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2017.gada 8.jūnijā 

Dzīvojamās mājas adrese Saules iela 15, Stendē, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas celšanas gads 1988. 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 1462 

Mājas kopējā platība,m2 137.10 
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 – zeme/grants ceļš sētā. Celiņi – iestaigātas takas. Taka – no 

betona plātnēm. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Mājai piekrītošā teritorijā – neregulāri kopts zālājs, koki, krūmi un sakņu 

dārzs. 

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 žoga pinumu. 

5 Atkritumu laukumi   

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
  

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

ceļu, pirms tam krājoties peļķēs. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 

Apmesti pamata bloku pamati, vietām apmetums nobiris, kā rezultātā 

pamatu konstrukcijas var pastiprināti uzņemt mitrumu. Ieteicams atjaunot 

pamatu apmetumu. 

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. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Vizuāli deformācijas nav novērojamas. 

5 Starpsienas apmierinošs 
Vizuāli deformācijas nav novērojamas. Starpsienas – no koka/skaidu 

platēm. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 

Mājā nepieciešams veikt kosmētisko remontu, daudzu gaitu laikā māja 

nodzīvota, nav pienācīgi uzturēta no īrnieku puses, kā to nosaka LR spēkā 

esošā likumdošana, kas regulē īres tiesības. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs Ķieģeļu mūrējums, bez plaisām. Ap logu ailām ķieģeļi krāsoti. 

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. Ir pašu spēkiem neprofesionāli, bez būvvaldes 

saskaņojuma uzbūvēts vējtveris. Nepieciešams vai nu vējtveri nojaukt, vai 

atjaunot, saskaņojot būvvaldē. 

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.  

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Cinkota metāla ārējā novadsistēma, divās vietās trūkst noteku visā garumā, 

ie    nepieciešams atjaunot. 

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

ieteicams atjaunot krāsojumu. 

18 Grīdas neapmierinošs Mājas pirmajā stāvā koka grīda, bojāta, nepieciešam tās maiņa. 

19 Ailu aizpildījums  apmierinošs 

Ārdurvis – koka, vecas, apmierinošā stāvoklī. Logi – koka konstrukciju. 

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  
Ūdensvada guļvadi un stāvvadi daudzviet korodējuši, ieteicama to maiņa uz 

PVC. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
  

3 Apkures sistēma neapmierinošs 
Mājai – cietā kurināmā autonoma centrālapkures sistēma, katls – nolietojies, 

boileris – remontēts. Nepieciešams veikt apkures sistēmas atjaunošanu. 

4 Kanalizācija apmierinošs 
PVC kanalizācijas cauruļvadi, laboti pašu spēkiem, pieslēgti pilsētas 

kanalizācijas sistēmai. 

5 Dūmvadi neapmierinošs 
Metāla dūmvads, bojāts, nepieciešama maiņa. 

 

    

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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