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2017.gada 15. maijā 

 

Dzivojamās mājas adrese Māja Nr. 7, Pūņas, Valdgales pagasts, Talsu novads. 
Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 

Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1980 
Mājas stāvu skaits 3 

Mājas zemes gabala platība, m2 7140 
Mājas kopējā platība,m2 1405.95 

Dzīvokļu skaits 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Betona plākšņu, asfalta un zemes seguma brauktuves. Zemes seguma 

piebraucamais ceļš – bedrains, betona plākšņu celiņi vietām  nelīdzeni. 

Dažām plāksnēm atsegta armatūra. 

2 Apzaļumojums apmierinošs Lieli koki, košumkrūmi, dzīvžogs. Dažas puķu dobes, ir zāliens. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

apmierinošs Veļas žāvētava. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
-  

5 Atkritumu laukumi apmierinošs Teritorijā iežogots un betonēts atkritumu laukums. 

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
labs 

Labi aprīkots bērnu laukums ar šūpolēm, slidkalniņu, vingrošanas stieņiem, 

smilšu kasti. 

7 Notekūdeņi apmierinošs Notekūdeņi tiek novadīti zālienā pa celiņiem, arī uzkrājas peļķēs. 

8 Citi   

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 Pamati un pamatnes apmierinošs 
Dažviet apmetums nokritis atsedzot pamatu konstrukcijas. Apmetums cietis 

lietus ūdens ietekmē. Pamatnēs vērojamas plaisas. 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Jānis Svarinskis, Normunds Artis Bērziņš            

Aktu apstiprinu:____________________ 

                

Aktu apstiprinu:____________________ 

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēls 
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2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs 
Daudzviet apmales bojātas  -salauzītas, sadrupušas, ieaugušas augsnē. 

Ieteicama atjaunošana. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Paneļu māja, plaisas savienojumos ar gala paneļiem. Vietām paneļu 

virskārta atlupusi, atsedzot armatūru. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Ailu siju noturību garantē paneļu stingrība, nav vērojamas deformācijas. 

5 Starpsienas apmierinošs Kosmētiska defekta plaisas savienojumos ar griestu paneļiem. 

6 Iekšsienu apdare apmierinošs 
Kāpņu telpu krāsojums vietām padilis. 2. kāpņu telpā griestu un sienu 

augšdaļas nomelnējušas. 

7 Ārsienu apdare    apmierinošs 
Krāsojums no paneļiem gandrīz pilnībā nodilis. Sienas nomelnējušas lietus 

ūdens ietekmē. 

8 Lodžijas, balkoni apmierinošs Dažām lodžijām 3. stāvā plaisas savienojumos ar jumtiņiem. 

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 
Ieejas jumtiņš – betona plāksne. Lievenis – betonējums ar slīpumu, lietus 

ūdens novadīšanai. 

10 Starpstāvu pārsegumi   apmierinošs 
3. kāpņu telpas jumtiņš apaudzis ar zāli, pārējie ar sūnu. Betona lieveņi ar 

pakāpienu.  

11 Pagraba pārsegums apmierinošs Dzelzsbetona paneļus ieteicams siltināt, lai pielielinātu energoefektivitāti. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs Bezbēniņu konstrukcijas māja. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Dzelzsbetona paneļu konstrukcijas apmierinošā stāvoklī. 

14 Jumta klājs            -  

15 Jumta segums apmierinošs Rullo materiālu segums. Daļēji atjaunots segums.  

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 
apmierinošs 

Teknes ir nepieciešams tīrīt, vietām jālabo. Nepieciešama noteku galu 

pagarināšana. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs Kāpnes – betona. Ir novērojams nodilums un plaisas. 

18 Grīdas apmierinošs Kāpņu telpās betona grīdas. 

19 Ailu aizpildījums apmierinošs 

Kāpņu telpas ārdurvis – koka konstrukciju. Slikta durvju aizvēršana un 

izolācija. Nedarbojas aizvērēji un rokturi 2., 3., kāpņu telpā. Logi ir koka 

konstrukciju, vietām nepieciešams iestiklot. Ieteicama maiņa uz PVC 

konstrukciju logiem un ārdurvīm. Daļai no dzīvokļiem veikta PVC logu 

nomaiņa, daļai palikuši vecie (koka) logi. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 
apmierinošs 

Ventilāciju skursteņu galvas virs jumta ar jumtiņiem.  –apmierinošā 

stāvoklī. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads apmierinošs Ūdensvada guļvadi un stāvvadi korodējuši, jāmaina vecie ventīļi. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
apmierinošs 

Ir uzstādīti kustību sensori, bet ne visur. 2. kāpņu telpas 2., un 3., stāvā 

ieteicams uzstādīt LED gaismekļus. 

3 Apkures sistēma apmierinošs Dzīvokļos iebūvētas apkures krāsnis un autonomās apkures sistēmas. 

4 Kanalizācija apmierinošs 
Veci čuguna stāvvadi un guļvadi. Vietām stāvvadi ir mainīti uz PVC 

konstrukciju. Nemainītie korodējuši, var būt plīsumi un aizsērējumi.  

5 Dūmvadi apmierinošs 
Metāla dūmvadi gan atsevišķi dzīvokļiem, gan kopējie trīs stāviem. Ir 

korodējuši.  

    

 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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