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2017.gada 21.februārī 

Dzivojamās mājas adrese “Strazdkalni”, Strazdes pagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas uzsākšanas gads 1936 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1276 

Mājas kopējā platība,m2 441.30 
Dzīvokļu skaits 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Mājai vienā pusē asfalta seguma piebraucamais ceļš, sētas pusē – grants 

segums. Celiņi pie mājas – gan ar grants, gan asfalta segumu. 

2 Apzaļumojums labs 
Ap māju kopts zāliens, mājai piekrītošajā teritorijā aug daži skaistumkrūmi, 

izveidotas atsevišķas dobes un dzīvžogs. 

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 apmierinošs Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti pa gājēju celiņiem un zālienā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Pamati apmesti, vietām, aptuveni 1m3 platībā, apmetums nodrupis, atsedzot 

pamatus, kā rezultātā tie pastiprināti uzņem mitrumu. Pārējā cokolā 

vērojamas sīkas plaisas. Ieteicama cokola atjaunošana vietās, kur nodrupis. 

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 nav 
Mājai nav aizsargaapmale, kas sekmē mitruma iekļūšanu pamatos un 

pagrabā. Nepieciešama aizsargapmales uzmūrēšana. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 

Apmesta koka māja, lai gan mājas inventarizācijas lietā rakstīts -  apmesta 

mūra māja. Māja bijusi avārijas stāvoklī, lai mājas ekspluatāciju pagarinātu, 

tā savilkta ar metāla konstrukcijām abās fasādes pusēs. Šobrīd nesošajās 

sienās nobīdes netiek konstatētas. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Deformācijas ailu sijās un pārsedzēs netiek novērotas. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 

Lai gan kāpņu telpās un gaiteņos sen nav veikts remonts, mājas iedzīvotāji 

uztur kārtību un tīrību,  ieteicama pieputējušo zirnekļu tīklu novākšana no 

griestiem. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Apmetums mājai labi saglabājies. Novērojamas nenozīmīgas plaisas. 

Ieteicams veikt fasādes krāsošanu. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Lieveņi un kāpnes pie mājas ieejām nedaudz apdrupuši, ir veikts to remonts. 

Plaisas ar laiku var progresēt. Ieteicama ieejas lieveņu un kāpņu 

atjaunošana. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 
Pārsegumi no koka konstrukciju sijām ar dēļu apšuvumu. Ieteicams veikt 

bēniņu siltināšanu ar mūsdienīgiem siltināšanas materiāliem. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
Pagraba pārsegums betonēts. Ieteicama pagraba pārseguma siltināšana, kas 

sekmētu mājas energoefektivitātes paaugstināšanu. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka konstrukciju sijas ar dēļu apšuvumu, siltinājums – no skaidām un 

izdedžiem. Ieteicama bēniņu siltināšana ar mūsdienīgiem siltināšanas 

materiāliem, lai paaugstinātu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka konstrukciju spāres, sijas, latas. Vērojami bojājumi lietusūdens 

piekļuves dēļ. 

14 Jumta klājs apmierinošs 
Koka konstrukciju latojums un skaidu jumts, tad latojums dakstiņu 

segumam, jumta segums – dakstiņu. 

15 Jumta segums apmierinošs 

Dakstiņu seguma jumts. Dakstiņi drūpoši sliktās kvalitātes dēl, jumts 

segums labots, izmantojot metāla protēzes. Uz doto brīdi sūdzības no mājas 

iedzīvotājiem par lietusūdens tecēšanu no jumta, netiek saņemtas. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Mājai metāla ūdens novades sistēma, vietām mājas galos – caura, 

korodējoša. 2015.gadā veikta lietusūdens noteksistēmas tīrīšana. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Mājai divas uzejas uz otro stāvu, kāpnes no koka, krāsotas. 

18 Grīdas apmierinošs Grīdas – koka dēļu, krāsotas. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Koka ieejas durvis apmierinošā stāvoklī, mājai pārsvarā koka konstrukciju 

logi, ieteicama to maiņa uz PVC konstrukciju, kas sekmētu mājas 

energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads labs Mājā ievilkti PVC aukstā ūdens cauruļvadi. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

Ieteicams koplietošanas apgaismes ķermeņus aprīkot ar kustību sensoriem 

un veikt energoefektīva apgaismojuma montāžu. 

3 Apkures sistēma labs 
Dzīvokļos – malkas apkure. Visas plītis un krāsnis pārbūvētas vai 

saremontētas. 

4 Kanalizācija labs Kanalizācijas sistēma ar PVC cauruļvadiem. Tualetes – renovētas. 

5 Dūmvadi apmierinošs Virsjumta dūmvadu galvas apmierinošā stāvoklī. Regulāri tiek tīrītas. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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