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2017.gada 14.februārī 

Dzīvojamās mājas adrese Ventspils iela 15/17, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas uzsākšanas gads 1871. 

Mājas stāvu skaits 1 
Mājas zemes gabala platība, m2 2893 

Mājas kopējā platība,m2 185.78 
Dzīvokļu skaits 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.

p.k
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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 

Māja atrodas līdzās pilsētas centrālajai ielai, kas segta ar asfalta segumu, 

celiņi uz sētu – ar zemes segumu, iestaigāti, lietus laikā kļūst dubļaini. 

2 Apzaļumojums neapmierinošs 
Mājai piekrītošā teritorijā – nekopts zāliens ar nekoptām puķu dobēm un 

dažiem kokiem. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini u.c.) 
neapmierinošs 

Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas saimniecības ēka, āra pagrabs un 

neprasmīgi, pašu spēkiem celta kūtiņa. Nepieciešams vai nu ēkas 

atjaunot vai likvidēt. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
neapmierinošs 

Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas koka žodziņi sliktā stāvoklī. 

Nepieciešams vai nu tos atjaunot vai nojaukt. 

5 Atkritumu laukumi neapmierinošs 
Atkritumu laukuma norobežojošās sienas – sabrukušas, nepieciešams 

veikt to atjaunošanu vai nojaukšanu. 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi neapmierinošs Lietusūdeņi krājas mājas sētā, veidojot peļķes un dubļus. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Ielas pusē pamati atrodas zem asfalta, kas pieguļ mājai. Sētas pusē – 

pamatu apmetums daudzviet nodrupis, tādējādi dodot iespēju pamata 

konstrukcijām pastiprināti uzņemt mitrumu. Nepieciešams veikt pamatu 

atjaunošanu. 

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 nav Nepieciešams izbūvēt. 

3 Nesošās sienas neapmierinošs 

Apmesta ķieģeļu māja. Izbūves un sētas pusē apmetums atdalījies, atsedzot 

ķieģeļus, kas laika gaitā izdrupuši, sadalījušies. Nepieciešams veikt 

fasādes atjaunošanu. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Vizuāli deformācijas nav novērojamas, ailu noturību nodrošina ķieģeļu 

mūrējums. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare neapmierinošs 
Kāpņu telpu iekšsienas apdrupušas, netīras. Nepieciešams veikt 

renovāciju. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Ārsienu apmetums saplaisājis, daudzviet atdalījies, nokritis, krāsojums 

nodilis. Nepieciešams veikt fasādes atjaunošanu. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Lieveņi – betona. Sētas pusē – betona plātne ar koka kāpņu uzeju 

(uzstādīta jauna 2014.gadā). Uzeju mājas iedzīvotāji salauzuši Betons 

nodrupis. Ieteicama atjaunošana betonējot. Ieejas jumtiņu – nav, 

ieteicama to izbūve. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka siju dēļu pārsegumi. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 

Pagrabs atrodas zem 3.dzīvokļa virtuves. Pārsegums – koka siju/dēļu – 

bojāts. Iesakām īpašniekiem lemt par mājas tehniskā apsekojuma 

sagatavošanu, lai gūtu pārliecību par mājas būvelementu stāvokli. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs Koka siju un dēļu pārsegums. Siltinājums – nenosakāmas izcelsmes. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka spāres un latojums, kas savulaik cietis no lietusūdens caura jumta 

seguma dēļ. Iesakām īpašniekiem lemt par mājas tehniskā apsekojuma 

sagatavošanu, lai gūtu pārliecību par mājas būvelementu stāvokli. 

14 Jumta klājs apmierinošs Vecais koka-skaidu segums. 

15 Jumta segums apmierinošs 

Vecs, azbesta šīfera jumta segums. Šīfera loksnes daudzviet salauzītas, ir 

veikta to maiņa. Pusei jumta nav kores. Nepieciešams veikt jumta 

seguma maiņu, veicot kores un vējdēļu remontu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
nav Nepieciešams izbūvēt. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpnes uz bēniņstāvu – koka, apmierinošā stāvoklī. Ieteicams pārkrāsot. 

18 Grīdas neapmierinošs 
I stāva gaitenī – betona grīda, izdrupusi (izveidojusies bedre), II stāvā – 

koka dēļu grīda. Ieteicama atjaunošana. 

19 Ailu aizpildījums   neapmierinošs 

Ieejā no ielas puses – 2016.gadā tika veikta ārdurvju atjaunošana pieejamā 

finansējuma ietvaros, pārkrāsošana, atsperes ierīkošana. Citās mājas ieejās 

– vecas, koka durvis. Dzīvokļu logi – veci, koka konstrukciju. Pagraba 

logam izsista stikla rūts. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā – dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads   neapmierinošs 
Ūdens ņemšanas vieta – aka. Akai sabojāta vinda, bojāts arī akas vāks. 

Ieteicama atjaunošana. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav  

3 Apkures sistēma netika apsekots Dzīvokļos – malkas apkures krāsnis un plītis. 

4 Kanalizācija neapmierinošs 

Sausās tualetes, kas atrodas aiz saimniecības ēkas, nolietojušās un 

nolaistas, netīras. Asenizācijas bedres vāks – sapuvis un salauzīts. 

Nepieciešama jaunas sausās tualetes izbūve vai esošās atjaunošana. 

5 Dūmvadi  neapmierinošs 
Dūmvadu galvas virsjumta daļā bojātas. Nepieciešams veikt 

pārmūrēšanu. 

    

 

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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