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2017.gada 08. februārī 

 
Dzivojamās mājas adrese Stacijas iela 6, Valdemārpils, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1920 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 2908 

Mājas kopējā platība,m2 310.3 
Dzīvokļu skaits 7 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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 ir gan asfaltēta, gan grants seguma, tāpat arī celiņi. 

2 Apzaļumojums apmierinošs Teritorijā ir daži koki, krūmi. Ir dzīvžogs, dažas puķu dobes un zāliens. 

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 
Lietus notekūdeņi tiek novadīti no notekām pa brauktuvi, celiņiem un 
augsnē. 

8 Citi   
II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Izšuvoti akmens pamati, dažviet nav redzami, jo ap māju iedzīvotāji 
ierīkojuši puķu dobes. 

2 Ēkas aizsargapmale -  

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 
                

Aktu apstiprinu:____________________ 
             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēls 
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3 Nesošās sienas apmierinošs Koka konstrukcijas, ēka apšūta ar koka dēļiem. 

4 
Ailu sijas un 
pārsedzes 

apmierinošs Deformācijas ailu sijās un pārsedzēs nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Koka konstrukciju starpsienas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Skalu un apmetuma apdare. Krāsojums nodilis, vietām apmetums sadrupis. 
Kāpņu telpā nepieciešams kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs Mājas apšuves dēļu krāsojums daudzviet nodrupis – tādējādi tiek bojāti dēļi. 
8 Lodžijas, balkoni -  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Mājai ir 5 ieejas. Ieejai uz 2. stāvu lievenis (kāpnes) ir saplaisājušas un 
sadrupušas, ir jāatjauno. Jumtiņš ir vienai ieejai. 

10 Starpstāvu pārsegumi   apmierinošs Koka siju un dēļu pārsegumi. 
11 Pagraba pārsegums           -  
12 Bēniņu pārsegums apmierinošs Koka siju un dēļu pārsegumi – siltināti ar izdedžiem u.c. maisījumu. 

13 
Jumta nesošā 
konstrukcija 

apmierinošs Koka konstrukcijas stabilas. 

14 Jumta klājs            - Koka dēļi – impregnēti. 
15 Jumta segums apmierinošs Azbesta šīfera segums, bez būtiskiem bojājumiem. 

16 
Lietus ūdens 
novadsistēma 

apmierinošs Ir veca tekņu – noteku novadsistēma, korodējusi. Jāveic tīrīšana. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpnes uz mājas 2. stāvu koka konstrukcijas, jāatjauno krāsojums. 
18 Grīdas apmierinošs Koka dēļu grīdas. Daudzviet nodilis krāsojums. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 
Diviem dzīvokļiem PVC konstrukciju logi, pārējiem koka konstrukciju logi. 
Visas ārdurvis koka.  

20 
Ventilācijas šahtas un 
kanāli 

apmierinošs Ir dabīgā ventilācija 

21 Citi   
III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs Mājas dzīvokļos ūdensvads ievilkts un pieslēgts pie mājas sūkņa. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs Ieteicamas ECO spuldzes un gaismas kustību sensori. 

3 Apkures sistēma apmierinošs Dzīvokļos ir malkas apkures plītis un krāsnis. 
4 Kanalizācija apmierinošs Kanalizācijas bedre zem mājas. Atvere sūkšanai apmierinošā stāvoklī 
5 Dūmvadi apmierinošs Visas dūmvadu galvas virs jumta ir labotas. – pārmūrētas. 
    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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