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2017.gada 19.maijā 

 

Dzivojamās mājas adrese Brīvības iela 41, Stende, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas celšanas gads 1968. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 33391 

Mājas kopējā platība,m2 249.18 
Dzīvokļu skaits 6 
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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 

Grants/zemes seguma brauktuve, kurā lietus laikā veidojas peļķes un dubļi. 

Celiņi – mājas iedzīvotāju iestaigātas takas. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošajā teritorijā –  zāliens. Ir augļu koki un krūmi, puķu dobes, 

sakņu dārzi un koki. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas dīķis, kas pilda meliorācijas funkciju. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi nav  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs 

Lietusūdens no mājas noteksistēmas pa meliorācijas cauruļvadiem tiek 

novadīts dīķī, tādejādi novēršot iekļūšanu asenizācijas bedrē un mājas 

pamata konstrukcijās. Lietusūdens novadīšanas meliorācijas darbus 

2015.gadā organizēja un apmaksāja Stendes pilsētas pārvalde. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

 

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēls 
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1 Pamati un pamatnes 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Daļa mājas pamatu iegrimuši zemē, nav redzami, tajā daļā, kur redzami – 

vērojamas plaisas. Nepieciešams veikt pamatu atjaunošanu. 

2 Ēkas aizsargapmale nav Ieteicams izbūvēt. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Ar koka dēļiem apšūta koka konstrukcijas māja. Mājai sēžoties, mainījies 

līmenis. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Ailu un siju pārsedzēs deformācijas vizuāli nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs  

6 Iekšsienu apdare labs 
Kāpņu telpā veikts kosmētiskais remonts, mājas iedzīvotāji uztur 

koplietošanas telpas kārtībā un tīrībā. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Mājas apdares dēļi vietām bojāti, ieteicams bojātās vietas atjaunot. Māja 

savulaik pārkrāsota. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi labs 
Ieejas lievenis atjaunots, uzklājot flīžu segumu. Ieejas jumtiņa nav, 

ieteicams izbūvēt. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka konstrukciju pārsegums. 

11 Pagraba pārsegums   

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka konstrukciju pārsegums ar smilšu/skaidu siltinājumu. Ieteicams veikt 

bēniņu pārseguma siltināšanu ar mūsdienīgiem materiāliem, lai uzlabotu 

mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka spāres, latojums. Vērojami nenozīmīgi bojājumi, kas radušies 

lietusūdens ietekmes rezultātā. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums apmierinošs 
Vecs, azbesta šīfera jumta segums, daudzviet labots. Ieteicams veikt jumta 

seguma maiņu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Daļai mājas lietusūdens noteksistēmas – veikta maiņa, nemainītā daļa – 

apmierinošā stāvoklī.  

17 Kāpnes un pandusi labs 
Kāpnes uz II stāvu – koka konstrukciju, labā stāvoklī, kāpnēm atjaunots 

krāsojums. 

18 Grīdas apmierinošs 
I stāva koplietošanas telpās betona grīda, nelīdzena, krāsa nodilusi, 

ieteicama atjaunošana. II stāva koplietošanas telpās – koka dēļu grīda. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

50% mājas logi nomainīti no koka konstrukciju uz PVC, ieteicama arī 

pārējo logu maiņa. Ārdurvis vecas, koka, pārkrāsotas, labotas, 

funkcionējošas. Kāpņu telpas logs - koka rāmju, mitrā laikā sabriest un 

neveras. Ieteicama ārdurvju un kāpņu telpas loga maiņa, lai uzlabotu mājas 

energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs Mājā dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads labs 
Visos dzīvokļos ievilkts ūdensvads. 2015.gadā, pēc mājas dzīvokļu 

īpašnieku lēmuma, veikta tā atjaunošana. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs I stāvā uzstādīts kustību sensors, ieteicams tādu uzstādīt arī II stāvā. 

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

4 Kanalizācija apmierinošs 
Mājas abos stāvos sausās WC, asenizācijas bedre – viena. Bedrei 

nepieciešams remonts. 

5 Dūmvadi apmierinošs 
Viena dūmvada galva pārmūrēta. Pārējie – jāatjauno apmetot vai 

pārmūrējot. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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