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1. Pamati 

 

 

Saplaisājusi, nosēdusies, 

vietām nav vispār pamata  

apmale , kā rezultātā pagrabā 

nokļūst lietus ūdens. 

Nepieciešams apmales 

remonts. 
 

 

Saplaisājusi, nosēdusies, 

vietām nav vispār pamata  

apmale , kā rezultātā pagrabā 

nokļūst lietus ūdens. 

Nepieciešams apmales 

remonts. 
 

 

Saplaisājusi, nosēdusies, 

vietām nav vispār pamata  

apmale , kā rezultātā pagrabā 

nokļūst lietus ūdens. 

Nepieciešams apmales 

remonts. 
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2. Sienas 

 

 

Mājas cokola daļas apmetums 

saplaisājis un izdrupis, kā 

rezultātā mitrums nokļūst 

konstrukcijās. 

Ieteicams bojātās vietas 

remontēt. 

 

Pie mājas fasādes 

nenostiprināti vadi. Ieteicams 

nevajadzīgos vadus demontēt, 

montēt kabeļu kanālos vai 

nostiprināt. 

 

Pie mājas fasādes 

nenostiprināti vadi. Ieteicams 

nevajadzīgos vadus demontēt, 

montēt kabeļu kanālos vai 

nostiprināt. 
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3. Lodžijas 
 

 

 

Dažās lodžijās montētas 

restes. Lodžiju apšuvuma 

krāsojums nodrupis. 

Ieteicams pirms lodžiju restu 

montēšanas, darbus saskaņot 

pilsētas būvvaldē. Koka 

apšuvuma krāsojumu 

ieteicams atjaunot. 
 

 

Vīteņaugi. Ieteicams sekot 

līdzi un kopt pie mājas 

augošos dekoratīvos augus. Ja 

dekoratīvie augi bojā mājas 

fasādi, tad tos nepieciešams 

demontēt. 
 

 

Vīteņaugi. Ieteicams sekot 

līdzi un kopt pie mājas 

augošos dekoratīvos augus. Ja 

dekoratīvie augi bojā mājas 

fasādi, tad tos nepieciešams 

demontēt. 
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4. Lieveņi 

 

 

Apmierinošā stāvoklī. 

Nepieciešams pie ieejas 

pakāpiena betona plātņu 

labošana. 

 

Apmierinošā stāvoklī. 

Nepieciešams pie ieejas 

pakāpiena betona plātņu 

labošana. Nolupusi krāsa pie 

ieejas, jumtiņa griesti. 

Ieteicams veikt krāsojuma 

atjaunošanu. 

 

Apmierinošā stāvoklī. 

Nepieciešams pārbaudīt, 

ieejas mājā, jumtiņu tehnisko 

stāvokli, lai novērstu mitruma 

nokļūšanu. Nolupusi krāsa 

priekštelpā. Ieteicams veikt 

krāsojuma atjaunošanu. 



 7 

5. Logi un durvis 

 

 

 

Mājā koka un PVC tipa logi. 

Koka logiem krāsojums 

nolobījies. Ieteicams koka 

logu krāsojumu atjaunot. PVC 

tipa logiem atšķirīgi dalījumi. 

Ieteicams pirms loga 

nomaiņas to saskaņot ar 

pilsētas būvvaldi. 

 

Mājā koka un PVC tipa logi. 

Koka logiem krāsojums 

nolobījies. Ieteicams koka 

logu krāsojumu atjaunot. 

 

Ārējās durvis metāla, 

slēdzamas, iekšdurvis koka. 

Vizuāli labā stāvoklī. 
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Kāpņutelpu PVC tipa logi, 

vizuāli labā stāvoklī. 

 

Kāpņutelpu PVC tipa logi, 

vizuāli labā stāvoklī. 

 

Kāpņutelpu PVC tipa logi, 

vizuāli labā stāvoklī. 
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6. Kāpņu telpas 

 

 

 

Kāpņu telpu vējtveros 

nolupusi krāsa. Vēlams 

atjaunot kosmetisko remontu. 

 

Kāpņu telpu vizuālais 

stāvoklis apmierinošs, vietām 

izdrupis apmetums un 

nolupusi krāsa. Ieteicams 

izdrupušās vietas remontēt 

 

Kāpņu telpu vizuālais 

stāvoklis apmierinošs, vietām 

plaisas sienā un nolupusi 

krāsa. Ieteicams izdrupušās 

vietas remontēt 
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Kāpņu telpas vējtveros grīdas 

betonējums labā stāvoklī, 

vietām ieteicams atjaunot 

grīdas krāsojumu 

 

Lūkas uz bēniņiem labā 

stāvoklī, ir atslēgas 

 

Evakuācijas ceļiem jāatbilst 

MK noteikumiem Nr.238 

“Ugunsdrošības noteikumi” 

(Evakuācijas ceļus (izejas, 

kāpņu telpas, gaiteņus) 

nedrīkst pieblīvēt ar mēbelēm, 

iekārtām un citiem 

priekšmetiem, kā arī izmantot 

citiem nolūkiem.) 
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7. Elektrība  

 

Elektroinstalācijas vadi 

koplietošanas kāpņu telpās 

vizuāli montēti labi. Ieteicams 

vadus montēt instalāciju 

kanālos. 

 

Pagrabstāvs apgaismots ,bet 

trūkst plafoni. Vietām LED 

tipa spuldzes. 

 

Nenostiprināti vadi.  
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8. Komunikācijas 
 

 

 

Izbūvētas interneta un 

televīzijas datu kastes 

(bēniņos). 

 

Izbūvētas interneta un 

televīzijas datu kastes 

(bēniņos). 

 

Izbūvētas interneta un 

televīzijas datu kastes 

(bēniņos). 



 13 

9. Bēniņi 
 

 

 
 
 
 

  

 

Lūka izejai uz jumtu, 

ieteicams, lūku un iespēju 

nokļūt uz jumtu, izgatavot-

sakārtot lūkas atvēršanu un 

nokļūšanu uz jumtu. 

 

Bēniņu telpa maza, nav 

iespēja pārvietoties. 

Nepieciešams esošo bēniņu 

telpu atbrīvot no būvgružiem 

 

Bēniņu telpa maza, nav 

iespēja pārvietoties. 

Nepieciešams esošo bēniņu 

telpu atbrīvot no būvgružiem 
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10. Pagrabs 
 

 

Gaismas ķermeņiem pagrabā 

nepieciešams montēt kupolus, 

vietās kur izdegušas vai nav - 

montēt spuldzes  

 

Pagraba telpas vietām 

aizkrāmētas ar lielgabarīta 

atkritumiem. Nepieciešams 

telpas atbrīvot. Evakuācijas 

ceļiem jāatbilst MK 

noteikumiem Nr.238 

“Ugunsdrošības noteikumi” 

(Evakuācijas ceļus (izejas, kāpņu 

telpas, gaiteņus) nedrīkst 

pieblīvēt ar mēbelēm, iekārtām 

un citiem priekšmetiem, kā arī 

izmantot citiem nolūkiem.) 

 

Pagraba telpās iekļūst lietus 

notekūdeņi. Nepieciešams 

sakārtot mājas apmali un lietus 

ūdens novadsistēmu. 
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11. Siltums 

 

Nepieciešams nosiltināt 

caurules vietās kur nav 

nosiltināts un vietās kur 

siltumizolācija bojāta. 

 

Nepieciešams nosiltināt 

caurules vietās kur nav 

nosiltināts un vietās kur 

siltumizolācija bojāta. 

 

Siltummezgls labā stāvoklī, 

vēlams caurules izolēt ar 

atbilstošu izolāciju. 
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12. Ūdens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsevišķi ūdensvada posmi 

jāremontē. 

 

Ūdensvada caurules 

apmierinošā stāvoklī ,daži 

esošie ventiļi sliktā stāvoklī. 

Trūkst izolācijas. 

 

Ūdensvada caurules 

apmierinošā stāvoklī ,daži 

esošie ventiļi sliktā stāvoklī. 

Trūkst izolācijas. 
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Vērojama arī jaunu ūdensvadu 

uzstādīšana. Trūkst izolācijas. 

Ieteicams montēt kondensāta 

izolāciju. 

 

Vērojama arī jaunu ūdensvadu 

uzstādīšana. Trūkst izolācijas. 

Ieteicams montēt kondensāta 

izolāciju. 



 18 

13. Kanalizācija 

 

 

Nepieciešams sakārtot 

sadzīves kanalizācijas 

revīzijas un guļvadus. 

 

Pagraba koplietošanas telpās 

čuguna tipa sadzīves 

kanalizācijas caurules, vizuāli 

sliktā stāvoklī.  Pēc 

nepieciešamības ieteicams 

mainīt. 

 

Pagraba koplietošanas telpās 

čuguna tipa sadzīves 

kanalizācijas caurules, vizuāli 

sliktā stāvoklī.  Pēc 

nepieciešamības ieteicams 

mainīt. 


