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2017.gada 28.aprīlī 

Dzīvojamās mājas adrese Strauta iela 6, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 364 

Mājas kopējā platība,m2 167.5 
Dzīvokļu skaits 4 
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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 

Līdz mājas sētai ved salauzīts asfalta segums, sētā – grants seguma 

brauktuve. Ieteicams veikt brauktuves atjaunošanu. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošā teritorija nav apzaļumota. Sezonas laikā tiek pļauta mājas 

teritorijā augošā zālīte. 

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 tiek novadīti pa slīpu brauktuvi, kā arī – ūdens novadīšanas akā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Cokola apmetums pa visu perimetru ir ar plaisām. Vienā mājas pusē un galā 

apmetums salabots. Ieteicams veikt apmetuma atjaunošanu arī otrā daļā. 

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 

Aizsargapmale mājas aizmugurē atrodas zem grunts līmeņa. Pārējā – 

nedaudz bojāta (apdrupusi). Tā bojāta arī pa labi no mājas ieejas. Ieteicama 

aizsargapmales atjaunošana.  

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Apmesta ķieģeļu māja ar apmetumu, vietām vērojamas nenozīmīgas, 

neprogresējošas plaisas. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu sijas un pārsedzes-vizuāli apmierinošā stāvoklī, deformācijas nav 

novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpa –  remontēta, uz doto brīdi ieguldījumus neprasa. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Uz mājas ārsienām krāsojums nodilis, nomelnējis. Ieteicama fasādes 

krāsojuma atjaunošana un vērojamo plaisu aizdare. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Ieejas jumtiņš – betona plātne, nepieciešams to attīrīt no sūnām. Lievenis – 

betona, labā stāvoklī. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Bez redzamiem bojājumiem un deformācijām. 

11 Pagraba pārsegums   

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka konstrukciju pārsegums, siltināti ar izdedžiem un skaidām. Ieteicama 

bēniņu pārseguma siltināšana ar mūsdienīgiem siltināšanas materiāliem, lai 

uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Koka konstrukciju, bez redzamiem defektiem. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums apmierinošs 
Vecs, azbesta šīfera jumta segums, labots. Ieteicams veikt jumta seguma 

maiņu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

neapmierinošs 

 

Lietusūdens novadsistēma veca, korodējusi, teknes cauras. Ieteicama 

lietusūdens sistēmas maiņa. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpņu telpas kāpnes – koka konstrukcijas, krāsotas. 

18 Grīdas apmierinošs Kāpņu telpas grīdas – krāsotas, kāpņu telpu laukumiņi – izklāti ar linoleju. 

19 Ailu aizpildījums   apmierinošs 

Ārdurvis un kāpņu telpas logs – koka konstrukciju, apmierinošā stāvoklī. 

Vienam dzīvoklim nav veikta logu maiņa no koka uz PVC konstrukciju. 

Ieteicama ārdurvju, vējtvera durvju un kāpņu telpas loga maiņa, kas 

uzlabotu mājas energoefektivitāti, kā arī – vizuālo un tehnisko stāvokli. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs  

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs  

3 Apkures sistēma apmierinošs 
Mājai autonomā centrālā apkure. Bēniņos guļvadi siltināti. Ieteicama 

cauruļu siltināšana arī katlu mājā. 

4 Kanalizācija apmierinošs  

5 Dūmvadi neapmierinošs 

Skursteņslauķa sastādītajā aktā secināts: 1. kanālam pie pamatnes apmetums 

bojāts. 

Centrālapkures dūmvads pārmūrēts, citi dūmvadi-jālabo, pārmūrējot galvas 

virs jumta. Nepieciešams veikt to atjaunošanu, pārmūrējot. 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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