
1 
 

 

 

 

2017.gada 28.aprīlī 

Dzīvojamās mājas adrese Smilšu iela 6, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1980. 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 4671 

Mājas kopējā platība,m2 1193.21 
Dzīvokļu skaits 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Brauktuves un celiņi – ar betona plātņu segumu. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošā teritorijā – kopts zāliens, pie kāpņu telpām puķu dobes, 

košumkrūmi, dzīvžogs un koki. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini u.c.) 

  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi labs 
2015.gadā, pēc mājas dzīvokļu īpašnieku iniciatīvas izveidots jauns, 

nožogots atkritumu konteinera laukums. 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
apmierinošs Mājai piekrītošajā teritorijā uzstādītas šūpoles, smilšu kaste un soliņi. 

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi no sētas braucamās daļas tiek novadīti pa celiņiem, kā arī – 

zālienā pie mājas. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Cokolam dažviet nokritis apmetums (~ 3 m2 platībā), vērojamas dažas 

plaisas pamatnēs. Vietām pamati nosūnojuši. Ieteicama 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 apmierinošs 
Ēkas aizsargapmale mājas gala stūrī pie I kāpņu telpas salauzīta, ieteicams 

to atjaunot. 

3 Nesošās sienas apmierinošs Paneļu māja. Paneļu salaiduma vietās vērojamas plaisas.  

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu un siju noturību garantē ārsienu paneļi un dekoratīvais ķieģeļu 

mūrējums. Vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Novērojamas plaisas starp ārsienu paneļiem un starpsienu galiem. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpām nepieciešams kosmētiskais remonts, sienu krāsa nolupusi. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Mājas galos – paneļi ar flīžu mozaīkas apdari, fasādē – paneļi ar akmeņu 

apdari. Ieteicams atjaunot šuvju vietas. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs 
Atsevišķiem balkoniem noslīdējušas šīfera plāksnes, nepieciešams tās  

sakārtot. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Kāpnes uz kāpņu telpu ieejām atjaunotas, aizsmērējot plaisas un bedres. 

Ieejas jumtiņu dēļu apšuvumam ieteicams atjaunot krāsojumu. 

10 Starpstāvu pārsegumi labs 
No monolīta dzelzsbetona paneļiem, paneļu salaiduma vietās veidojas 

plaisas, kas definējamas kā kosmētisks defekts.  

11 Pagraba pārsegums labs 
No monolīta dzelzsbetona paneļiem. Ieteicams veikt pagraba pārseguma 

siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums labs Betonēta grīda, ieteicams to siltināt, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Koka konstrukciju spāres un stiprinājumi apmierinošā stāvoklī. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums apmierinošs 

Vecs, azbesta šīfera jumts. Bojātās loksnes mainītas. Bojāti pieslēgi pie 

ventilācijas skursteņiem, neieciešams to atjaunot. Ieteicama jumta seguma 

maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs 

 

No cinkota metāla, dažviet aprūsējusi. Ieteicams veikt apsekošanu un, 

konstatējot bojājumus, tos novērst. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpņu telpas kāpnes – betona, nedaudz nodilušas, ar apdrupušām pakāpienu 

malām. 

18 Grīdas apmierinošs Kāpņu telpu grīdas – betona, vērojams nodilums. 

19 Ailu aizpildījums   apmierinošs 

Ieteicama kāpņu telpu ārdurvju, pagraba durvju un vējtveru durvju maiņa, 

jo esošās savu laiku nokalpojušas. Aptuveni 70% mājas dzīvokļu veikta 

koka konstrukciju logu maiņa uz PVC. Ieteicams veikt arī kāpņu telpu un 

pagraba logu maiņu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. Ārdurvju, kāpņu 

telpu logu un pagraba logu maiņa uzlabotu arī mājas tehnisko un vizuālo 

stāvokli. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 

Ventilācijas skursteņu galvas – vietām apdrupuši ķieģeļi, vietām jāatjauno 

betona cepures, kanāli regulāri tiek tīrīti. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

Nemainītie aukstā ūdens guļvadi un stāvvadi – korodējuši, nav uzstādīti 

noslēg un izlaides ventiļi atsevišķiem stāvvadiem. Nepieciešams tos 

uzstādīt.  

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
neapmierinošs 

Mājai atslēgta koplietošanas elektroinstalācija, ieteicams īpašniekiem 

vienoties par tās atjaunošanu, uzstādot arī LED apgaismojumu ar kustību 

sensoriem. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 

Apkures cauruļu un sistēmas stāvoklis kopumā – tuvu kritiskajam, pastāv 

biežas apkures sistēmas cauruļu plīšanas draudi. Nepieciešams veikt 

apkures sistēmas renovēšanu. Iesakām siltummezgla uzstādīšanu mājas 

pagrabā, kas ļautu neatkarīgi programmēt situma režīmu mājā un taupīt 

iedzīvotāju līdzekļus. 

4 Kanalizācija apmierinošs 
Stāvvadu čuguna cauruļvadi nolietojušies, kā rezultātā var rasties plīsumi un 

kanalizācijas noplūde. Nepieciešams veikt kanalizācijas stāvvadu maiņu. 

5 Dūmvadi   

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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