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2017.gada 02. februārī 

 
Dzivojamās mājas adrese Stūrīši 24, Laidzes pagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 1130 

Mājas kopējā platība,m2 324.70 
Dzīvokļu skaits 12 
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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 Asfaltēta brauktuve. Asfalts apdrupis, nelīdzens. Grants seguma celiņi. 

2 Apzaļumojums apmierinošs Teritorijā aug koki, augļu koki, krūmi, zāle. 

3 

Mazās arhitektūras 
formas (lapenes, 
ūdensbaseini, 
skulptūras u.c. 

Apmierinošs Ir lapene - atpūtai 

4 
Nožogojums un 
atbalsta sienas 

-  

5 
¤ Atkritumu 

laukumi 
           -  

6 
Bērnu laukumi, to 
aprīkojums 

           -  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti pa brauktuvi, daļēji zālienā pie mājas, 
uzsūcas augsnē. 

8 Citi   
II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs Pamatu apmetums ir labi saglabājies, no mitruma dažviet nomelnējis. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 
                

Aktu apstiprinu:____________________ 
             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēls 
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2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs 
Aizsargapmale bojāta pa visu mājas perimetru – salauzta, iegrimusi zemē. 
Jāatjauno. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Silikātķieģeļu mūrēta māja. Dažviet novērojamas vertikālas plaisas 
mūrējamās šuvēs un ir pārplēsti ķieģeļi 

4 
Ailu sijas un 
pārsedzes 

apmierinošs 
Ailu siju noturību nodrošina ķieģeļu mūrējums un betona pārsedzes. 
Deformācijas nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs Starpsienas ir ķieģeļu mūrētas – plaisu nav. 
6 Iekšsienu apdare apmierinošs Kāpņu telpā – margai atdalījies stiprinājums, nepieciešams metināt. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Silikātu ķieģeļu mūrēta. Logu ailas no sarkanajiem apdares ķieģeļiem. 
Vietām mitruma pleķi. 

8 Lodžijas, balkoni -  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Betona lievenis ar iediluma bedrēm, jālīdzina. Jumtiņš – betona – apdrupis 
ar atsegtām armatūrām – nosūnojis. Uzlikt šīferi 

10 Starpstāvu pārsegumi   apmierinošs Betona paneļu pārsegumi. 

11 Pagraba pārsegums   apmierinošs 
Betona paneļu pārsegumi – ieteicams siltināt ar putupolistirolu plāksnēm 
siltumizolācijai. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs Betona paneļu pārsegumi – siltinājums – izdedži. 

13 
Jumta nesošā 
konstrukcija 

apmierinošs 
Koka konstrukcijas, ir redzamas lietusūdens atstātās pēdas. Pie jumta 
seguma maiņas mainīt arī latojumu. 

14 Jumta klājs            -  

15 Jumta segums neapmierinošs 
Vecs azbesta šifera jumta segums. Ļoti bojāts, vietām ir caurumi (ir labots). 
Nepieciešama jumta kores maiņa.  

16 
Lietus ūdens 
novadsistēma 

apmierinošs 
Daudzviet teknes ir cauras un aizaugušas. Nepieciešama tīrīšana, labošan, 
maiņa. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpņu telpā betona kāpnes, nenozīmīgs nodilums.  
18 Grīdas apmierinošs Kāpņu telpā un pagrabā betona grīdas. Dzīvokļos – koka dēļu grīdas. 

19 Ailu aizpildījums neapmierinošs 
Mājai veci koka konstrukciju logu rāmji, tāpat kāpņu telpas durvis – koka. 
Piebriedušas. 

20 
Ventilācijas šahtas un 
kanāli 

neapmierinošs 
Ir bojāti ventilācijas skursteņi līdz ar to ventilācija traucēta. Pa ventilācijas 
šahtām dzīvokļos ienāk apkures dūmgāzes. 

21 Citi   
III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 
Aukstā ūdens guļvadi un stāvvadi ir korodējuši. (Savienojumu vietās) ir likti 
jauni ventīļi 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

1.Stāvā nepieciešamas uzstādīt kustības sensors, ārpusē atvienots 
apgaismojums. 

3 Apkures sistēma apmierinošs Dzīvokļos autonomā apkure ( Čuguna radiatori). 

4 Kanalizācija apmierinošs 
Kanalizācijas čuguna cauruļvadi daudzviet ir laboti, vēlama bojāto posmu 
maiņa. 

5 Dūmvadi neapmierinošs 
Ventilācijas skursteņi virs jumta noārdīti, dūmvadu galvas bojātas – 
jāpārmūrē. 

    
 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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