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2017.gada 14.februārī 

Dzīvojamās mājas adrese Ventspils iela22, Sabile, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 3432 

Mājas kopējā platība,m2 195.7 
Dzīvokļu skaits 4 
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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 

Brauktuves un celiņi – laika gaitā iestaigāti un iebraukti. Lietus laikā – 

dubļaini. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošā teritorijā atrodas sakņu-puķu dārzi, aug augļu koki un 

krūmi, iekopts zālājs. 

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 
nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi no sētas braucamās daļas tiek novadīti pa ceļa slīpumu, kā arī 

– zālienā pie mājas. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Cokola apmetums pie pamatnēm atdalījies, nokritis, atsedzot pamatu 

konstrukcijas, tādejādi rodot iespēju tām pastiprināti uzņemt mitrumu. 

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 neapmierinošs 
Ēkai nav aizsargapmale, tādēļ cietis cokola apmetums. Nepieciešams 

izveidot mājai aizargapmali. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 

Apmesta ķieģeļu māja. Mājas fasādē plaisas, apmetums vietām nokritis, 

atsedzot ķieģeļu mūrējumu. Ieteicams veikt fasādes atjaunošanas 

darbus. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu sijas un pārsedzes-vizuāli apmierinošā stāvoklī, deformācijas nav 

novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs 
Vizuāli deformācijas nav novērojamas. Starpsienām, kas atrodas kāpņu 

telpā, vietām nokritis apmetums, ieteicams to atjaunot. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpa –  nav remontēta, ieteicams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Ārsienu apmetumā plaisas, mitruma radīti, melni pleķi, daudzviet 

apmetums nokritis, krāsojums nodilis. Ieteicams veikt fasādes 

atjaunošanas darbus. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi  Mājai nav ne lieveņa, ne ieejas jumtiņa. Ieteicams tādus izveidot. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka konstrukciju pārsegumi (brusas+dēļi), vērojami mitruma radīti pleķi. 

11 Pagraba pārsegums nav  

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka konstrukciju pārsegums, siltināti ar smiltīm 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 apmierinošs Koka dēļu jumta klājs, vizuāli apmierinošā stāvoklī. 

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 jātīra un jāremontē. 

Nepieciešams veikt lietusūdens novadsistēmas maiņu vai kapitālu 

remontu. 

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

18 Grīdas apmierinošs 
I stāva grīda – betona, II stāvā – koka. Abas apmierinošā stāvoklī. Koka 

grīdai jāatjauno krāsojums. 

19 Ailu aizpildījums   apmierinošs 

Ārdurvis mainītas no koka konstrukciju uz metāla. Kāpņu telpas logi-koka, 

dažas rūtis bojātas. Ieteicams veikt kāpņu telpas loga maiņu no koka 

konstrukcijas uz PVC. Dzīvokļos-pārsvarā koka konstrukciju logi. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

Ūdens ņemšanas vieta ar krānu atrodas ārpus mājas, koka būdiņā. 

Atsevišķu dzīvokļu īpašnieki veikuši ūdensvada ievilkšanu dzīvokļa 

virtuvē (pašu spēkiem). 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav Ieteicams uzstādīt LED apgaismojumu ar kustību sensoriem. 

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

4 Kanalizācija apmierinošs 
Sausās tualetes abos mājas stāvos, ar asenizācijas bedri pagalmā. Stāvvads 

– apmierinošā stāvoklī. 

5 Dūmvadi neapmierinošs 
Skursteņslauķa sastādītajā aktā secināts: jālabo skursteņu galvas. 

Nepieciešams veikt to atjaunošanu pārmūrējot. 

    

 

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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