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2017.gada 8.jūnijā 

Dzīvojamās mājas adrese Aspazijas iela 13, Stendē, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1988. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1450 

Mājas kopējā platība,m2 205.60 
Dzīvokļu skaits 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Iebrauktuve – grants seguma, celiņi – betona lējuma. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošā teritorijā – regulāri kopts zālājs, augļu koki, ogu krūmi, 

sakņu dārzs un puķu dobes. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini u.c.) 

apmierinošs Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas garāža un saimniecības ēka. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
 Teritorija nožogota ar pīto drāts žogu, metāla stabiņi. 

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi pakāpeniski iesūcas zālienā un tiek novadīti pa iebraucamo 

ceļu. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Apmesti pamata bloku pamati, pie balkona pamati cietuši no mitruma, jo 

apmetums atdalījies. Ieteicams atjaunot. 

2 Ēkas aizsargapmale nav Ieteicams izbūvēt. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

 

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēli 
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3 Nesošās sienas apmierinošs 
Ar silikātķieģeļiem apmūrēta Līvānu tipa māja. Mūrējums – stabils. Koka 

konstrukciju nesošās sienas. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Vizuāli deformācijas nav novērojamas. Noturību nodrošina ķieģeļu 

mūrējums. 

5 Starpsienas apmierinošs Vizuāli deformācijas nav novērojamas. Starpsienas – koka konstrukciju. 

6 Iekšsienu apdare labs 
Mājas iekštelpas tiek uzturētas kārtībā un regulāri tiek veikts kosmētiskais 

remonts. 

7 Ārsienu apdare labs Ķieģeļu mūrējums, bez plaisām, kvalitatīvs. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs 
Balkons – betona plātne, nedaudz apdrupusi, margas – koka, nepieciešams 

atj  atjaunot margu krāsojumu. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Uz ieeju ved betona kāpnes. Ieejas jumtiņš ar noteksistēmu, koka 

konstrukciju margām un stutēm. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka siju pārsegumi. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
Monolīta dzelzsbetona paneļi. Ieteicams siltināt pagraba pārsegumu, lai 

uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs Koka konstrukciju pārsegumi. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Koka nesošās spāres un latojums. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums apmierinošs Azbesta šīfera jumta segums. Kore un vējdēļi – labi uzturēti. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Cinkota metāla ārējā novadsistēma, notekas ar pagarinājumiem, lai novadītu  

lietusūdeni no mājas pamatiem. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Uz ieeju, uz pagrabu – betona kāpnes, uz otro stāvu – koka kāpnes. 

18 Grīdas neapmierinošs Koka, labi uzturētas, savlaicīgi veikta maiņa. 

19 Ailu aizpildījums  apmierinošs 

Ārdurvis – koka, apmierinošā stāvoklī. Logi – koka konstrukciju, veikta to 

pārkrāsošana. Ieteicama gan ārdurvju, gan logu maiņa no koka konstrukciju 

uz PVC, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā – dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 
Ūdensvada guļvadi un stāvvadi daudzviet korodējuši, ieteicama to maiņa uz 

PVC. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
  

3 Apkures sistēma apmierinošs 
Mājai – autonoma centrālapkures sistēma. Apkures katls nomainīts (to 

veikuši īrnieki pašu spēkiem un par saviem līdzekļiem). 

4 Kanalizācija apmierinošs PVC kanalizācijas cauruļvadi, kanalizācija tiek ievadīta asenizācijas akā. 

5 Dūmvadi apmierinošs 
Veikta dūmvada maiņa – uz nerūsējošā metāla. 

 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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