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2017.gada 21.februārī 

Dzīvojamās mājas adrese “Aptieka”, Strazde, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas uzsākšanas gads 1870 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 Nav informācija 

Mājas kopējā platība,m2 435.60 
Dzīvokļu skaits 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Mājas priekšā – asfaltēta iebrauktuve, sētas pusē – zālājā iebraukts celiņš. 

Gājēju celiņi – gan ar bruģa, gan asfalta, gan zemes segumu. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājas fasādes pusē – kopts zāliens, apstādījumi. Mājai piekrītošajā teritorijā 

– koki, krūmi, puķu dobes. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

apmierinošs Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas divi malkas šķūņi un palīgēka. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

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

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Cokola apmetums mājas sētas pusē dažviet atdalījies, mājas fasādes pusē 

cokola apmetums atjaunots. Ieteicama pamatu atjaunošana visai mājai. 

2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs 
Daļai ēkas asfalts, daļai – bruģis, kas pieguļ mājai, kalpo kā aizsargapmale. 

Nepieciešama aizsargapmales izveide. 

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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3 Nesošās sienas apmierinošs 

Veca mūra – ķieģeļu māja ar apmetumu. Apmetums daudzviet atdalījies, 

sienu augšdaļā atdalījušies ķieģeļi, vērojamas plaisas. Ieteicama 

atjaunošana. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu siju noturību nodrošina biezais ķieģeļu mūrējums, vizuāli deformācijas 

nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Koplietošanas telpās ieteicams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Sienas apmestas un krāsotas. Apmetums ar plaisām, izdrupis, krāsa nodilusi. 

Nepieciešams veikt ārsienu renovāciju.  

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Trīs ieejām ir vējtveri, vienai ieejai – jumtiņš. Lieveņi renovēti, izņemot 

sētas puses verandu. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs  

11 Pagraba pārsegums apmierinošs Mājas austrumu galā divi pagrabi ar mūrētiem-betonētiem pārsegumiem. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Siju dēļu pārsegums, siltinājums likvidēts. Ieteicams veikt bēniņu 

pārseguma siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti un samazinātu 

siltuma zudumus. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Mājai gadu gaitā sēžoties, bojātas nesošās konstrukcijas, jumta klājā 

vērojami ieliekumi. Ir veikti stiprināšanas darbi. Ieteicama eksperta 

konsultācija, kas sniegtu atzinumu par mājas jumta konstrukciju 

atbilstību ekspluatācijai. 

14 Jumta klājs  

Zem šīfera vecs koka skaidu segums+šīferis, kas dod papildus smagumu 

jumta nesošajām konstrukcijām. Bojāti vējdēļi, nepieciešama to 

atjaunošana. 

15 Jumta segums apmierinošs 

Vecs, azbesta šīfera jumta segums. Šīfera loksnes noslīdējušas, iespējams, 

ka pie tā vainojamā stāvā jumta konstrukcija. Nepieciešams veikt jumta 

seguma remonta darbus, ideālā variantā – jumta seguma kompleksu 

mainu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Cinkota metāla novadsistēma. Renovēta. Daudzviet jāatjauno kritums un 

jātīra teknes. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpnes uz bēniņstāvu – koka konstrukciju, apmierinošā stāvoklī. Ieteicams 

atjaunot krāsojumu. 

18 Grīdas apmierinošs 
Koka dēļu grīdas, apmierinošā stāvoklī. Vienā no verandām grīda bojāta – 

dēļi nosēdušies, ieteicama atjaunošana. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Vienas verandas durvis neverās. Pārējās durvis – koka, apmierinošā 

stāvoklī. Logi – koka konstrukciju, veci, mainīti uz PVC konstrukciju – tikai 

veikala telpām. Ieteicama mājas koplietošanas durvju un dzīvokļu logu 

maiņa uz PVC konstrukciju, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads labs Ēkā ievilkts aukstā ūdens vads, caurules – PVC konstrukciju. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav Ieteicams uzstādīt koplietošanas LED apgaismojumu ar kustību sensoriem. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 

Māja pieslēgta centralizētai siltumapgādei. Apkures caurules un radiatori – 

jauni. Nepieciešama apkures cauruļu siltināšana, lai uzlabotu mājas 

energoefektivitāti un samazinātu siltuma zudumus. 

4 Kanalizācija apmierinošs 

Vecie kanalizācijas čuguna stāvvadi – nolietojušies, kā rezultātā var rasties 

plīsumi un kanalizācijas noplūde. Nepieciešams veikt to maiņu. 

Jaunizbūvētajās labierīcību telpās kanalizācijas caurules no PVC 

konstrukcijām. 

5 Dūmvadi neapmierinošs 

Visas virsjumta dūmvadu galvas pilnībā bojātas, nepieciešama to 

pārmūrēšana. Pamatojoties uz faktu, ka mājā ierīkota centrālā apkure un 

dūmvadi netiek izmantoti, 2017.gadā plānota to demontāža, lai 

neapdraudētu mājas iedzīvotāju un garāmgājēju drošību un mantu. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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