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2017.gada 12.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Rīgas iela 8, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 2083 

Mājas kopējā platība,m2 1133.6 
Dzīvokļu/telpu skaits 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Viena iebrauktuve – ar pieslēgumu asfaltētai Kuldīgas ielai. Brauktuve ar 

grants segumu. Otra iebrauktuve – no Rīgas ielas, ar caurbrauktuvi zem 

ēkas. Iekšpagalms – daļēji ar laukakmeņu bruģa iesegumu un grants 

segumu. Gšjŗju celiņi nav izbūvēti. Pieslēgumos abām ielām – betona 

bruģakmeņu iesegumi gājēju ietvēm. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 

Pie dažu dzīvokļu durvīm – puķu dobes. Mājai piekrītošajā teritorijā aug 

daži koki. Pie mājas otrās kāpņu telpas iestādīti vīteņaugi. Iesakām vīteņus 

kopt, neļaujot tiem vīties pa fasādi līdz jumtam, lai nebojātu mājas 

konstrukcijas. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

 Nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
 Nav izbūvēti 

5 Atkritumu laukumi  Nav 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
 Nav ierīkoti 

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Ēkas jumta notekūdeņi novadīti uz ielas seguma vai iekšpagalmā pie ēkas 

pamatiem. Iekšpagalmā virszemes notekūdeņi ir novadīti no ēkas pagalmā. 

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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8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Lentveida pamati izbūvēti kaļķakmeņu un laukakmeņu mūra konstrukcijā. 

Pamatu biezums no 60-100 cm. Ēkas konstrukciju pieslēguma vietā ar 

grunts līmeni pamatu atzīme ir zem grunts līmeņa. Iekšpagalmā pamatiem ir 

plaisājumi un izdrupumi. Tie gan vairāk radušies cilvēku darbības vai 

bezdarbības rezultātā. Ņemot vērā būves ekspluatācijas ilgumu, tās pamati ir 

stabili un minētie kaitējumi konstrukciju nestspēju būtiski neietekmē.  

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs 

Betona aizsargapmales pa ēkas perimetru nav izbūvētas. Ielas pieslēgumos 

aizsargapmales aizstāj gājēju ietves. Nav konstatēta pamatu horizontālā 

hidroizolācija visā ēkas perimetrā. Pilsētā apkārtējā grunts ir piesātināta ar 

avotiem, kuri rada kaitējumu ēku pamatiem. Vēl papildus mitrumu būves 

pamatiem rada esošā aka pie ēkas. Tā savāc virszemes un apakšzemes 

ūdeņus. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 

Pirmā stāva nesošās sienas izbūvētas no māla pilnķieģeļiem 38-60 cm 

biezumā. Konstrukcijām konstatētas plaisas. Aizdarinātās plaisu vietas nav 

atkārtoti plaisājušas. Vizuāli redzamās plaisas pamatā ir fasādes 

apmetumam, kas iekšpagalma zonā ir nolietojies. Nesošajām sienām 

konstrukcijām (konstatēto kaitējumu rezultātā) nav būtiski mazinājusies 

funkcionētspēja un nestspējas resursi. Būtisku kaitējumu radījuši arī agrāk 

veiktie apjomīgie inženierkomunikāciju būvdarbi abās ielās. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Mūra konstrukciju ailu pārsedzēm konstatētas plaisas, kuras būtiski 

nemazina to nestspēju. Mūrēto pārsedžu funkcionētspējas un nestspējas 

vidējais tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 

5 Starpsienas apmierinošs 
Starpsienas koka konstrukcijas ar kaļķu javas apmetumu. Pirmā stāva grīdu 

zonā konstatētas trupējuma pazīmes. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 

Kāpņu telpas nav renovētas, sienu krāsojums novecojis, sācis atdalīties. 

Ieteicams veikt kāpņu telpu remontu. 

Kāpņu telpās apdare daļēji apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

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. 2015.gadā veikta mājas gala sienas vienkāršota renovācija, 

novēršot sienas tālāku deformēšanos. 

8 Lodžijas, balkoni  

Izbūvētie terašu tipa balkoni ar pārkarēm ir avārijas stāvoklī. Satrupējušas 

nesošas koka konstrukcijas, deformēti nesošie ķieģeļu stabi. Lai arī satrupējuši 

nav visi konstrukcijas elementi, to nestspēja un lietošanas ilgums nav 

prognozējams. Balkonu normatīvais ekspluatēšanas laiks ir jau pārsniegts. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Ieejas mezgli ir no iekšpagalma un ielas. Koplietošanas kāpņu telpām nav 

izbūvēts vējtveris un dubultās ārdurvis. Pārējie ieejas mezgli tiek lietoti 

individuāli. Koka konstrukcijas durvis zaudējušas ģeometriju, nolobījies 

krāsojums, ar trupējumiem apakšējā konstrukcijas zonā. Durvju normatīvais 

kalpošanas laiks beidzies. Ielas pusē esošajām komerctelpām ieejas mezgli 

apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

10 Starpstāvu pārsegumi 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Starpstāvu pārsegums izbūvēts no koka sijām. Sijām ieliekumi ar vibrāciju 

un līganuma pazīmēm. Vietām nesošas sijas jau pastiprinātas. Konstatēti 

trupējumi siju balsta vietās nesošajās ārsienās. Nesošas koka sijas laika 

faktora ietekmē zaudējušas koksnes blīvumu, līdz ar to arī šķērsgriezuma 

diametru. Dabiska procesa rezultātā nesošās konstrukcijas daļēji zaudējušas 

nestspēju. Teorētiski un praktiski katras sijas nestspējas resursus izvērtēt nav 

iespējams. Vadoties pēc būvnormatīviem un būves ekspluatācijas ilguma, 

pārseguma kalpošanas termiņš ir beidzies. 

Caurbrauktuves pārsegums apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

11 Pagraba pārsegums 

neapmierinošs/ 

avārijas 

stāvoklis 

Ēkas pagrabi faktiski nav izmantojami augstā grīdas līmeņa dēļ. Pa tiem var 

pārvietoties var tikai rāpojot. Vadoties pēc būvprakses pieredzes (pamatu 

platums 100 cm) pagraba pārsegumā bijušas ķieģeļu mūrētās velves 

konstrukcijas, kuras ir iebrukušas vai demontētas, izbūvējot dzīvokļus. Koka 

siju pārsegumi ar trupējuma pazīmēm. Būtisku kaitējumu konstrukcijām 

rada mitrums – nav ventilācijas un drenāžas. Pagrabi regulāri tiek 

nopludināti. Pagraba pārseguma un siltinājuma tehniskais stāvoklis 

neapmierinošs – avārijas stāvoklis. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 
Bēniņu pārsegums izbūvēts no nesošām koka sijām ar gaisa šķirkārtas 

starpklāju. Minimāli siju ieliekumi. Nesošās koka sijas laika faktora ietekmē 
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zaudējušas koksnes blīvumu, līdz ar to arī šķērsgriezuma diametru. Dabiskā 

procesā nesošās konstrukcijas daļēji zaudējušas nestspēju. Izdedžu 

siltinājums 5 cm biezumā ir nepietiekošs. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 

apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Būve un tās jumts izbūvēts no četrām daļām. Nesošais krēsls ar atgāžņiem 

un atsaitēm izbūvēts koka konstrukcijā. Stiprinājumu mezgli apmierinošā 

tehniskā stāvoklī. Ir konstatēti trupējumi spāru atbalsta vietās un spāru 

galos. Konstrukcijas izbūvētas no lielizmēra elementiem dakstiņu 

iesegumam. Būves jumta konstrukcijas (dēļ lielizmēra konstrukcijām ) ir vēl 

stabilas, kaut arī tā tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Laika faktora 

ietekmē koksne zaudējusi blīvumu un līdz ar to arī šķērsgriezuma diametru. 

14 Jumta klājs apmierinošs 
Jumta apakšklājs no jumta dēlīšiem un koka latojuma. Vietām klājs izlauzts 

vai satrupējis no ūdens tecējumiem. Izlīmeņojusies jumta plakne. 

15 Jumta segums 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Jumta segums no azbestcementa lokšņu ieseguma. Loksnes ar nobīdēm, 

caurumiem, plaisām. Konstatēti ūdens tecējumi uz konstrukcijām. Jumta 

segumam beidzies normatīvais kalpošanas ilgums. 

Koka konstrukcijā izbūvētā bēniņu gala siena satrupējusi. No tās lietusūdeņi 

tek uz satrupējušo mūrlatu. Mūrētajā gala sienā izbūvēti logi. Mūrējumam 

nav plaisu vai ķieģeļu izdrupumu. 

Esošā jumta ventilācija pietiekama. Ventilācija notiek caur jumta un 

pažobeles dēļu spraugām. 

Jumta apdares elementi trupējuši. Tie nav pilnā komplektācijā, nolobījies 

krāsojums. Nav jumta malas vēja dēļu skārda iesegumu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs 

 

Apsaimniekotas ir tikai ielas fasādē esošās notekcaurules. Pārējā ēkas daļā 

nav uzstādītas jaunas notekrenes un notekcaurules. Vecā lietusūdeņu 

novadīšanas sistēma nav pilnā komplektācijā un tā ir nolietojusies. Vēl 

pagaidām tā daļēji veic savas paredzētās funkcijas. Ielas fasādes lietusūdeņu 

novadīšanas sistēma apmierinošā tehniskā stāvoklī. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 

Ārējās koka kāpnes izbūvētas, kā papildus ieeja otrajā stāvā no pagalma. 

Konstrukcija nestabila, ar koksnes trupējumiem. Nav ieteicams ekspluatēt. 

Kāpnes uz pagrabu izdrupušas, ar augstu traumu gūšanas iespējamību. 

Iekšējās kāpnes izbūvētas no koka konstrukcijām, stabilas, bez īpašām 

nodiluma pazīmēm. Norobežojošās kāpņu konstrukcijas pilnā 

komplektācijā. 

Mājā ir arī saliekamas dzelzsbetona konstrukcijas kāpnes uz I-veida metāla 

sijām bez izdrupumiem vai citiem kaitējumiem. Kāpnes stabilas, 

norobežojošās konstrukcijas pilnā komplektācijā. 

18 Grīdas apmierinošs 

Pagraba grīdas “aizaugušas” ar kultūras slāni. Faktiski pagraba telpas 

izmanto kā tehnisko koridoru. 

Pirmā stāva grīdas zonā virs pagrabiem apjomīgi mūra branta bojājumi. 

Betonētā grīda ar izdrupumiem. 

19 Ailu aizpildījums   apmierinošs 

Komerctelpās iebūvēti vitrīnu logi. Neliels skaits logu nomainīts uz PVC 

logiem. 

Koka konstrukcijas logi ar trupējuma pazīmēm un parasto stiklojumu. Logu 

ekspluatācijas normatīvais kalpošanas ilgums jau sen pārsniegts. 

Pagraba logi nolietojušies, logos nav ierīkota pagraba ventilācija. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

Daļai dzīvokļu ir izbūvētas aukstā ūdens cauruļvadu sistēmas. To izolācija 

tikai daļēji ziemas apstākļos nodrošina cauruļvadu neaizsalšanu. Biežo 

avāriju dēļ pagrabā regulāri rodas ūdens noplūdumi. Samitrinātais pagrabs 

rada tālāku kaitējumu pārseguma konstrukcijām un siltinājumam. 

Bēniņu daļā aukstā ūdens guļvadi siltināti pret aizsalšanu, tie siltināti arī 

pagrabā. Atsevišķos dzīvokļos ūdensvads ziemā aizsalst, jo netiek 

apkurinātas telpas. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav Koplietošanas elektrības padeve atslēgta. 

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

4 Kanalizācija apmierinošs 

Mājā sausās tualetes, atsevišķos dzīvokļos izbūvētas slapjās, kas pieslēgtas 

pilsētas kanalizācijas sistēmai. To izolācija tikai daļēji ziemas apstākļos 

nodrošina cauruļvadu neaizsalšanu. Biežo avāriju dēļ pagrabā regulāri rodas 
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kanalizācijas  noplūdumi. Samitrinātais pagrabs rada tālāku kaitējumu 

pārseguma konstrukcijām un siltinājumam. 

5 Dūmvadi 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Skursteņslauķa sastādītajā aktā secināts: Atsevišķi bojājumi apdraud 

garāmgājēju un iedzīvotāju drošību. Jāpārmūrē skursteņu gali. Dūmvadu 

kanāli Nr. 1-6. un ventilācijas kanāli Nr. 18-25. neatbilst normatīvo aktu 

prasībām Nepieciešams veikt to atjaunošanu pārmūrējot. 

    

Sertificēta būveksperta atzinums par būvi Rīgas ielas 8, Sabilē, saskaņā ar 2016.gada 16.jūlijā apsekošanā 

secināto: 

Avārijas stāvoklī ir: 

 Pagrabstāva pārsegums 

 Terašu tipa balkoni 

 Ārējās kāpnes 

Neapmierinošā tehniskā stāvoklī ir: 

 Brauktuve ar iekšpagalmu 

 Visa veida konstrukciju siltinājums 

 Pamatu hidroizolācija 

 Jumta segums 

 Jumta apakšklājs 

 Lietusūdens novadīšanas sistēma 

 Fasādes apdare 

 Logu ailu aizpildījumi 

 Ieejas mezglu kāpnes un lieveņi iekšpagalmā 

 Jumta apdares elementi 

 Jumta nesošās konstrukcijas 

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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