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2017.gada 19.maijā 

Dzīvojamās mājas adrese Liesmas iela 16, Stendē, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads nav informācija 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 10707 

Mājas kopējā platība,m2 163.01 
Dzīvokļu skaits 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 – zemē iegrimis grants segums, celiņi – savulaik iestaigātas 

taciņas, kas laika gaitā sāk aizaugt ar zāli. 

2 Apzaļumojums neapmierinošs 
Mājai piekrītošā teritorijā – neregulāri kops zālājs, veci un nekopti koki un 

krūmi. Kopskats – neuzturēta, aizaugt sākusi teritorija. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini u.c.) 

  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

7 Notekūdeņi apmierinošs Lietusūdeņi pakāpeniski iesūcas zālienā, pirms tam krājoties peļķēs. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Apmesti pamati, vietām nosēdušies, apmetums ar plaisām, daudzviet 

atdalījies. Nepieciešams veikt pamatu atjaunošanu.  

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/ 

neapmierinošs 

Koka konstrukciju māja, apmesta, apmetums daudzviet atdalījies. Vietās, 

kur tas atdalījies, redzamas bojātas koka daļas. Nepieciešams atjaunot 

apmetumu. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Vizuāli progresējošas deformācijas nav novērojamas. Situācijā, ja tiek 

mainīti logi, jāmaina arī bojātās pārsedzes un sijas.  

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

konstrukciju, apmestas. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Iekšsienas neremontētas, nomelnējušas, ar plaisām apmetumā. Ieteicams 

veikt kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Apmetums daudzviet atdalījies, krāsa nolupusi. Nepieciešams veikt fasādes 

atjaunošanu.  

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi neapmierinošs 

Kāpnes mājas abās pusēs neapmierinošā stāvoklī – nodrupušas, salauzītas. 

Nepieciešama to atjaunošana. Ieejas jumtiņu – nav, ieteicama to 

uzstādīšana. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka siju un dēļu pārsegumi. 

11 Pagraba pārsegums   

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka – siju un dēļu - konstrukciju pārsegumi. Siltināti ar skaidu/smilšu 

maisījumu. Ieteicams veikt bēniņu pārseguma siltināšanu ar mūsdienīgiem 

materiāliem. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Koka nesošās spāres un latojums. Vietām vērojami bojājumi lietusūdens dēļ. 

14 Jumta klājs neapmierinošs 
Vējdēļi un vējkastes  bojātas, dažviet – nokrituši. Nepieciešama to 

atjaunošana. 

15 Jumta segums 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Zem šīfera jumta seguma – vecais koka skaidu jumts. Virs sētas puses II 

stāva izbūves bojāta šīfera loksne, kas jāmaina. Nepieciešama komlpeksa 

jumta seguma maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
neapmierinošs 

Lietusūdens novadsistēma nefunkcionē, bojāta, aizaugusi ar sūnām, tai  

trūkst noteku. Nepieciešama lietusūdens noteksistēmas maiņa. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Uz otro stāvu – koka konstrukciju kāpnes. Ieteicams atjaunot krāsojumu. 

18 Grīdas apmierinošs Koka dēļu grīdas, vietām dēļi bojāti, nepieciešams veikt to atjaunošanu. 

19 Ailu aizpildījums  apmierinošs 

Vienam dzīvoklim mājā veikta koka konstrukciju logu maiņa uz PVC. 

Pārējos dzīvokļos – koka logi, ieteicama to maiņa. Sētas puses ārdurvis – 

savērpušās, ielas pusē – apmierinošā stāvoklī. Nepieciešams veikt durvju 

atjaunošanu. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā – dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads  Ūdensvads ievilkts 1.dzīvoklī. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
nav 

Kamēr mājas dzīvokļi netiek apdzīvoti pilnībā, nav nepieciešamība atjaunot 

koplietošanas elektroinstalāciju.  

3 Apkures sistēma 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

Dzīvokļos malkas apkures plītis un krāsnis. Neapdzīvotajos dzīvokļos tās 

izdemolētas, pussabrukušas. Nepieciešama to atjaunošana. 

4 Kanalizācija apmierinošs 
Sausās tualetes atrodas mājai piekrītošajā teritorijā, aptuveni 50 m no mājas, 

atsevišķā ēkā. 

5 Dūmvadi neapmierinošs 
Abi mājas dūmeņi – pussabrukuši. Nepieciešama to atjaunošana. 

 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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