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2017.gada 12.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Rīgas iela 7, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1860. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 539 

Mājas kopējā platība,m2 299.65 
Dzīvokļu skaits 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Iebrauktuves pagalmā un pagalms klāti ar akmens bruģi, kas iegrimis zemē. 

Mājai ielas pusē – bruģēta ietve un asfaltēts ceļš. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošajā teritorijā – daži krūmi. Izveidotas dažas puķu dobes-pie 

mājas pamatiem, dobes nekoptas. Dobes pie mājas pamatiem tos bojā. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
 Pa labi no mājas ieejas – koka konstrukcijas žodziņš, ieteicams to pārkrāsot. 

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti pa ietvi, daļēji-uzkrājas peļķēs, līdz iesūcas 

zemē. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Ielas pusē pamati remontēti un krāsoti, vietām vērojamas plaisas. Sētas pusē 

pamati nav redzami, jo iegrimuši zemē līdz grunts līmenim. Nepieciešama 

pamatu atjaunošana. 

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 neapmierinošs 

Ielas pusē par aizsargapmali kalpo bruģētā ietve, sētas pusē – 

aizsargapmales nav. Nepieciešams atbrīvot mājas pamatus no puķu dobēm 

un veikt aizsargapmales atjaunošanu. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Apmesta ķieģeļu māja, ielas pusē plaisas aizdarītas. Sētas pusē daudzviet 

apmetums atdalījies, vērojamas plaisas. Ieteicams atjaunot apmetumu. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu sijas un pārsedzes-vizuāli apmierinošā stāvoklī, deformācijas nav 

novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Mūrētas starpsienas, vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpas nav renovētas, sienu krāsojums novecojis, izbalējis. Ieteicams 

veikt kāpņu telpu remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Ielas pusē mājai atjaunots apmetums un krāsojums. Sētas pusē apmetums 

cietis no lietusūdens, saplaisājis. Ieteicams atjaunot fasādes apmetumu un 

krāsojumu arī sētas pusē. 

8 Lodžijas, balkoni   

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Ieejas lievenis sadrupis, nepieciešams to atjaunot. Ieejas jumtiņš atjaunots, 

tam nepieciešams uzstādīt lietusūdens noteksistēmu. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 
Koka siju un dēļu konstrukciju pārsegumi, bez redzamiem bojājumiem un 

deformācijām. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
Pagrabs atrodas zem mājas daļas, izbūvēts, mūrējot no ķieģeļiem, būtiski 

bojājumi nav novērojami. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka konstrukciju pārsegums, siltināts ar izdedžu-skaidu maisījumu. 

Ieteicama bēniņu pārseguma siltināšana ar mūsdienīgiem siltināšanas 

materiāliem, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Nesošā konstrukcija – koka. 

14 Jumta klājs apmierinošs Koka dēļu klājs, vietām cietis no mitruma kondensāta. 

15 Jumta segums apmierinošs 
Vecs, azbesta šīfera jumta segums. Zem tā – vecs, koka skaidu segums. 

Ieteicams veikt jumta seguma maiņu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs 

 

Cinkota metāla novadsistēma, vairākkārt labota. Mainītas notekas. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 

Pagraba kāpnes – sadrupušas, ieteicama to atjaunošana, lai neapdraudētu 

mājas iedzīvotāju drošību. Kāpņu telpā koka konstrukcijas kāpnes, tām 

nepieciešams atjaunot krāsojumu. 

18 Grīdas apmierinošs 
Ir gan koka, gan betona koplietošanas grīdas. Koka grīdām ieteicams 

atjaunot krāsojumu. 

19 Ailu aizpildījums   apmierinošs 

Ārdurvis un vējtvera durvis-vecas, koka, taču veras labi. Kāpņu telpas 

logam izsista rūts, nepieciešams iestiklot. Dažiem dzīvokļiem veikta logu 

maiņa, taču pārsvarā mājai – veci, koka konstrukciju logi. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs Ūdensvads ievilkts visos dzīvokļos. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs Ieteicams uzstādīt LED apgaismojumu ar kustību sensoriem. 

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

4 Kanalizācija apmierinošs 
Atsevišķos dzīvokļos-izbūvētas slapjās tualetes, pārējie lieto sausās tualetes, 

kas atrodas kāpņu telpā. 

5 Dūmvadi apmierinošs 

Skursteņslauķa sastādītajā aktā secināts: “Skurstenis ar kanāliem 1, 8-9, 

sācis liekties Rīgas virzienā. 4. kanālam pieslēgta krāsns, kas ir avārijas 

stāvoklī.” Nepieciešams veikt to atjaunošanu pārmūrējot. 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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