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2017.gada 8.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Rīgas iela 4/6, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1910. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1827 

Mājas kopējā platība,m2 525.74 
Dzīvokļu skaits 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Ielas pusē – bruģēta ietve, asfalta braucamā daļa. Mājas sētā – akmens 

šķembu segums. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 

Kopta puķu dobe pie mājas I kāpņu telpas, nekopta – pie II kāpņu telpas. 

Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas koki un krūmi, aiz malkas šķūņa – 

zāliens, kas sezonā tiek regulāri pļauts. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, skulptūras 

u.c. 

  

4 
Nožogojums un atbalsta 

sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi mājas ielas pusē tiek novadīti akās, sētas pusē – pa slīpumu 

aizvadīti līdz akām citas mājas sētā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Ielas pusē cokola apmetums atjaunots un nokrāsots, sētas pusē cokola 

apmetums atdalījies, nokritis, ir renovēts 20 m garumā., nepieciešams 

atjaunot visā bojājumu platībā sētas pusē. 

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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2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs 

Mājas ielas pusē bruģēta ietve, kas pieguļ cokolam. Sētas pusē 

aizsargapmale ir salauzīta, daļai mājas tās nav vispār. Nepieciešams veikt 

aizsargapmales atjaunošanu sētas pusē. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 

Apmesta ķieģeļu māja, apmetums sētas pusē daudzviet atdalījies, nokritis, 

vērojamas plaisas. Ieteicams atjaunot apmetumu un krāsojumu mājas sētas 

pusē. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Ailu sijas un pārsedzes-vizuāli apmierinošā stāvoklī. 

5 Starpsienas apmierinošs Vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpu krāsojums un apmetums nomelnējis, saplaisājis, nodilis. 

Ieteicams veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Ielas pusē mājai atjaunots apmetums un krāsojums. Sētas pusē apmetums 

saplaisājis, krāsa nodilusi. Ieteicams atjaunot apmetumu un krāsojumu arī 

mājas sētas pusē. 

8 Lodžijas, balkoni   

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Kāpnes un kāpņu lenderi pie kāpņu telpu ieejām 2015.gadā remontētas, II 

kāpņu telpas jumtiņam labots segums. Mājas I kāpņu telpai jumtiņa nav, 

ieteicama tā izbūve. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 
Mājas daļai (4) – monolīta dzelzsbetona paneļi, mājas daļai (6) – koka 

konstrukciju pārsegumi vizuāli apmierinošā stāvoklī. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 

No monolīta dzelzsbetona paneļiem. Ieteicams veikt pagraba pārseguma 

siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti, un ierīkot pagrabā 

ventilāciju. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Mājas daļai (4) – monolīta dzelzsbetona paneļi, mājas daļai (6) – koka 

konstrukciju pārsegumi vizuāli apmierinošā stāvoklī, kas siltināti ar izdedžu-

skaidu maisījumu. Ieteicama bēniņu pārseguma siltināšana ar mūsdienīgiem 

siltināšanas materiāliem, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka konstrukciju jumts abām mājas daļām, apmierinošā stāvoklī, vērojami 

kondensāta atstāti mitruma pleķi. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums neapmierinošs 

Vecs, azbesta šīfera jumta segums. Mājas daļai Nr.6-viena jumta plakne ar 

vecu metāla segumu. Nepieciešams veikt jumta seguma maiņu. Mājas 

daļas (4) īpašnieki lēmuši par finansējuma krāšanu jumta seguma maiņai, 

kas plānota 2018.gadā. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs 

 

Cinkota metāla novadsistēma, labota un sakārtota. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
I kāpņu telpas kāpnēm ieteicams atjaunot krāsojumu. 

II kāpņu telpas betona kāpnes – apmierinošā stāvoklī. 

18 Grīdas apmierinošs 
I kāpņu telpā betona grīda salauzīta, ar plaisām, ieteicama tās atjaunošana. 

2-stāvā – koka grīdas. 

19 Ailu aizpildījums 
labs/ 

apmierinošs 

2015.gadā veikta abu kāpņu telpu ārdurvju maiņa no koka uz metāla 

konstrukciju. Ieteicams veikt II kāpņu telpas loga maiņu, lai uzlabotu mājas 

tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī – energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 
Aukstā ūdens guļvadi pagrabā korodējuši, daļa stāvvadu – siltināti. 

Nepieciešams lemt par guļvadu un stāvvadu maiņu. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

 Ieteicams veikt LED apgaismojuma ar kustību sensoriem uzstādīšanu 

kāpņu telpās un pie ārdurvīm. 

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

4 Kanalizācija apmierinošs 

I kāpņu telpā – sausās tualetes, kanalizācijas stāvvads nolietojies, remontēts. 

Nepieciešama kanalizācijas stāvvada maiņa līdz kontrolakai. II kāpņu telpas 

dzīvokļi pieslēgti pilsētas kanalizācijas sistēmai. 

5 Dūmvadi apmierinošs 

Skursteņslauķa sastādītajā aktā secināts: Dūmvadu kanāli Nr, 2, 3,4, 8-12. 

neatbilst normatīvo aktu prasībām. Ventilācijas kanāli Nr. 38-40 neatbilst 

aktu prasībām. Nepieciešams veikt to atjaunošanu pārmūrējot. 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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