 

atjaunot krāsojumu. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Mājai koka konstrukciju logi un ārdurvis. Ārdurvis – apmierinošā stāvoklī, 

ieteicams tās pārkrāsot. Logu rāmji – nolietojušies, ieteicama logu maiņa no 

koka konstrukciju uz PVC, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 
Dzīvokļos ievilkts ūdensvads, sētā – papildus ūdens ņemšanas vieta – aka ar 

vindu. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 

apmierinošs 

 

Mājas sētas pusē uzstādīts apgaismes ķermenis ar kustību sensoru. Kāpņu 

telpā 2016.gadā, saskaņā ar VUGD aktu, uzstādīts kupols spuldzei. 

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

4 Kanalizācija apmierinošs 
No izlietnēm ūdens tiek novadīts nosēdakā. Mājā dzīvokļos – sausās 

tualetes. 

5 Dūmvadi apmierinošs Dūmvadu galvas – apmierinošā stāvoklī. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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