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2017.gada 10.aprīlis 

Dzīvojamās mājas adrese Brīvības iela 74, Stende, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1982 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 3609 

Mājas kopējā platība,m2 1767.10 
Dzīvokļu skaits 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ar asfalta segumu, lietus laikā seguma bedrēs veidojas peļķes. 

Celiņi un ietves – ar asfalta segumu, kas laika gaitā nolietojies, ar bedrītēm. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Ap māju kopts zāliens, mājai piekrītošajā teritorijā aug daži dekoratīvie 

krūmi, izveidotas atsevišķas dobes. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini u.c) 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
apmierinošs 

Mājai blakus, uz pašvaldībai piederošas zemes, atrodas bērnu rotaļu 

laukums, ko izmanto arī mājas bērni. Pašvaldība laukuma ierīces uztur 

kārtībā, par laukuma sanitāro sakopšanu rūpējas SIA “Talsu namsaimnieks” 

sētniece.  

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

pastiprināti veidojas peļķes. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes labs 
Pamatu apmetums labā stāvoklī. Novērojamas sīkas, neprogresējošas 

plaisas. 

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs 
Ēkas aizsargapmale pa visu mājas perimetru, laika gaitā kļuvusi nelīdzena, 

vietām nedaudz bojāta, ieteicama tās atjaunošana. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 
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3 Nesošās sienas apmierinošs 

Betona bloku, ķieģeļu sienas (gala sienas no silikāta ķieģeļiem). Ārsienu 

paneļu salaiduma vietās nelīdzenas plaisas. Ieteicama ārsienu siltināšana, lai 

paaugstinātu mājas energoefektivitāti. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Aiļu noturību garantē stabils vienlaidu mūrējums, deformācijas nav 

novērojamas. 

5 Starpsienas labs Ķieģeļu starpsienas ar apmetumu, bez redzamiem bojājumiem. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 

Kāpņu telpas renovētas pagājušā gadsimta beigās, neskatoties uz to, 

apmetums un krāsojums turas labi. Atsevišķās vietās sienu krāsojums 

sabojāts, to nosmērējot. Ieteicams atjaunot kāpņu telpu sienu krāsojumu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Mājas gali no silikāta ķieģeļiem, vietām nosmērēti – apzīmēti. Paneļu 

apmetums ar dažām horizontālām plaisām. Nepieciešams veikt plaisu 

aizsmērēšanu. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs 

Lodžiju aizsargapmalēm koka konstrukcijas nolietojušās, arī šīfera daļas  

nolietojušās, veidojot kosmētisku defektu. Ieteicams atjaunot lodžiju koka  

un šīfera daļas vai veikt balkonu renovāciju. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Divu kāpņu telpu ieejas lieveņi apdrupuši. Sētas pusē divu ieejas kāpņu 

pakāpieni stipri apdrupuši. Ieeju jumtiņi ar azbesta šīfera pārklājumu, 

dažiem jumtiņiem lietusūdens teknes ir, dažiem nav. Ieteicams ierīkot 

lietusūdens notekrenes visiem ieejas jumtiņiem. 

10 Starpstāvu pārsegumi labs 
Monolīti dzelzsbetona paneļi. Salaidumu vietās veidojas plaisas, kas 

klasificējams kā kosmētisks defekts. 

11 Pagraba pārsegums labs 
No monolīta dzelzsbetona paneļiem. Ieteicams veikt pagraba pārseguma 

siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

No monolīta dzelzsbetona paneļiem. Siltināts ar izdedžiem un keramzītu. 

Ieteicama mājas bēniņu siltināšana ar mūsdienīgiem siltināšanas 

materiāliem, lai paaugstinātu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka konstrukciju izbūve, daudzviet spāres un latas cietušas lietusūdens dēļ. 

Vietām vērojamas puvuma pazīmes. Ieteicams veikt jumta konstrukciju un 

jumta seguma maiņu. Mājai divslīpu jumts. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Vecs, bojāts, azbesta šīfera segums, daudzreiz un daudzviet labots, 

nolietojies, šīfera plāksnes ar plaisām, caur kurām regulāri sūcas 

lietusūdens. Mitrums iekļūst jumta konstrukcijās arī gar antenu statīviem, ko 

uz jumta kādreiz uzstādījuši paši dzīvokļu īpašnieki. Nepieciešama jumta 

seguma maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Ārējā lietusūdens noteksistēma no cinkota metāla, notekcaurules labotas, bet 

apmierinošā stāvoklī, tīrītas, remontētas. Ieteicama lietusūdens sistēmas 

maiņa, kas palīdzētu arī novadīt mitrumu pēc iespējas tālāk no mājas 

pamatiem. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpņu telpu kāpnes – ar nodiluma pazīmēm. Salaiduma vietās - 

neprogresējošas plaisas. 

18 Grīdas apmierinošs 
Kāpņu telpu grīdas – betona, ar nodilušu virskārtu, bez bedrēm, apmierinošā 

stāvoklī. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Mājai koka konstrukciju kāpņu telpu logi un kāpņu telpu ārdurvis. Ieteicams 

veikt kāpņu telpu logu un durvju maiņu no koka konstrukciju uz PVC, lai 

uzlabotu mājas energoefektivitāti. Aptuveni 75% mājas dzīvokļu veikta logu 

maiņa no koka konstrukciju uz PVC. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs 

Mājas ventilācijas šahtas un kanāli regulāri tiek tīrīti. Gan šahtas, gan kanāli 

– bojāti. Nepieciešama ventilācijas dūmvadu pārmūrēšana, jo pašreizējie 

apdraud mājas iedzīvotāju drošību. 

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Nemainītie aukstā ūdens guļvadi un stāvvadi daudzviet korodējoši. Nav 

uzstādīta noslēg-izlaides armatūra atsevišķiem stāvvadiem, ieteicams to 

uzstādīt. Nepieciešama gan guļvadu, gan stāvvadu kompleksa maiņa. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
labs 

2015.gadā veikta koplietošanas elektroinstalācijas maiņa mājas kāpņu 

telpās. Ieteicama apgaismes ķermeņu+sensoru uzstādīšana tajās kāpņu telpās 

un stāvu laukumos, kur tas nav izdarīts. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 

Veikta apkures cauruļu siltināšana mājas pagrabā, taču pašu apkures cauruļu 

un sistēmas stāvoklis kopumā – tuvu kritiskajam, pastāv biežas apkures 

sistēmas cauruļu plīšanas draudi. Nepieciešams veikt apkures sistēmas 

renovēšanu. Iesakām siltummezgla uzstādīšanu mājas pagrabā, kas ļautu 

neatkarīgi programmēt situma režīmu mājā un taupīt iedzīvotāju līdzekļus. 
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4 Kanalizācija 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Veci čuguna stāvvadi, kas nolietojušies, kā rezultātā bieži rodas plīsumi un 

kanalizācijas noplūde. Nepieciešama stāvvadu maiņa. 

5 Dūmvadi neapmierinošs 
Virsjumta dūmvadu galvas bojātas, apdraudot mājas iedzīvotāju drošību. 

Nepieciešama to pārmūrēšana. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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