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2017.gada 11.aprīlī 

Dzīvojamās mājas adrese Nākotnes iela 16, Stende, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 760 

Mājas kopējā platība,m2 413.75 
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 

Brauktuve ar grants segumu, celiņiem un ietvei – betona plākšņu segums, 

nolietojies, daudzviet nodrupis. 

2 Apzaļumojums labs 
Mājas D pusē kopts zāliens, apkārt mājai – dzīvžogs, mājai piekrītošajā 

teritorijā – koptas puķu dobes. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
apmierinošs Mājas priekšā nožogojums ar vārtiem. 

5 Atkritumu laukumi nav  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti pa gājēju celiņiem, kā arī zālienā, daļēji – pa 

piebraucamo ceļu. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Mājas pamati apmesti, mājas D pusē pamatu pamatne izdrupusi, kā rezultātā 

pamati pastiprināti var uzņemt mitrumu. Ieteicama 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 
Ēkas aizsargapmale iegrimusi zemē (nav redzama) un apaugusi ar zāli. 

Nepieciešama tās atjaunošana (betonēt), jo pagrabā iekļūst lietusūdens. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Apmesta sarkanu ķieģeļu māja, dažviet apmetums nokritis, atsedzot 

ķieģeļus. Apmetums ar plaisām. Ieteicama apmetuma atjaunošana. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu sijas – ķieģeļu mūrējums un betona pārsedzes. Deformācijas netiek 

novērotas. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpā krāsojums nolupis. Ieteicams veikt kāpņu telpas kosmētisko 

remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Mājas krāsojums nolupis, apmetums ar plaisām. Ieteicams atjaunot – apmest 

un nokrāsot. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Lievenis no betona plāksnes, apmierinošā stāvoklī. Ieejas jumtiņš – betona 

plātne, nostiprināta ar metāla atbalstiem. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs  

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

siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Siltināts ar izdedžiem un skaidām. Ieteicama mājas bēniņu siltināšana ar 

mūsdienīgiem siltināšanas materiāliem, lai paaugstinātu mājas 

energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Nesošā konstrukcija – koka. Redzami lietusūdens bojājumi. 

14 Jumta klājs apmierinošs  

15 Jumta segums apmierinošs 
Vairākkārt labots azbesta šīfera segums. Ieteicama jumta seguma maiņa uz 

bezazbesta šīfera segumu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Lietusūdens noteksistēma – cinkota metāla, notekas apmierinošā stāvoklī, 

teknes – remontētas. Ieteicams pagarināt notekas, lai novadītu lietusūdeni no 

mājas pamatiem, kā arī – lai lieks mitrums neiekļūtu pagrabā. 

17 Kāpnes un pandusi 
labs/ 

apmierinošs 
Kāpņu telpu kāpnes flīzētas un krāsotas. Ieteicams atjaunot krāsojumu. 

18 Grīdas 
labs/ 

apmierinošs 
Kāpņu telpu grīdas – krāsotas un flīzētas pašu īpašnieku spēkiem. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Kāpņu telpām koka konstrukciju logi un ārdurvis. Aptuveni 60% dzīvokļu 

koka konstrukciju logi nomainīti uz PVC. Ieteicama mājas kāpņu telpu logu 

un ārdurvju maiņa no koka konstrukcijas uz PVC. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs 

Mājai dabīgā ventilācija, ventilāciju šahtu tīrīšana tiek veikta vienlaicīgi ar 

dūmvadu tīrīšanu. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Veci aukstā ūdens guļvadi un stāvvadi, visi siltināti ar vati un 

bitumenizolēto papīru. Vecā parauga ventiļi. Nepieciešama stāvvadu un 

guļvadu kompleksa maiņa. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

2016.gadā pēc īpašnieku lūguma veikta kustību sensoru un LED gaismekļu 

uzstādīsana.. 

3 Apkures sistēma apmierinošs Mājas dzīvokļos ir plītis un krāsns apkure. 

4 Kanalizācija 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Veci čuguna stāvvadi, kas nolietojušies, kā rezultātā var rasties plīsumi un 

kanalizācijas noplūde. nepieciešama stāvvadu un guļvadu maiņa. 

5 Dūmvadi apmierinošs Viena dūmvada galva pārmūrēta. Pārējās labotas un apmestas. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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