
1 
 

 

 

 

2017.gada 10.aprīlī 

Dzivojamās mājas adrese Nākotnes iela 8, Stende, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1967 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 879 

Mājas kopējā platība,m2 545.29 
Dzīvokļu skaits 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
labs 

Piebrauktuve pie mājas – ar asfalta segumu. Celiņi pie mājas no betona 

plātnēm, kas vietām apdrupušas. 

2 Apzaļumojums labs 
Pagalms ar zālienu, kas sezonas laikā regulāri tiek pļauts. Mājai pieguļošajā 

teritorijā izveidotas puķu dobes, krūmu un koku stādījumi.  

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 labs 
Lietusūdens no pagalma braucamās daļas daļēji tiek novadīts pa gājēju 

celiņiem, daļēji – zālienā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 

                

Aktu apstiprinu:____________________ 

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēls 
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1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Cokola apmetums vietām atdalījies, vietām (~5m2) nobiris, kā rezultātā 

pamatu konstrukcijas var pastiprināti uzņemt mitrumu. Ieteicama pamatu 

cokola atjaunošana. 

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs 
Sētas pusē mazliet nosēdusies, mājas dienvidu galā – nav redzama, ielas 

pusē – salauzīta. Ieteicama aisargapmales atjaunošana. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Silikāta ķieģeļu sienas. Gala sienās plaisas visā augstumā, nelielas plaisas 

arī citviet. Nav progresējošas. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
labs Ailu noturību nodrošina ārsienu mūrējums, deformācijas netiek novērotas. 

5 Starpsienas   

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpā nepieciešams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Silikāta ķieģeļu mūrējums. Vietām konstatējamas nenozīmīgas plaisas. 

Ieteicams veikt plaisu aizsmērēšanu.  

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Ieejas lievenis – betona, betona virskārta apdrupusi. Jumtiņš betona, 

apsūnojis. Ieteicams veikt jumtiņa tīrīšanu no sūnām un lieveņa atjaunošanu. 

Ieteicams jumtiņam izveidot lietusūdens noteksistēmu. 

10 Starpstāvu pārsegumi labs No monolītiem dzelzsbetona paneļiem ar nenozīmīgām plaisām. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
Pagraba pārsegums no monolīta dzelzsbetona paneļiem. Ieteicama pagraba 

griestu siltināšana, lai uzlabotu ēkas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Monolītā dzelzsbetona paneļi, siltinājums no izdedžiem un skaidām. 

Ieteicams veikt bēniņu siltināšanu ar mūsdienīgiem materiāliem, lai 

samazinātu siltuma zudumus mājā. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Koka. Redzamas lietusūdens atstātas pēdas jumta seguma bojājuma dēļ. 

14 Jumta klājs apmierinošs Dēļi + latas. Arī uz tiem redzamas mitruma atstātas pēdas. 

15 Jumta segums apmierinošs 
Azbesta šīferis – novecojis, daudzviet labots. Vietām bojāti vai iztrūkst 

vējdēļi. Nepieciešama jumta seguma maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Nedaudz aprūsējusi, nolietojusies, bet funkcionējoša. Ieteicama tās maiņa, ja 

maina jumta segumu, vai renovācija. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpnes – betona, ar nelieliem bojājumiem-plaisām, kas neprogresē. 

18 Grīdas apmierinošs Koplietošanas grīdas – betona, apdrupušas. Kāpņu laukumi – flīzēti. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Dzīvokļos 70% koka konstrukciju logi nomainīti pret PVC konstrukciju 

logiem. Ieteicama kāpņu telpas logu un ārdurvju maiņa, lai uzlabotu mājas 

energoefektivitāti un vizuālo un tehnisko stāvokli. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs/ 

neapmierinošs 

2016.gadā pārmūrēti 2 ventilācijas/apkures dūmvadi. Atlikušie 2 savu laiku 

nokalpojuši, tādēļ ventilācija apgrūtināta. Nepieciešams pārmūrēt arī 

atlikušos 2 ventilācijas/apkures dūmvadus. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Nemainītie ūdens guļvadi un stāvvadi korozējoši. Nav veikta noslēg un 

izvadarmatūras ventiļu uzstādīšana atsevišķiem stāvvadiem. Nepieciešams 

veikt stāvvadu un guļvadu maiņu. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

Koplietošanas elektroinstalācijas stāvoklis apmierinošs, ieteicama maiņa. 

Ieteicama LED energoefektīvā apgaismojuma uzstādīšana. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 

Mājā problēmas ar cirkulāciju un atgaisošanu. Apkures caurules siltinātas. 

Ieteicama apkures sistēmas maiņa, uzstādot pagrabā siltummezglu, kas 

nodrošinātu iespēju neatkarīgi regulēt temperatūru režīmu mājā, tādejādi 

taupot mājas iedzīvotāju līdzekļus. 

4 Kanalizācija 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Visās kāpņu telpās stāvvadu čuguna cauruļvadi nolietojušies, kā rezultātā 

var rasties cauruļvadu plīsumi un kanalizācijas noplūde. Bojātas arī 

cauruļvadu savienojumu vietas. Nepieciešama kanalizācijas 

cauruļu/stāvvadu maiņa. 

5 Dūmvadi 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

2016.gadā pārmūrēti 2 ventilācijas/apkures dūmvadi. Atlikušie 2 savu laiku 

nokalpojuši, tādēļ ventilācija apgrūtināta. Nepieciešams pārmūrēt arī 

atlikušos 2 ventilācijas/apkures dūmvadus. 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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