
1 
 

 

 

 

2017.gada 12.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Talsu iela 4, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 945 

Mājas kopējā platība,m2 271.49 
Dzīvokļu skaits 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Mājas ielas pusē – bruģēta ietve un asfaltēta iela. Sētā-zemē iegrimis, 

nelīdzens seno laiku bruģis. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošā teritorija nav apzaļumota, teritorija aug viens kociņš un 

nelielā platībā – zāle, kas sezonas laikā regulāri tiek pļauta. 

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 no sētas braucamās daļas daļēji tiek novadīti pa grants 

brauktuves segumu, daļa-uzkrājas peļķēs. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Cokola apmetums pa visu perimetru saplaisājis, sētas pusē pamati atrodas 

zem grunts līmeņa. 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 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Ielas pusē par aizsargapmali kalpo bruģētā ietve, sētas pusē – 

aizsargapmales nav. Nepieciešams veikt aizsargapmales atjaunošanu. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Mūrēta ķieģeļu māja ar apmetumu, kas vietām atdalījies, atsedzot ķieģeļus. 

Visā sienu platībā vērojamas sīkas, neprogresējošas plaisas. 

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 telpa – nav remontēta, krāsa nolupusi. Bēniņstāva koridorā redzams 

jumta segums un koka siena. Ieteicams veikt koplietošanas telpu remontu. 

7 Ārsienu apdare neapmierinošs 

Ielas puses fasāde sabojāta – savulaik nokrāsota ar eļļas krāsu, kas nolupusi. 

Pārējās mājas ārsienas – nomelnējušas, ar bojātu apmetumu. Nepieciešama 

fasādes atjaunošana. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Betona ieejas lieveņa pakāpiens, labā stāvoklī. Ieejas jumtiņa – nav, 

ieteicama tā izbūve vai montāža. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka konstrukciju pārsegumi, bez redzamiem bojājumiem un deformācijām. 

11 Pagraba pārsegums   

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka konstrukciju pārsegums, siltināti ar izdedžiem un smiltīm. Ieteicama 

bēniņu pārseguma siltināšana ar mūsdienīgiem siltināšanas materiāliem, lai 

uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 

apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Dažviet atdalījušies vējkastu dēļi, nepieciešama to atjaunošana. Koka 

spāres – mitruma bojātas. Latojums no mitruma nomelnējis.  

14 Jumta klājs apmierinošs Daļai jumta ir koka-skaidu segums. 

15 Jumta segums apmierinošs 
Vecs, azbesta šīfera jumta segums, kas bojāts pie bēniņstāva jumta loga. 

Nepieciešams veikt jumta seguma maiņu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs 

 

Lietusūdens novadsistēma veca, vietām noslīdējusi tekne. Sētas pusē trūkst 

daļa teknes. Nepieciešama novadsistēmas atjaunošana. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpņu telpas kāpnes – koka konstrukcijas, krāsotas, pakāpieni kustīgi, krāsa 

nolupusi. Ieteicama kāpņu atjaunošana. 

18 Grīdas apmierinošs 
Mājā koka dēļu grīdas. Bēniņu stāvā – bojātas, daži dēļi satrupējuši. 

Ieteicama grīdu atjaunošana. 

19 Ailu aizpildījums   apmierinošs 

Ieejas durvis – koka, apmierinošā stāvoklī. Jumta logs jālabo. Dzīvokļos 

koka konstrukciju logi, kas savu laiku nokalpojuši, ieteicama to renovācija 

vai maiņa. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

Daļai mājas telpu ievilkts ūdensvads. Vienā bēniņstāva dzīvoklī ūdensvada 

nav. Ziemā ūdensvads aizsalst, jo pirmā stāva platības netiek apdzīvotas, 

nepieciešama ūdensvada cauruļu siltināšana. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav  

3 Apkures sistēma apmierinošs 

Dzīvokļos – malkas apkures krāsni un plītis. 2.dzīvokļa īrnieks sūdzas par 

dūmojošu plīti. 2016.gadā īrnieks savu sūdzību atsauca, taču 2017.gada 

sākumā iesniedzis iesniegumu par plīts pārmūrēšanu. 2017.gada aprīlī 

nosūtīts lūgums pašvaldībai piešķirt līdzekļus plīts pārmūrēšanai. 

4 Kanalizācija apmierinošs Mājā sausās tualetes atrodas sētā, atsevišķā celtnē. 

5 Dūmvadi neapmierinošs 

Skursteņslauķa sastādītajā aktā secināts:  

“Skursteņu gali jāpārmūrē, vidējais apdraud iedzīvotāju drošību.” 

 2016.gadā vidējais dūmvads pilnībā pārmūrēts, nepieciešams veikt mājas 

galu dūmvadu galu pārmūrēšanu. 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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