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2017.gada 21.februārī 

Dzīvojamās mājas adrese “Silmalas”, Strazde, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas uzsākšanas  gads 1870. 

Mājas stāvu skaits 1 
Mājas zemes gabala platība, m2 8000 

Mājas kopējā platība,m2 404.2 
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/ 

neapmierinošs 

Grants seguma brauktuves, ar bedrēm, lietus laikā – ar peļķēm. Celiņi – 

mājas iedzīvotāju iestaigātas takas, lietus laikā – dubļainas. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Ap māju – zāliens. Aiz mājas – dažas puķu dobes, ābeles. Mājai piekrītošajā 

teritorijā – koki, nekopti, mežonīgi krūmāji. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

apmierinošs Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas šķūnis, āra tualete. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi  Lietusūdeņi daļēji novadās zālienā, daļēji uzkrājas brauktuves bedrēs. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes 
apmierinošs/ 

labs 
Cokols remontēts, siltināts. Apmetums atjaunots vietām. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 

                

Aktu apstiprinu:____________________ 

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēls 

 

 

 

 

 



2 
 

2 Ēkas aizsargapmale nav 
Ieteicams izveidot aizsargapmali un drenāžās sistēmu, lai no pamatiem 

novadītu mitrumu. 

3 Nesošās sienas labs Sena, renovēta ķieģeļu māja, sienas biezas, stabilas. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
labs Ailu sijas un pārsedzes bez vizuāli novērojamām deformācijas pazīmēm. 

5 Starpsienas apmierinošs Starpsienas stabilas, ķieģeļu mūrējuma. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs Iekštelpās veikts kosmētiskais remonts, uz doto brīdi – krāsojums jau netīrs. 

7 Ārsienu apdare labs 

Ārsienas siltinātas, apmestas (dekoratīvais apmetums), 2015.gadā bija 

nepieciešams atjaunot apmetumu un krāsojumu virs cokola (nekvalitatīvi 

veiktu renovācijas darbu sekas). 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Ieejas jumtiņi – jauni, no organiskā stikla. Lieveņi betonēti. Pie 3.ieejas 

lievenis apdrupis, slikts betonējums, nepieciešams atjaunot. 

10 Starpstāvu pārsegumi nav  

11 Pagraba pārsegums nav  

12 Bēniņu pārsegums labs Siju – dēļu pārsegums, stabils, siltināts. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
labs 

Jumta nesošā konstrukcija kvalitatīvi atremontēta pirms jumta seguma 

uzklāšanas. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums labs Jauns, metāla jumta segums. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
labs Jauna, reizē ar jumta seguma maiņu uzstādīta, lietus ūdens novadsistēma. 

17 Kāpnes un pandusi   

18 Grīdas apmierinošs Priekšnamos – betona grīdas, pārējās koplietošanas telpās – koka dēļu. 

19 Ailu aizpildījums labs 
Mājai veikta gan ārdurvju, gan iekšdurvju, gan logu maiņa uz PVC 

konstrukciju. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
labs Mājā dabīgā ventilācija.  

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads neapmierinošs 
Ūdens ņemšanas vieta – aka sētā. Nepieciešams veikt akas atjaunošanu, 

pārbaudīt akas ūdens kvalitātui. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav  

3 Apkures sistēma apmierinošs Dzīvokļos – malkas apkures krāsnis un plītis. 

4 Kanalizācija apmierinošs 
Uz visiem mājas iedzīvotājiem ir viena jauna sausā āra tualete ar 3 kabīnēm, 

viena mājas iedzīvotāja izmanto veco (tā ir tuvāk viņas dzīvoklim). 

5 Dūmvadi labs Dūmvadi labā stāvoklī, pārmūrēti, veicot mājas renovāciju. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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