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2017.gada 9.augustā 

Dzīvojamās mājas adrese “Bērzkalni”, Ģibuļu pag., Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1971 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 14 000 m² 

Mājas kopējā platība,m2 
189.8 m² 

Dzīvokļu skaits 4 
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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 Grants ceļa segums 

2 Apzaļumojums 
neapmierino

šs 

Mājai piekrītošajā teritorijā atrodas nekopti krūmi. Zālājs netiek 

pļauts. Apzaļumojuma – dekoratīvo krūmu sakopšanai ieteicams 

veltīt laiku. Vēlams nopļaut zāli ap māju. 

3 
Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 
 Nav izbūvēts 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Jānis Lavendels, Guntars Jonušs        

             
Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēli 
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ūdensbaseini, 

skulptūras u.c. 

4 
Nožogojums un 

atbalsta sienas 
 Nav izbūvēts 

5 Atkritumu laukumi  Koplietošanas atkritumu konteineru vieta.  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
 Nav izbūvēts 

7 Notekūdeņi  

Mājai nav izbūvēta notekūdeņu novadīšana no mājas.  Ieteikums to 

izbūvēt, lai notekūdeņi nebojātu mājas pamatus, kas nopietni bojā 

mājas nesošās konstrukcijas 

8 Citi  Nepieciešams mājai uzstādīt mājas nosaukuma zīmi. 

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

1 
Pamati un 

pamatnes 
apmierinošs Lentveida betona pamati.  

2 
Ēkas 

aizsargapmale 

neapmierino

šs 

Mājai  nav izbūvēta aizsargapmale. Būtu nepieciešams izbūvēt 

lietus ūdens novadīšanas teknes ūdens novadīšanai no mājas, pa 

perimetru sakārtot ēkas aizsargapmali – no betotna plātnēm, 

betonējot vai šķembām ar apmalēm. 

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Mūra. Ieteicams remontēt saplaisājušās un izdrupušās vietas un 

nokrāsot. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs Koka 

5 Starpsienas   

6 Iekšsienu apdare   

7 Ārsienu apdare   

8 Lodžijas, balkoni  Nav izbūvēts 

9 
Ieeju lieveņi, 

jumtiņi 
apmierinošs 

Mājas ieeja – betonēti pakāpieni. Ieteicams remontēt esošos 

pakāpienis vai betonēt no jauna pakāpienus. 

1

0 

Starpstāvu 

pārsegumi 
apmierinošs Koka 

1

1 
Pagraba pārsegums   

1

2 
Bēniņu pārsegums Apmierinošs Bēniņu pārsegums no koka 

1

3 

Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs Jumta konstrukcijas no koka 

1

4 
Jumta klājs Apmierinošs 

Jumta klājs – divslīpju jumta klājs. Jumta kastes dēļi apmierinošā 

stāvoklī. Vēlams uzstādīt lietus notekrenes lai nebojātu jumta kasti, 

mājas nesošās konstrukcijas, pamatus, sienas. 

1

5 
Jumta segums apmierinošs 

Jumta klājs no azbesta šīfera. Vietām loksnes noslīdējušas, 

nepieciešams šīs loksnes nostiprināt. 

1

6 

Lietus ūdens 

novadsistēma 

neapmierino

šs 

Nav uzstādītas. Būtu nepieciešams uzstādīt lai neradītu nopietnus 

bojājumus mājas nesošām konstrukcijām. 

1

7 
Kāpnes un pandusi apmierinošs 

Mājas ieeja – betonēti pakāpieni. Ieteicams remontēt esošos 

pakāpienis vai betonēt no jauna pakāpienus. 

1

8 
Grīdas   

1

9 
Ailu aizpildījums apmierinošs 

Mājai koka logi un durvis, daži PVC logi. Durvis būtu nepieciešams 

remontēt vai nomainīt pret jaunām. Logiem vēlams atjaunot 

krāsojumu lai pasargātu no ārējo nokrišņu iedarbību uz koku, 

paildzinot logu “mūžu” un uzlabojot vizuālo skatu. 

2

0 

Ventilācijas šahtas 

un kanāli 
  

2

1 
Citi apmierinošs 

Mājas teritorijā ir malkas šķūņi un citas palīg-saimniecības ēkas. 

Ieteikums sakārtot teritoriju ap šķūņiem, palīg-saimniecības ēkām. 

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads  Mājai nav iekšējais ūdensvads, ūdens ņemšanas vieta – ūdens aka. 

2 Koplietošanas apmierinošs Ieteikums sakārtot elektroinstalācijas vadus mājas koplietošanas 
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elektroinstalācija telpās. 

3 Apkures sistēma apmierinošs Malkas krāšņu apkure 

4 Kanalizācija apmierinošs 

Mājai vietējā kanalizācija ar asenizācijas pakalpojumu. 

Nepieciešams sakārtot un izgatavot jaunu kanalizācijas akas 

nosegvāku. 

5 Dūmvadi   

6 Ugunsdrošība  Ieteicams  mājas koplietošanas telpās izvietot dūmu detektorus. 

Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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