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2017.gada 21.februārī 

Dzivojamās mājas adrese “Ceriņi”, Strazde, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1994 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 3124 

Mājas kopējā platība,m2 324.4 
Dzīvokļu skaits 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.
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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 

Piebrauktuve pie mājas – ar grants segumu, vietām izklātas betona plāksnes. 

Gājēju celiņi – no betona plāksnēm, kas nolietojušās, apdrupušas. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Pagalms apkārt mājai ar zālienu, kas sezonas laikā regulāri tiek pļauts. 

Izveidotas puķu dobes un dzīvžoga stādījumi. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas dārza nojume. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi nav  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
apmierinošs 

Pagalma pusē izveidota smilšu kaste rotaļām, ar jumtiņu, soliņiem. 

Nepieciešama atjaunošana. 

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Teknes un notekas funkcionē. Ar tekņu pagarinājumiem nepieciešams 

novadīt virszemes ūdeņus tālāk no mājas pamatiem un pagraba.  

8 Citi  
Lietusūdeņi no braucamās daļas tiek daļēji novadīti pa gājēju celiņiem un 

zālienā, kā rezultātā lietus laikā veidojas peļķes. 

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 

Cokols nedaudz apdrupis, pamatnēs betons salauzīts, kā rezultātā virszemes 

ūdeņi mitrina pamatu konstrukcijas. Nepieciešama drenāžas izveide un 

cokola daļas atjaunošana. 

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs 
Vietām iegrimusi zemē, vietām saplaisājusi. Nepieciešams veikt apmales 

atjaunošanu. 

3 Nesošās sienas apmierinošs Sarkanu ķieģeļu sienas bez plaisām. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
labs Nav deformējušās. Noturību dod pārsedzes un mūrējums. 

5 Starpsienas   

6 Iekšsienu apdare neapmierinošs 
Kāpņu telpas nav remontētas, krāsojums novecojis, vietām nodrupis. 

Nepieciešams veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare labs No sarkaniem ķieģeļiem 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Lievenis no betons, nedaudz apdrupis. Nepieciešams uzstādīt ieejas 

jumtiņu ar lietusūdens noteksistēmu. 

10 Starpstāvu pārsegumi labs 
Monolītie dzelzsbetona paneļi. Paneļu salaiduma vietās veidojas plaisas 

(kosmētisks defekts). 

11 Pagraba pārsegums labs 
Monolīti dzelzsbetona paneļi. Ieteicams veikt pagraba pārseguma 

siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums labs 

Monolīti dzelzsbetona paneļi. Siltināti ar izdedžiem un keramzītu. Ieteicams 

veikt bēniņu siltināšanu ar mūsdienīgiem materiāliem un tehnoloģijām, lai 

uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Mājai koka konstrukciju spāres, apmierinošā stāvoklī. Vietām bojāti un/vai  

norauti vēja dēļi, neieciešama to atjaunošana. 

14 Jumta klājs apmierinošs Zem klāja dēļi, ruberoīds un koka latojums. 

15 Jumta segums neapmierinošs 

Māla dakstiņu jumta segums. Dakstiņi bojāti gan pa vienam, gan 

laukumiem. Virs II stāva izbūvēm pilnīgi sadrupuši. Nepieciešams veikt 

jumta seguma maiņu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Lietusūdens noteksistēma – metāla, ar koroziju. Nepieciešams veikt 

lietusūdens novadsistēmas tīrīšanu. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs  

18 Grīdas apmierinošs Nedaudz apdrupusi betona grīda. 

19 Ailu aizpildījums labs 

Visiem mājas dzīvokļiem koka konstrukciju logi nomainīti uz PVC, izņemot 

kāpņu telpā un ieejas durvīm. Ieteicama kāpņu telpas loga un ārdurvju 

maiņa. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 
Metāla ūdens caurules ar koroziju. Nav uzstādīta noslēg un izvades armatūra 

atsevišķiem stāvvadiem. Nepieciešams/ieteicams veikt stāvvadu maiņu. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

Kāpņu telpā – sensori un parastās spuldzes. Ieteicams nomainīt uz LED 

sensoriem. 

3 Siltummezgls nav  

4 Kanalizācija apmierinošs 

Stāvvadu čuguna cauruļvadi nolietojušies, daudzviet veikta posmu maiņa uz 

PVC. Savienojumos var attīstīties plīsumi, kā rezultātā var rasties noplūdes. 

Nepieciešams/ieteicams veikt kanalizācijas stāvvadu un guļvadu maiņu. 

5 Dūmvadi apmierinošs 
Dūmvadi apmierinošā stāvoklī, nepieciešama viena virsjumta dūmvada 

atjaunošana. To plānots paveikt 2017.gadā. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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