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2017.gada 19.maijā 

Dzivojamās mājas adrese Nākotnes iela 2, Stende, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1970 

Mājas stāvu skaits 3 
Mājas zemes gabala platība, m2 1507 

Mājas kopējā platība,m2 757.24 
Dzīvokļu skaits 18 
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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 

Brauktuve ar asfalta segumu, celiņiem un ietvei – betona plākšņu segums, 

kas nolietojies, apdrupis, nelīdzens. Ieteicams veikt atjaunošanu. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Ap māju - zāliens, mājas priekšā – dzīvžogs un puķu dobes, mājai 

piekrītošajā teritorijā aug dažas ābeles. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi nav  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti pa betona celiņiem un zālienā mājas 

aizmugurē. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Mājas pamati apmesti, apmetums laikā gaitā labi saglabājies. Pamatnēs 

plaisas vai bojājumi nav novērojami. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

 

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 
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Objekta attēli 
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2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs 

Mājas priekšpusē ir betona plākšņu apmale, kas savienojas ar celiņu. Mājas 

aizmugurē un galos apmale nav redzama – iegrimusi un ieaugusi zālē. 

Ieteicams attīrīt un/vai atjaunot. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Silikāta ķieģeļu māja, mūrējums bez redzamiem defektiem. Vietām šķirbas 

šuvēs. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu sijas un pārsedzes bez deformācijām, to nodrošina ķieģeļu mūrējums 

un betona pārsegumi. 

5 Starpsienas apmierinošs Stabilas ķieģeļu mūrējuma starpsienas bez redzamām deformācijām. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpas pašu remontētas, krāsojums turas labi. Balsinājums III stāvā 

cietis lietusūdens dēļ. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Mājas ārsienas – no silikāta ķieģeļiem. Mājas gala siena nosmērēta 

(apmētājot) ar melniem pleķiem. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Lieveņi ar sīkām plaisām, bez bīstamiem bojājumiem. II kāpņu telpas ieejas 

jumtiņam – atjaunots šīfera segums un metāla notekrene. Ieteicams tādus 

atjaunot arī I kāpņu telpai.  

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs 
Monolīti dzelzsbetona paneļi. Salaiduma vietās veidojas plaisas (kosmētisks 

defekts). 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
No monolīta dzelzsbetona paneļiem. Ieteicams veikt pagraba pārseguma 

siltināšanu, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

No monolīta dzelzsbetona paneļiem. Siltināts ar izdedžiem un skaidām, kā 

arī – rullo vati. Ieteicama visu mājas bēniņu siltināšana ar mūsdienīgiem 

siltināšanas materiāliem, lai paaugstinātu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka konstrukciju izbūve, uz kuras redzamas lietusūdens pēdas (no tekoša 

jumta seguma). Jumta segums mainīts, kā rezultātā bojājumu turpināšanās – 

novērsta. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums labs Veikta jumta seguma maiņa no azbesta uz bezazbesta šīfera segumu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
labs Lietusūdens noteksistēma – jauna, cinkota metāla. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpņu telpu kāpnes bez redzamiem bojājumiem. 

18 Grīdas apmierinošs Kāpņu telpu grīdas – ar betona lējumiem, dažviet saplaisājušas. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Kāpņu telpām koka konstrukciju logi un ārdurvis. Ieteicama mājas kāpņu 

telpu logu maiņa no koka konstrukcijas uz PVC, ārdurvju maiņa – uz 

metāla, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
labs 

Virsjumta dūmvadu galvas pārmūrētas. 

Mājas ventilācijas šahtas un kanāli regulāri tiek tīrīti. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs 

Veci aukstā ūdens guļvadi un stāvvadi, korodējoši. Nav uzstādīta noslēg un 

izvadarmatūra atsevišķiem stāvvadiem, nepieciešama to uzstādīšana un 

ūdensapgādes sistēmas maiņa. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs Ieteicams uzstādīt kustību sensorus un LED gaismas. 

3 Apkures sistēma apmierinošs 

Veikta apkures cauruļu siltināšana mājas pagrabā, taču pašu apkures cauruļu 

un sistēmas stāvoklis kopumā – tuvu kritiskajam, pastāv biežas apkures 

sistēmas cauruļu plīšanas draudi. Nepieciešams veikt apkures sistēmas 

renovēšanu. Iesakām siltummezgla uzstādīšanu mājas pagrabā, kas ļautu 

neatkarīgi programmēt situma režīmu mājā un taupīt iedzīvotāju līdzekļus, ir 

sevišķi – rudenī un pavasarī. 

4 Kanalizācija apmierinošs 
Veci čuguna stāvvadi, kas nolietojušies, kā rezultātā var rasties plīsumi un 

kanalizācijas noplūde. Nepieciešama stāvvadu maiņa. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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