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2017.gada 12.aprīlī 

Dzivojamās mājas adrese Rīgas iela 32, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1890. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1791 

Mājas kopējā platība,m2 490.10 
Dzīvokļu skaits 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Grants/oļu brauktuve, betona plātņu celiņi. 

2 Apzaļumojums labs 
Mājai piekrītošajā teritorijā – kopts zāliens, dažas puķu dobes košumkrūmi 

un koki. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

labs Mājai piekrītošajā teritorijā – lapene. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
apmierinošs Netālu no lapenes – smilšu kastes vieta, kas izskatās, sen nav lietota. 

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietus notekūdeņi daļēji tiek novadīti pa gājēju celiņiem, brauktuvi un 

zālienā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Dažviet cokola pamatnēs redzami mitruma bojājumi, kā rezultātā 

lietusūdens piekļūst pamatiem, tos bojājot. Ieteicama pamatu atjaunošana. 

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 apmierinošs 

Aizsargapmale, lai novadītu lietusūdeni no mājas pamatiem, izbūvēta tikai 

mājas fasādes pusē, sētas pusē –nav. Ieteicams aizsargapmali izbūvēt arī 

sētas pusē. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 

No sarkaniem ķieģeļiem mūrēta māja. Vietām vērojams, ka šuves starp 

ķieģeļiem izskalotas. Ieteicams veikt šuvju hermetizēšanu, to lokāli plānots 

veikt 2017.gada maija mēnesī. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu un siju pārsedzēs deformācijas vizuāli nav novērojamas, to noturību 

garantē vienlaidu ķieģeļu mūrējums. 

5 Starpsienas apmierinošs Mūrētas, vizuāli -  noturīgas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpā ieteicams veikt kosmētisko remontu. I stāva sienām bojāts 

apmetums. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Glīts, sarkanu ķieģeļu mūrējums. . Vietām vērojams, ka šuves starp 

ķieģeļiem izskalotas. Ieteicams veikt šuvju hermetizēšanu, to lokāli plānots 

veikt 2017.gada maija mēnesī. 

8 Lodžijas, balkoni nav 
Vēsturiski mājas fasādes pusē bijis balkons, kas demontēts. Par laika posmu,  

Kad tas izdarīts, mājas lietā informācija nav atrodama. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi 
apmierinošs/ 

labs 

Sētas pusē ieejas jumtiņš ar noteku, labā stāvoklī. Fasādes pusē – ieejas 

jumtiņš nav, ieteicams izbūvēt. Sētas pusē ieejas lievenis ar trepītēm 

saplaisājis un apdrupis, ieteicama tā atjaunošana. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 
Koka siju un dēļu pārsegumi. II stāvā kāpņu telpas griestos vērojami 

lietusūdens radīti pleķi. 

11 Pagraba pārsegums   

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka siju un dēļu pārsegums ar vates un skaidu/izdedžu siltinājumu. 

Ieteicams veikt bēniņu pārseguma siltināšanu visā platībā ar mūsdienīgiem 

materiāliem, lai paaugstinātu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
labs Atjaunināta un remontēta koka spāru konstrukcija.  

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums labs Salīdzinoši nesen klāts jauns, metāla jumta segums. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
labs 

Lietusūdens noteksistēma – jauna. Sētas pusē – cinkota metāla, fasādes pusē 

– krāsota cinkota metāla. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Mājas kāpņu telpā 2 koka kāpnes, ieteicams atjaunot kāpņu krāsojumu. 

18 Grīdas apmierinošs 
I stāvā – betona grīda, saplaisājusi, ieteicama atjaunošana. II stāvā – koka 

grīdas, ieteicams atjaunot to krāsojumu. 

19 Ailu aizpildījums labs 

Lielākai daļai dzīvokļu – koka konstrukciju logi, ieteicama to maiņa uz PVC 

konstrukciju, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. Ārdurvis – koka, labā 

stāvoklī. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 
Lielākoties ūdensvada stāvvadi un guļvadi mainīti, ieteicama to maiņa arī 

tajos posmos, kur tas vēl nav veikts. Sētā – aka. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

I stāva koplietošanas telpās – kustību sensors. Ieteicams uzstādīt LED 

apgaismojumu ar kustību sensoru arī pārējās koplietošanas telpās. 

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

4 Kanalizācija apmierinošs 

Vizuāli novērojami kanalizācijas stāvvadi – čuguna, veci un nolietojušies, 

iespējam to plīšana, nepieciešama to maiņa uz PVC konstrukciju. 

Aktualizējies jautājums ar mājas novadkanalizācijas sistēmas sakārtošanu, 

jo viens no kanalizācijas nosēdaku posmiem, visticamāk, aizgruvis, kā 

rezultātā nosēdaka pārplūst. Taču, tā kā nav iespējams iegūt informāciju par 

pašu kanalizācijas sistēmu, darbu organizēšana “iesaldēta” līdz brīdim, kad 

ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšana Sabilē tiks nodota 

SIA “Talsu ūdens”. Mājai 2 asenizācijas bedrei. Vienai no tām 2017.gada 

maijā tiks veikta iekšvāka atjaunošana. 

5 Dūmvadi labs Visas virsjumta dūmvadu galvas – pārmūrētas. 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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