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2017.gada 13.februārī 

Dzīvojamās mājas adrese  Ventspils iela 21/2, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas uzsākšanas gads 1971. 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 Korpusiem nav atsevišķu zemes robežu plānu, kopējā adreses 

Ventspils iela 21, Sabile, zemes platība 10471 m2, pļaušanai 

paredzētā teritorija II korpusam – 1137 m2 
Mājas kopējā platība,m2 605.5 

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 

Brauktuve pie mājas un celiņi - ar asfalta segumu, kas nolietojies, daudzviet 

izdrupis, aizstāts ar granti. Lietus laikā veidojas peļķes. 

2 Apzaļumojums labs 
Mājai piekrītošajā teritorijā – kopts zāliens. Teritorijā - košumkrūmi un 

koki. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi nav  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
labs 

Visiem četriem korpusiem kopēja atpūtas platība ar soliņiem un šūpolēm, 

kas norobežota no piebraucamā ceļa ar mūrīti. 

7 Notekūdeņi apmierinošs Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti pa gājēju celiņiem un zālienā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Cokols ar plaisām, kā rezultātā mājas pamati var pastiprināti uzņemt 

mitrumu. Nepieciešama cokola 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 bojāta, izskalota pamatne, nosēdusies apmale, kā 

rezultātā virszemes ūdeņi pastiprināti mitrina pamatu konstrukciju. 

Ieteicama ēkas aizsargapmales atjaunošana betonējot.  

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Silikāta ķieģeļu mūrēta māja. Nesošās sienas ar sīkām, neprogresējošām 

plaisām. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu noturību garantē silikāta ķieģeļu mūrējums, deformācijas netiek 

novērotas. 

5 Starpsienas apmierinošs Mūrētas ķieģeļu starpsienas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpas labi uzturētas, koptas, tīras, vietām pabalējis sienu krāsojums, 

taču kosmētiskais remonts vēl nav nepieciešams. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs Ēkas fasādei bojājumi nav novērojami. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi labs 
2015.gadā veikta ieejas kāpņu un lieveņa betonēšana. Ieteicama ieejas 

jumtiņa attīrīšana no sūnām. 

10 Starpstāvu pārsegumi labs 
Monolīta dzelzsbetona paneļi, to salaidumu vietās veidojas nenozīmīgas 

plaisas, kas klasificējamas kā kosmētisks defekts. 

11 Pagraba pārsegums labs 
Monolīta dzelzsbetona paneļu. Ieteicams veikt pagraba pārseguma 

siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums   

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
labs 

Savienotais dzelzsbetona paneļu jumts. Ieteicama jumta siltināšana, lai 

uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

14 Jumta klājs  No monolītiem dzelzsbetona paneļiem. 

15 Jumta segums labs 

Atjaunots jumta segums ar rullo materiāliem. Lokāli nepieciešams veikt 

jumta seguma šuvju hermetizēšanu. Ieteicams veikt jumta lūkas siltināšanu, 

lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs 

 

Lietusūdens novadsistēma vizuāli nepievilcīga, daudzviet klāta ar koroziju. 

Ir veikta sistēmas tīrīšana un labošana. Sistēma vēl kādu laiku kalpos, taču 

ieteicams izvērtēt tās atjaunošanas/maiņas nepieciešamību. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpņu telpu kāpnes – apmierinošā stāvoklī, vietām izdrupušas. Ieteicams 

atjaunot krāsojumu. 

18 Grīdas apmierinošs 
Kāpņu telpas koridoros koka grīda izklāta ar linoleju, kāpņu laukumi – 

betona, izklāti ar linoleju. 

19 Ailu aizpildījums labs 

Ārdurvis mainītas, metāla konstrukcijas. Kāpņu telpu un pagrabu logiem 

veikta koka konstrukciju logu maiņa uz PVC konstrukciju. Daļai mājas 

dzīvokļu (aptuveni 50%) veikta koka konstrukciju logu maiņa uz PVC. 

Ieteicama jumta lūkas siltināšana, kas arī uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā dabīgā ventilācija. Šahtas un kanāli regulāri tiek tīrīti.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Aukstā ūdens guļvadi un stāvvadi – korodējoši. Nepieciešama to maiņa uz 

PVC materiāla caurulēm, uzstādot noslēg un izlaides armatūru. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
labs Uzstādīts koplietošanas LED apgaismojums ar kustību sensoriem. 

3 Apkures sistēma 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Uz apkures stāvvadiem nav uzstādīti balansēšanas vārsti, kas neļauj balansēt 

stāvvadus. Nepieciešams uzstādīt apkures stāvvadu balansēšanas 

vārstus, kā arī – lemt par siltummezgla uzstādīšanu, kas ļautu taupīt mājā 

patērēto siltumenerģiju. 

4 Kanalizācija 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Čuguna kanalizācijas cauruļvadi nolietojušies, kā rezultātā var rasties 

plīsumi un kanalizācijas noplūde. Neieciešama kanalizācijas cauruļvadu 

maiņa. 

5 Ventilācijas skursteņi 
apmierinošs 

 

Ventilācijas skursteņu mūrējums, klimatisko apstākļu ietekmē, vietām sācis 

drupt. Ieteicams veikt to atjaunošanu. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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