
 

 

 

2017.gada 29.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Jaunā iela 4A, Talsi, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācijac 

Mājas stāvu skaits 5 
Mājas zemes gabala platība, m2 1599 m² 

Mājas kopējā platība,m2 
2321.2 m² 

Dzīvokļu skaits 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Brauktuve ar asfalta segumu, stāvlaukums automašīnām ar betona 

bruģakmeņiem. Gājēju celiņi gan ar betona bruģakmeņiem, gan ar 

betona plātnēm. Betona plātņu celiņi nolietojušies, sadrupuši un 

bedraini. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 

Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas nekopti krūmi. Zālājs tiek 

pļauts. Apzaļumojuma – dekoratīvo krūmu sakopšanai ieteicams 

veltīt laiku. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

 Nav izbūvēts 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
 Nav izbūvēts 

5 Atkritumu laukumi  Koplietošanas atkritumu konteineru laukums 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 

neapmierino

šs 

Soliņu konstrukcijas nolietojušās, diviem soliņiem nepieciešams 

salabot sēžamās daļas dēļus (nostiprināt, atjaunot krāsojumu), 

diviem soliņiem uzmontēt sēžamās daļas dēļus (apsekošanas brīdī 

soliņi bez sēžamajām daļām). Smilšu kastes apmales bērniem 
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bīstamā stāvoklī, ieteicams atjaunot vai demontēt. Smilšu kaste 

aizaugusi ar zāli un nav piemērota bērniem brīvā laika pavadīšanai. 

7 Notekūdeņi 
neapmierino

šs 

Lielākai daļai ēkas grunts kritums neļauj virszemes ūdeņiem aiztecēt 

virzienā no pamatiem.Ūdeņi satek pamatos un daļēji arī pagrabā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 
Pamati un 

pamatnes 
apmierinošs Saliekamie betona un dzelzsbetona konstrukciju pamati. 

2 
Ēkas 

aizsargapmale 
apmierinošs 

Betona aizsargapmales pa ēkas perimetru. Daudzas ir izdrupušas un 

nosēdušās zemāk par grunts piebērumu, galvenokārt lietusūdens 

noteku vietās. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 

Ēkas nesošās gala sienas izbūvētas no caurumotajiem māla 

ķieģeļiem. Pārējās ēkas fasādes sienas izbūvētas no paneļiem. 

Sienām ķieģeļu mūrim izdrupumi. Nav konstatētas plaisas, kas 

būtiski ietekmētu konstrukciju nestspēju.  

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Māla ķieģeļu sienās ailu sijas un pārsedzes ir dzelzsbetona. Plaisas, 

ieliekumi vai cita veida vizuāli defekti, kas būtiski ietekmētu 

pārsedžu nestspēju nav konstatēti. 

5 Starpsienas apmierinošs 
Kāpņu telpu sienām krāsojums apmierinošā stāvoklī. Būtu 

nepieciešama apdare pie dzīvokļu durvīm kurās mainītas durvis. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpu vējtveros – sienās plaisas. Vietām nolobījies krāsojums. 

Plaisas konstrukciju salaidumu vietās. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 

Ārsienas ir no caurumotajiem māla ķieģeļiem un paneļiem. Ķieģeļi 

vietām izdrupuši, ķieģeļu šuves normālā stāvoklī. Paneļu 

savienojuma šuves špaktelētas un vizuāli izdrupumi un plaisas nav 

konstatētas. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs 
Lodžiju norobežojošās konstrukcijas ir mūrētas no caurumotajiem 

māla ķieģeļiem.  

9 
Ieeju lieveņi, 

jumtiņi 
apmierinošs 

Ieeju jumtiņi apmierinošā stāvoklī. Ieteikums “izravēt” augošās 

nezāles un augošo koku. 

1

0 

Starpstāvu 

pārsegumi 
apmierinošs 

Nav konstatētas plaisas vai izliekumi pārslodzes dēļ, vai cita veida 

defekti, kas mazinātu to nestspēju. 

1

1 
Pagraba pārsegums 

Apmierinošs

/labs 

Nav konstatētas plaisas vai izliekumi pārslodzes dēļ, vai cita veida 

defekti, kas mazinātu to nestspēju. 

1

2 
Bēniņu pārsegums 

Apmierinošs

/labs 

Bēniņu pārsegums no dzelzsbetona pārseguma paneļiem. Lūkai uz 

bēniņiem vēlams uzmontēt slēdzeni, lai bēniņos neiekļūtu 

nepiederošas personas. 

1

3 

Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Jumta konstrukcijas no koka. Kokmateriāli apstrādāti ar 

impregnantu – koksnes aizsardzības līdzekli. Būtu nepieciešams uz 

bēniņiem atjaunot/izgatavot kāpnes lai varētu nokļūt uz jumta. 

1

4 
Jumta klājs 

Apmierinošs

/neapmierino

šs 

Jumta klājs – divslīpju jumta klājs. Jumta kastes dēļi kritiskā 

stāvoklī, satrunējuši, saplaisājuši vietām atdalījušies no 

stiprinājumiem. Būtu nekavējoties jāmaina, jānostiprina vai 

jānodrošina to neatdalīšanos stiprinājuma vietām. Ir iespējams 

drošības apdraudējuma risks. Līdz ar jumta kastu remontu būtu 

ieteicams visas spraugas aizdarināt ar sietu – lai baloži un citi putni 

neiekļūtu bēniņos, jo bēniņu telpā ir daudz baložu, putnu ligzdas, 

beigti putni un bēniņu grīda noklāta ar izkārnījumiem. 

1

5 
Jumta segums apmierinošs 

Jumta klājs no azbesta šīfera. Vietām redzamas plaisas, pārsvarā 

“viļņa” augšpusē. Jumta ilgākai saglabāšanai un ekspluatācijai šīs 

vietas vēlams remontēt. 

1

6 

Lietus ūdens 

novadsistēma 

Apmierinošs

/neapmierino

šs 

Pie ēkas esošās lietusūdens notekas ir apmierinošā stāvoklī, dažās 

vietās ir piestiprināti puķupodi kurus būtu nepieciešams noņemt un 

vēlams nestiprināt pie lietusūdens notekām. Ēkai pa perimetru gar 

pamatiem esošās plāksnes savu funkciju pilda daļēji, vietās kur ir 

lietusūdens noteku iztekas, plāksnes ir iegrimušas un lietus ūdens 

skalo grunti pie pamatiem un tek pagraba telpās. Būtu nepieciešams 

pagarināt noteku iztekas lai lietusūdens tecētu prom no ēkas un vēl 

vairāk nepasliktinātu nesošās konstrukcijas. 



1

7 
Kāpnes un pandusi apmierinošs 

Pie ieejas durvīm nav kāpnes. Kāpnes uz pagrabiem ir izdrupušas un 

nolietojušās. 

1

8 
Grīdas apmierinošs 

Kāpņu telpu grīdas – betona, apmierinošā stāvoklī. Kāpņu telpu 

ieejas mezglos būtu jānostiprina gružu režģi, apmales izdrupušas. 

Pagraba grīdas segums vietām betona grīda, vietām grants iesegums. 

Grants iesegums un betona grīdas pārmitrinātas no ietekošajiem 

virszemes un lietus ūdeņiem. 

1

9 
Ailu aizpildījums apmierinošs 

Ēkas lielākajai daļai koka logi nomainīti uz PVC konstrukciju 

logiem. Pārējo logu tehniskais stāvoklis (atkarībā no dzīvokļu 

īpašnieka apsaimniekošanas) daļēji apmierinošs. Kāpņu telpās logi 

nav mainīti. Divas ieejas durvis kāpņu telpā nomainītas uz metāla 

durvīm ar koda atslēgu, vienai kāpņu telpai koka durvis. Ieejās uz 

pagrabiem koka durvis. Visas koka durvis sliktā stāvoklī, durvju 

apakšējās daļas mitruma ietekmē satrunējušas un nopietni bojāta 

vērtņu konstrukcija. Tuvākajā laikā būtu vēlams nomainīt vai 

kapitāli remontēt durvis. 

2

0 

Ventilācijas šahtas 

un kanāli 
apmierinošs 

Ventilācijas šahtu daļas virs jumta izbūvētas no silikāta ķieģeļiem ar 

betona plākšņu jumtiņiem. Konstatēti ķieģeļu izdrupumi. Šahtu 

jumtiņu betona elementi nolietojušies. 

2

1 
Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

Aukstā ūdens cauruļvadi vietām sarūsējuši, nav antikondensāta 

izolācijas, cauruļvadi ir no dažādiem materiāliem. Nepieciešama 

sistēmas sakārtošana, renovācija vai maiņa. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinoša 

Pagrabā ieteicams gaismas ķermeņos saskrūvēt spuldzes, elektrības 

patēriņa ekonomijai ieteicamas LED tipa spuldzes. Tieši tā pat 

kāpņu telpās un pie ēkas ieejām ieteicamas LED tipa lampas. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 

Apkures caurulēm vietām atbilstoša izolācija (akmens vates čaulas), 

vietām pretkondensāta izolācija kas paredzēta aukstajam ūdenim un 

nepilda funkciju kā siltumizolācija. Izolācija daudzās vietās bojāta 

(iespējams dzīvnieku dēļ). Ieteicams salabot izolācijas bojātās vietas 

un apdarināt izolāciju lai turpmāk tā netiktu bojāta. 

4 Kanalizācija apmierinošs 

Stāvvadu čuguna cauruļvadi nolietojušies, kā rezultātā var rasties 

plīsumi ar kanalizācijas noplūdi. Nepieciešama kanalizācijas 

cauruļvadu maiņa. Kanalizācijas cauruļvadu maiņa veikta tikai 

avārijas vietās. 

5 Dūmvadi nav  

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 

































































































































































































































 


