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2017.gada 8.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Ventspils iela 1/3, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1833. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1145 

Mājas kopējā platība,m2 567.6 
Dzīvokļu skaits 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Sētas pusē – iestaigātas 

taciņas un iebraukts piebraucamais ceļš. 

2 Apzaļumojums labs 
Mājai piekrītošā teritorijā – aug košumkrūmi, mājas iedzīvotāju iekoptas un 

uzturētas skujeņu dobes. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini u.c.) 

apmierinošs 
Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas mājas iedzīvotāju pašu spēkiem celta 

lapene. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi neapmierinošs 
Lietusūdeņi mājas ielas pusē tiek novadīti akās, sētas pusē – pa slīpumu 

aizvadīti no sētas. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Ielas pusē cokola apmetums atjaunots un nokrāsots, sētas pusē cokola 

apmetums atdalījies, vietām nodrupis, tādējādi dodot iespēju pamata 

konstrukcijām pastiprināti uzņemt mitrumu. Ieteicams veikt pamatu 

atjaunošanu sētas pusē. 

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 Ieteicams izbūvēt. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Apmesta ķieģeļu māja, apmetumā sētas pusē vērojamas plaisas. Ieteicams 

atjaunot apmetumu un krāsojumu mājas sētas pusē. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Vizuāli deformācijas nav novērojamas, ailu noturību nodrošina ķieģeļu 

mūrējums. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpas I stāva iekšsienas cietušas no mitruma. Ieteicams veikt kāpņu 

telpu kosmētisko remontu.  

7 Ārsienu apdare 
apmierinošs/ 

labs 

Ielas pusē mājai atjaunots apmetums un krāsojums. Sētas pusē apmetums ar 

plaisām, krāsa nodilusi. Ieteicams atjaunot apmetumu un krāsojumu arī 

mājas sētas pusē. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Lieveņi – betona. Betons nodrupis. Ieteicama atjaunošana betonējot. Ieejas 

jumtiņu – nav. Ieteicama to izbūve, vismaz sētas puses ieejas durvīm. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka siju dēļu pārsegumi. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs  Pārsegums – koka siju/dēļu. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka siju un dēļu pārsegums. Siltinājums – nenosakāmas izcelsmes. 

Ieteicama bēniņu pārseguma siltināšana ar mūsdienīgiem siltināšanas 

materiāliem, uzlabojot mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

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

seguma dēļ. 

14 Jumta klājs apmierinošs  

15 Jumta segums apmierinošs 
Azbesta šīfera jumta segums. Segums vēl kādu laiku kalpos, taču 

īpašniekiem ieteicams apsvērt iespēju par jumta seguma maiņu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs Cinkota metāla, labi uzturēts, funkcionējošas. 

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

18 Grīdas apmierinošs Kāpņu telpas grīdas abos stāvos – koka, labā stāvoklī, ieteicams pārkrāsot. 

19 Ailu aizpildījums    apmierinošs 
Mājas ārdurvis – koka, labā stāvoklī, labi uzturētas, labi funkcionē. 

Ieteicams veikt kāpņu telpas loga maiņu no koka konstrukciju uz PVC. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā – dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads         labs 
Mājā salīdzinoši nesen ievilkts ūdensvads, kāpņu telpās ūdensvads siltināts 

pret aizsalšanu. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav Ieteicams ierīkot, uzstādot LED apgaismojumu ar kustību sensoriem. 

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

4 Kanalizācija apmierinošs 

Viens dzīvoklis izmanto asenizācijas bedri, pārējie pievienoti pilsētas 

kanalizācijas tīklam. Kanalizācijas caurulēm 2016.gada rudenī uzlikts 

siltinājums. 

5 Dūmvadi  apmierinošs 

Skursteņslauķa aktā atzīmēts: kanāliem 3-4 nepieciešams atjaunot skursteņa 

galvu. 

 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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