
1 
 

 

 

 

2018.gada 20.aprīlī 

Dzīvojamās mājas adrese  “Mālnieki”, Abavas pagasts, Talsu novads 

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju 
Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1965 

Mājas stāvu skaits 2 
Mājas zemes gabala platība, m2 nav informācija 

Mājas kopējā platība,m2 360.6 
Dzīvokļu skaits 8 
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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 

Brauktuve pie mājas ar grants segumu. Celiņi – iedzīvotāju iestaigātas takas 

zālienā. Sēta bedraina, ar automašīnu iebrauktām risēm. 2018.gada aprīlī 

pagalms tika pamatīgi “izmuļļāts”, kad miklajā, dūkstainajā segumā iegrima 

šķiroto atkritumu izvešanas mašīna. Ieteicams lemt par pagalma seguma 

labiekārtošanas darbiem. 

2 Apzaļumojums apmierinošs 
Ap māju – zāliens, to pļauj paši mājas iedzīvotāji. Mājai apkārt esošajā 

teritorijā aug augļu koki un krūmi. 

3 

Mazās arhitektūras 

formas (lapenes, 

ūdensbaseini, skulptūras 

u.c. 

nav  

4 
Nožogojums un atbalsta 

sienas 
nav  

5 Atkritumu laukumi -  

6 
Bērnu laukumi, to 

aprīkojums 
nav  

7 Notekūdeņi apmierinošs 
Lietusūdeņi no sētas braucamās daļas daļēji tiek novadīti zālienā, iesūcas 

zemē, sakrājas peļķēs. 

II.Būves daļas, mājas konstruktīvie elementi 

Pārvaldnieks: SIA "Talsu namsaimnieks"  

Komisijas locekļi: Sigita Mazzariņa, Normunds Artis Bērziņš            

             

Dzīvojamās ēkas vizuālās apsekošanas 

AKTS 

Objekta attēli 
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1 Pamati un pamatnes neapmierinošs 

Mājas pamati mitri, apauguši ar sūnu, redzamas plaisas, vietām apmetums 

atdalījies, kā rezultātā mājas pamati pastiprināti uzņem mitrumu. 

Nepieciešams veikt pamatu un apmales atjaunošanu/izbūvi. 

2 Ēkas aizsargapmale neapmierinošs Aizsargapmale iegrimusi zemē. Nepieciešams to kapitāli atjaunot.  

3 Nesošās sienas apmierinošs 
Silikāta ķieģeļu ārsienas, novērojamas nenozīmīgas plaisas starp ķieģeļu 

šuvēm. 

4 
Ailu sijas un 

pārsedzes 
apmierinošs 

Ailu noturību nodrošina ķieģeļu mūrējums, deformācijas nav novērojamas. 

2015.gadā veikta kāpņu telpas ārdurvju montāža (durvis-atgūtās, pirms tam 

mājai ieejas durvju vietā bija caurums). Viena dzīvokļa loga pārsedze 

bīstami ieliekusies, logam nav palodze, nepieciešams speciālista atzinums 

par pārsedzes tehnisko stāvokli, logam veikt palodzes montāžu. 

5 Starpsienas apmierinošs Deformācijas nav novērojamas. 

6 Iekšsienu apdare neapmierinošs 

Kāpņu telpa – neremontēta, nekopta, netīra, nodrupis apmetums, 

nokvēpušas sienas un griesti. Nepieciešams veikt kapitālu kosmētisko 

remontu. 

7 Ārsienu apdare apmierinošs Uz mājas ārsienām novērojamas mitruma pēdas – pleķi. 

8 Lodžijas, balkoni nav  

9 Ieeju lieveņi, jumtiņi apmierinošs 

Lievenis lietusūdens izskalots, sadrupis, ieteicama tā atjaunošana. Ieejas 

jumtiņam ieteicams uzstādīt  lietusūdens noteksistēmu, veikt attīrīšanu no 

sūnām. 

10 Starpstāvu pārsegumi apmierinošs Monolīti dzelzsbetona paneļi, paneļu salaiduma vietās veidojas plaisas. 

11 Pagraba pārsegums apmierinošs 
Monolīta dzelzsbetona paneļi. Ieteicams siltināt, lai uzlabotu mājas 

energoefektivitāti, kā arī-lai kavētu mitruma nokļūšanu dzīvokļos. 

12 Bēniņu pārsegums apmierinošs 

Monolīta dzelzsbetona paneļi. Bēniņi siltināti ar izdedžu-skaidu maisījumu. 

Ieteicama bēniņu siltināšana ar mūsdienīgiem siltināšanas materiāliem, lai 

uzlabotu mājas energoefektivitāti. 

13 
Jumta nesošā 

konstrukcija 
apmierinošs 

Koka nesošā konstrukcija, kas cietusi lietusūdens dēļ no bojājumiem jumta 

segumā. 

14 Jumta klājs   

15 Jumta segums neapmierinošs 
Vecs, azbesta šīfera segums, šīfera loksnes saplaisājušas, salauzītas. 

Nepieciešama jumta seguma kompleksa maiņa. 

16 
Lietus ūdens 

novadsistēma 

 

neapmierinošs 

 

Lietusūdens novadsistēma savas funkcijas nepilda, vizuāli nepievilcīga, 

teknes atkārušās un bojātas, notekas nav vispār. Nepieciešams veikt 

lietusūdens sistēmas uzstādīšanu, mainot jumta segumu. 

17 Kāpnes un pandusi apmierinošs 
Kāpņu telpas kāpnes –  koka konstrukcijas, krāsotas, krāsojums nodilis. 

Ieteicams atjaunot krāsojumu. 

18 Grīdas apmierinošs 
Kāpņu telpas grīdas – betona, nodrupušas un bedrainas. Ieteicama to 

atjaunošana. 

19 Ailu aizpildījums 
apmierinošs/ 

neapmierinošs 

2015.gada rudenī veikta mājas ārdurvju montāža, ieliktās durvis nav jaunas, 

izmantotas atgūtās. Pirms tam mājai kāpņu telpas ārdurvis nebija vispār. 

Kāpņu telpas logs – bez rūts, aizlikts ar finiera plātni. Ieteicama kāpņu 

telpas loga un durvju maiņa, lai paaugstinātu mājas energoefektivitāti un 

uzlabotu vizuālo un tehnisko stāvokli. Mājas dzīvokļu īpašniekiem 

ieteicams veikt dzīvokļu logu maiņu no koka konstrukciju uz PVC, lai 

paaugstinātu mājas energoefektivitāti. 

20 
Ventilācijas šahtas un 

kanāli 

apmierinošs 

 
Mājā dabīgā ventilācija. 

21 Citi   

III. Iekšējie inženiertīkli un iekārtas 

1 Ūdensvads neapmierinošs 

Aukstā ūdens guļvadi un stāvvadi – korodējoši, nav uzstādīti noslēg un 

izlaides armatūras ventiļi. Nepieciešams veikt stāvvadu un guļvadu maiņu, 

uzstādot noslēg un izlaides armatūras ventiļus. 

2 
Koplietošanas 

elektroinstalācija 
neapmierinošs Koplietošanas elektroinstalācija – nav. Vēlama tās montāža. 

3 Apkures sistēma apmierinošs Katrā dzīvoklī – cietā kurināmā – malkas - plītis un krāsnis. 

4 Kanalizācija neapmierinošs 

Dzīvokļos – sausās tualetes. No izlietnēm uz kanalizācijas stāvvadu iet 

čuguna caurules, kas sliktā tehniskā stāvoklī, nepieciešama to maiņa. Māja 

nav pieslēgta kanalizācijas sistēmai, uz katriem 2 dzīvokļiem ir pa vienai 

asenizācijas bedrei. 

5 Dūmvadi labs 2016.gadā veikta mājas dūmvadu virsjumta daļas pārmūrēšana. 
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Turpinājumā – apsekošanas fotofiksācija. 
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