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2017.gada 1.februārī 

Dzīvojamās mājas adrese Raiņa iela 11, Stende, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1969 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 4087 

Mājas kopējā platība,m2 801.35 
Dzīvokļu skaits 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 pie mājas ar asfalta segumu, segumā bedres, kurās lietus laikā 

veidojas peļķes. Auto stāvlaukuma segums – grants. Celiņi – ar betona 

plākšņu segumu. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Zāliens ap māju tiek pļauts regulāri. Mājai piekrītošajā teritorijā aug ābeles 

un krūmi, kas netiek kopti. Ir izveidotas puķu dobes. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi apmierinošs 
Mājai piekrītošais sadzīves atkritumu konteineru laukums ierobežots, 

apmierinošā stāvoklī. 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti pa gājēju celiņiem un zālienā, lietus laikā 

veidojot peļķes. 

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 attēli 
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1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Cokola apmetums vietām nokritis. Mājas galā, starp pamatu blokiem, 

izveidojusies plaisa. Minēto iemeslu dēļ pamatu konstrukcijas var 

pastiprināti uzņemt mitrumu, tādejādi pasliktinot mājas tehnisko stāvokli. 

Ieteicama pamatu atjaunošana. 

2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs 
Ēkas aizsargapmales atjaunošana betonējot veikta 2012.gadā. Darbi veikti 

neprofesionāli, kā rezultātā apmale nosēdusies, tai nav slīpuma. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Silikāta ķieģeļu māja. Nesošajās sienās deformācijas nav novērojamas. 

Mājas galos šuvju vietās vērojamās plaisas aizdarītas 2016.gada rudenī. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu siju noturību nodrošina silikāta ķieģeļu mūrējums. Ailu sijas un 

pārsedzes stabilas, bez redzamām deformācijas pazīmēm. 

5 Starpsienas   

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 

Mājas kāpņu telpas remontētas sen, sienu krāsojums novecojis, apmetums 

vietām sācis atdalīties, kāpņu telpu griestos vērojami mitruma atstāti pleķi. 

Ieteicams veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs Silikāta ķieģeļu mūrējums. Uz fasādes fiksēti pleķi un ķēpājumi ar krāsu. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Ieeju lieveņi – sadrupuši. Nepieciešama to atjaunošana betonējot. Ieejas 

jumtiņi – ar plaisām, ieteicama to atjaunošana un noteksistēmas ierīkošana. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 
Monolīta dzelzsbetona paneļi ar nelielām plaisām salaiduma vietās, kas 

klasificējams kā kosmētisks defekts. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
Monolīta dzelzsbetona paneļu pārsegums. Ieteicams veikt pagraba 

pārseguma siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Monolīta dzelzsbetona paneļi, siltināti ar izdedžiem un keramzītu. 

Ieteicama bēniņu siltināšana ar mūsdienīgiem materiāliem, kas uzlabotu 

mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Jumta seguma bojājumu dēļ jumta nesošās konstrukcijas koka daļas savulaik 

pastiprināti uzņēmušas mitrumu. Pieņemot lēmumu par jumta seguma 

maiņu, veikt arī nesošo konstrukciju renovēšanu vai maiņu. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums neapmierinošs 
Azbesta šīfera jumta segums – novecojis, daudzviet labots. Nepieciešams 

veikt jumta seguma maiņu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs/ 

neapmierinošs 

 

Notekas apmierinošā stāvoklī. Teknes bieži remontētas, šuvju vietās cauras. 

Ieteicama lietusūdens noteksistēmas maiņa. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpņu telpu kāpnes – apdrupušas, krāsojums nodilis. Ieteicama to 

atjaunošana. 

18 Grīdas apmierinošs Ieteicams atjaunot kāpņu telpu grīdu krāsojumu. 

19 Ailu aizpildījums neapmierinošs 

Mājas kāpņu telpu un pagraba ārdurvis vecas, nolietojušas, daudzreiz 

remontētas, neatbilst mūsdienu prasībām. Lai uzlabotu mājas 

energoefektivitāti, kā arī – tehnisko un vizuālo stāvokli, ieteicama mājas 

ārdurvju un pagraba durvju maiņa no koka konstrukciju uz metāla, kāpņu 

telpu logu maiņa no koka konstrukciju uz PVC. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 

Vēlams uzstādīt sietus ventilācijas šahtām, lai tajā neiekļūtu putni un 

atkritumi. Šahtas un kanāli regulāri tiek tīrīti. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

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 
apmierinošs 

Ieteicams kāpņu telpās, vējtveros un pie ārdurvīm koplietošanas apgaismes 

ķermeņus aprīkot ar kustību sensoriem un uzstādīt energoefektīvu 

apgaismojumu. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 

2015.gadā veikta apkures sistēmas skalošana. Nepieciešams veikt apkures 

sistēmas renovēšanu. Iesakām siltummezgla uzstādīšanu mājas pagrabā, kas 

ļautu neatkarīgi programmēt situma režīmu mājā un taupīt iedzīvotāju 

līdzekļus vai apsvērt individuāla apkures katla uzstādīšanas iespēju. 

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

kanalizācijas noplūde. Nepieciešama stāvvadu un guļvadu maiņa. 

5 Dūmvadi apmierinošs 
Virsjumta dūmvadu galvas apmierinošā stāvoklī, dažām veikta pilnīga 

pārmūrēšana, dažām veikta augšdaļu pārmūrēšana.  



3 
 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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