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2017.gada 8.jūnijā 

Dzīvojamās mājas adrese Raiņa iela 9A, Stende, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1957. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 2239 

Mājas kopējā platība,m2 231.45 
Dzīvokļu skaits 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
labs 

Brauktuve pie mājas ar akmens šķembu segumu. Celiņi – ar bruģa klājumu, 

kas veikts pašu spēkiem. 

2 Apzaļumojums labs 
Mājas sētas pusē zāliens, kas regulāri tiek pļauts. Mājai piekrītošajā 

teritorijā ierīkoti sakņu dārziņi, aug ābeles, košumkrūmi, kopts dzīvžogs. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

apmierinošs Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas 2 garāžas, saimniecības ēka, lapene. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
  

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
apmierinošs Mājas sētas pusē bērnu vajadzībām izveidota smilšu kaste.  

7 Notekūdeņi apmierinošs Lietusūdeņi daļēji tiek novadīti pa gājēju celiņiem un zālienā. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Cokola apmetums turas stingri. Mājas R pusē nelielas plaisas. Ieteicama tā 

atjaunošana. 

2 Ēkas aizsargapmale apmierinošs 
Ēkas aizsargapmale saglabājusies daļēji, mājas aizmugures daļā daļēji 

iegrimusi zemē. Nepieciešams veikt tās atjaunošanu. 

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 
Koka konstrukciju māja, apmūrēta ar silikāta ķieģeļiem. Uz vienas no 

sienām vērojama vertikāla, aptuveni 2 m gara, plaisa, kas neprogresē. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Ailu siju noturību nodrošina silikāta ķieģeļu mūrējums. 

5 Starpsienas   

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 

Mājas kāpņu telpas nav remontētas, sienu krāsojums novecojis, apmetums 

sācis atdalīties, kāpņu telpu griestos vērojami mitruma atstāti pleķi. 

Ieteicams veikt kāpņu telpu kosmētisko remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs 
Silikāta ķieģeļu mūrējums. Uz ārsienām vērojamas atsevišķas vertikālas 

plaisas. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Ieejas lievenis no monolīta betona. Ieejas jumtiņam ieteicama noteksistēmas 

ierīkošana. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Koka konstrukciju pārsegumi. 

11 Pagraba pārsegums   

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Koka konstrukciju pārsegums ar skaidu un izdedžu siltinājumu. Ieteicams 

veikt bēniņu pārseguma siltināšanu ar mūsdienīgiem materiāliem, lai 

uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Koka konstrukcija, labā stāvoklī. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums apmierinošs 
Azbesta šīfera jumta segums – novecojis, daudzviet labots. Ieteicams veikt 

jumta seguma maiņu. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

apmierinošs 

 

Cinkota metāla novadsistēma, apmierinošā stāvoklī. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpņu telpu kāpnes – koka, krāsotas. Ieteicams atjaunot krāsojumu. 

18 Grīdas apmierinošs 
I stāva grīda – betona, nodilusi. II stāva grīda – koka dēļu, tai ieteicams 

atjaunot krāsojumu. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

2016.gadā, saskaņā ar mājas dzīvokļu īpašnieku lēmumu, veikta kāpņu 

telpas ārdurvju maiņa, durvju montāžu veica dzīvokļu īpašnieki paši saviem 

spēkiem. Kāpņu telpas logs – koka konstrukcijas, ieteicama tā maiņa uz 

PVC, lai uzlabotu mājas energoefektivitāti. Mājas dzīvokļiem 100% veikta 

koka konstrukciju logu maiņa uz PVC. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Šahtas un kanāli regulāri tiek tīrīti. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads labs 
Dzīvokļu īpašumos ierīkots ūdensvads, likvidējot ūdens ņemšanas vietu 

pagalmā. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

Pie ārdurvīm uzstādīts kustību sensors. Ieteicama koplietošanas apgaismes 

ķermeņu maiņa uz LED energoefektīvo.  

3 Apkures sistēma apmierinošs 
Katrā dzīvoklī iebūvēta krāsns un plīts, apkurināšana tiek veikta ar cieto 

kurināmo (malku). 

4 Kanalizācija labs 

Dzīvokļos izbūvētas WC telpas ar PVC stāvvadiem. Mājas kanalizācijas 

sistēma nav pieslēgta pie pilsētas kanalizācijas sistēmas, ir divas 

asenizācijas bedres. 

5 Dūmvadi apmierinošs 
Virsjumta dūmvadu galvas apmierinošā stāvoklī, apmesti, vienam 

dūmvadam apmetums nokritis, ieteicama tā atjaunošana. 

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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