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2017.gada 2.februārī 

Dzīvojamās mājas adrese Saules iela 6, Stende, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1336 

Mājas kopējā platība,m2 184.76 
Dzīvokļu skaits 4 
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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 grants segumu. Segumā izveidojušās bedres, kuras 

mājas iedzīvotāji pašu spēkiem līdzinājuši ar būvgružiem. Celiņi – mājas 

iedzīvotāju iestaigāti, atsevišķi posmi – betona plātnes. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas mazdārziņi, augļu koki, krūmi. Kopts 

dzīvžogs un regulāri pļauts zāliens. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi -  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti zālājā, daļēji – pa brauktuvi, taču pārsvarā 

uzkrājas peļķēs. 

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/ 

neapmierinošs 

Māja dziļi nosēdusies, cokols redzams nedaudz. Puķu dobju augsne stipri 

sabojājusi pamatus, tie izskaloti, izdrupuši. Nepieciešama pamatu 

atjaunošana. 

2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs Mājai nav aizsargapmale. Nepieciešama tās izveide betonējot. 

3 Nesošās sienas apmierinošs Ķieģeļu māja ar daudz vertikālām, dziļām plaisām pa visu perimetru. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Ailu sijas un pārsedzes, mājas sēšanās rezultātā, var būt deformētas. 

5 Starpsienas apmierinošs Kāpņu telpas sienas līdzenas, krāsotas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpā mājas dzīvokļu īpašnieki veikuši kosmētisko remontu saviem 

spēkiem. 

7 Ārsienu apdare neapmierinošs 

Plaisas ķieģeļu ārsienās savulaik ir aizsmērētas, taču veidojas no jauna. 

Krāsojums no ķieģeļiem daļēji atdalījies. Ieteicams veikt plaisu veidošanās 

novērojumus, lai būtu iespējams lemt par tālākajām darbībām mājas 

tehniskā un vizuālā stāvokļa stabilizēšanai un uzlabošanai. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Lievenis sētas pusē un kāpnītes mājas otrā pusē nedaudz apdrupušas, 

ieteicama to atjaunošana. Ieejas jumtiņu nav. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka siju-dēļu pārsegums apmierinošā stāvoklī. 

11 Pagraba pārsegums nav Mājai nav pagraba. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka siju-dēļu pārsegums, siltināts ar izdedžu-skaidu maisījumu. Ieteicams 

veikt bēniņu pārseguma siltināšanu ar mūsdienīgiem materiāliem, lai 

paaugstinātu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Koka nesošā konstrukcija, apmierinošā stāvoklī, stabils. 

14 Jumta klājs apmierinošs Jumta klājs-koka dēļu. Vietām cietis lietusūdens un kondensāta dēļ. 

15 Jumta segums apmierinošs Vecs, azbesta šīfera segums. Labots.  Ieteicama jumta seguma maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs 

 

Cinkota metāla noteksistēma. Tīrīta un labota. Apmierinošā stāvoklī. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpņu telpas kāpnes –  koka konstrukcijas, krāsotas. 

18 Grīdas apmierinošs 
Kāpņu telpas grīdas – koka konstrukciju, krāsotas. I stāvā – betona grīdu 

segums, labā stāvoklī. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 
Abu ieeju durvis vecas, koka, bet labi kalpo, lai arī remontētas. Ieteicama 

kāpņu telpas loga maiņa no koka konstrukcijas uz PVC. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs Aukstā ūdens stāvvadiem ieteicams uzlikt noslēgšanas/palaišanas armatūru. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

Ieteicams uzstādīt LED apgaismojumu ar sensoriem mājas abos stāvos, kā 

arī pie ieejām. 

3 Apkures sistēma apmierinošs Katrā dzīvoklī – cietā kurināmā – malkas - plītis un krāsnis. 

4 Kanalizācija apmierinošs Mājas kanalizācijas sistēma pieslēgta pilsētas kanalizācijas sistēmai. 

5 Dūmvadi neapmierinošs 
2016.gadā veikta viena dūmvada pārmūrēšana. Nepieciešams pārmūrēt 

atlikušās trīs virsjumta dūmvadu galvas. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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