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Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1964

Mājas stāvu skaits 3

Mājas zemes gabala platība m² 2161

Mājas kopējā platība m² 920,91

Dzīvokļu skaits 24

Vizuālā apsekošana

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju

Miera iela 4, Talsi, Talsu

novads
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1. Pamati

Saplaisājusi un vietām nosēdusies 

pamata  apmale , kā rezultātā 

pagrabā nokļūst lietus ūdens. 

Nepieciešams apmales remonts.

Ēkas galā nav apmales, ieteicams 

izveidot un betonēt pamatu 

apmali lai lietus ūdens nebojātu 

ēkas pamatus

Saplaisājusi un vietām nosēdusies 

pamata  apmale , kā rezultātā 

pagrabā nokļūst lietus ūdens. 

Nepieciešams apmales remonts.
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2. Sienas

Ķieģeļu mūra sienas

Ķieģeļu mūra sienas

Ēkas cokola daļa – vietām izdrupis 

apmetums, plaisas. Nepieciešams 

ēkas cokola daļai atjaunot 

apmetumu ar atbilstošu krāsojumu
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4. Lieveņi

Apmierinošā stāvoklī.  Ieteicams 

pie ieejas pakāpiena betonējuma 

labošana. Vēlams ieejas durvju 

jumtiņiem mainīt segumu un 

montēt lietus ūdens notekrenes.

Apmierinošā stāvoklī.  Ieteicams 

pie ieejas pakāpiena betonējuma 

labošana. Vēlams ieejas durvju 

jumtiņiem mainīt segumu un 

montēt lietus ūdens notekrenes.

Apmierinošā stāvoklī. Ieteicams 

pie ieejas pakāpiena betonējuma 

labošana.
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5. Logi un durvis

Ārējās durvis metāla, iekšdurvis 

koka. Vizuāli labā stāvoklī.

Ārējās durvis metāla, iekšdurvis 

koka. Vizuāli labā stāvoklī.

Ārējās durvis metāla, iekšdurvis 

koka. Vizuāli labā stāvoklī.
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Kāpņutelpā koka logi

Mājā koka un PVC tipa logi. Koka 

logiem krāsojums nolobījies. 

Ieteicams pirms logu maiņas tos 

saskaņot pilsētas būvvaldē, (gan 

krāsu gan dalījumu).
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6. Kāpņu telpas

Kāpņu telpu vizuālais stāvoklis 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

izdrupušo apmetumu atjaunošanu, 

krāsošanu. Sienu krāsojums labs, 

vietām vēlams nomazgāt.

Kāpņu telpu vizuālais stāvoklis 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

izdrupušo apmetumu atjaunošanu, 

krāsošanu. Sienu krāsojums labs, 

vietām vēlams nomazgāt.

Kāpņu telpu vizuālais stāvoklis 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

izdrupušo (skrāpēto) apmetumu 

atjaunošanu, krāsošanu. Sienu 

krāsojums labs, vietām vēlams 

nomazgāt.
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Kāpņu telpu vizuālais stāvoklis 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

izdrupušo apmetumu atjaunošanu, 

krāsošanu. Sienu krāsojums labs, 

vietām vēlams nomazgāt.

Lūka uz bēniņiem.

Kāpņu telpu vizuālais stāvoklis 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

izdrupušo apmetumu atjaunošanu, 

krāsošanu. Sienu krāsojums labs, 

vietām vēlams nomazgāt.
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7. Elektrība

Elektroinstalācijas vadi 

koplietošanas kāpņu telpās vizuāli 

montēti labi. Ieteicams vadus 

montēt instalāciju kanālos.

Elektroinstalācijas vadi 

koplietošanas kāpņu telpās vizuāli 

montēti labi. Ieteicams vadus 

montēt instalāciju kanālos.

Pagrabstāvs apgaismots.
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8. Komunikācijas

Izbūvētas interneta un televīzijas 

datu kastes. Komunikāciju 

instalācijas vadus un kastes 

nepieciešams sakārtot, liekos 

komunikāciju instalācijas vadus 

nepieciešams demontēt. Ieteicams 

marķēt komunikāciju vadus un 

sadales kastes.

Izbūvētas interneta un televīzijas 

datu kastes. Komunikāciju 

instalācijas vadus un kastes 

nepieciešams sakārtot, liekos 

komunikāciju instalācijas vadus 

nepieciešams demontēt. Ieteicams 

marķēt komunikāciju vadus un 

sadales kastes.

Izbūvētas interneta un televīzijas 

datu kastes. Komunikāciju 

instalācijas vadus un kastes 

nepieciešams sakārtot, liekos 

komunikāciju instalācijas vadus 

nepieciešams demontēt. Ieteicams 

marķēt komunikāciju vadus un 

sadales kastes.
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9. Bēniņi

Bēniņu telpa. Siltinātas caurules.

Bēniņu telpa. Siltinātas caurules.

Bēniņu telpa. Siltinātas caurules. 

Bēniņos izvietotas komunikāciju 

sadales kastes.
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10. Jumts

Jumta konstrukcija - koka, jumta 

segums - azbesta šīferis. Jumta 

konstrukcijas vizuāli apmierinošā 

stāvoklī. Jumta segums vietām 

bojāts, noslīdējis. Nepieciešams 

jumtu labot lūku, ventilācijas 

skursteņu pieslēgumu vietās, kā arī 

koplietošanas antenu izvadu uz 

jumta un kores labošana.

Jumta konstrukcija - koka, jumta 

segums - azbesta šīferis. Jumta 

konstrukcijas vizuāli apmierinošā 

stāvoklī. Jumta segums vietām 

bojāts, noslīdējis. Nepieciešams 

jumtu labot lūku, ventilācijas 

skursteņu pieslēgumu vietās, kā arī 

koplietošanas antenu izvadu uz 

jumta un kores labošana.

Jumta konstrukcija - koka, jumta 

segums - azbesta šīferis. Jumta 

konstrukcijas vizuāli apmierinošā 

stāvoklī. Jumta segums vietām 

bojāts, noslīdējis. Nepieciešams 

jumtu labot lūku, ventilācijas 

skursteņu pieslēgumu vietās, kā arī 

koplietošanas antenu izvadu uz 

jumta un kores labošana.
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11. Pagrabs

Pagraba telpas vietām aizkrāmētas 

ar lielgabarīta atkritumiem. 

Nepieciešams koplietošanas telpas 

atbrīvot no priekšmetiem kuriem 

tur nevajadzētu atrasties.

Pagraba telpas vietām aizkrāmētas 

ar lielgabarīta atkritumiem. 

Nepieciešams koplietošanas telpas 

atbrīvot no priekšmetiem kuriem 

tur nevajadzētu atrasties. Pagraba 

telpu grīda mitra, iespējamā 

mitruma rašanās nesakārtota 

mājas lietus ūdens novadīšana un 

mājas apmales.

Pagraba telpas vietām aizkrāmētas 

ar lielgabarīta atkritumiem. 

Nepieciešams koplietošanas telpas 

atbrīvot no priekšmetiem kuriem 

tur nevajadzētu atrasties.
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12. Siltums

Cauruļvadi pagrabā siltināti, 

ieteicams siltinājumu vai 

kondensāta izolāciju montēt uz 

visām caurulēm, esošo 

siltumizolāciju pielabot papildus 

nostiprināt.

Siltummezgls vizuāli labā stāvoklī. 

Vēlams nostiprināt cauruļu 

izolāciju un liekās vai vecās 

izolācijas čaulas utilizēt.

Cauruļvadi pagrabā siltināti, 

ieteicams siltinājumu vai 

kondensāta izolāciju montēt uz 

visām caurulēm, esošo 

siltumizolāciju pielabot papildus 

nostiprināt.
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Cauruļvadi pagrabā vietām 

siltināti, ieteicams siltinājumu vai 

kondensāta izolāciju montēt uz 

visām caurulēm, esošo 

siltumizolāciju pielabot papildus 

nostiprināt. Cauruļvadi vietām 

sarūsējuši, ieteicams cauruļvadus 

mainīt pret jauniem.

Cauruļvadi pagrabā vietām 

siltināti, ieteicams siltinājumu vai 

kondensāta izolāciju montēt uz 

visām caurulēm, esošo 

siltumizolāciju pielabot papildus 

nostiprināt. Cauruļvadi vietām 

sarūsējuši, ieteicams cauruļvadus 

mainīt pret jauniem.

Cauruļvadi pagrabā vietām 

siltināti, ieteicams siltinājumu vai 

kondensāta izolāciju montēt uz 

visām caurulēm, esošo 

siltumizolāciju pielabot papildus 

nostiprināt. Cauruļvadi vietām 

sarūsējuši, ieteicams cauruļvadus 

mainīt pret jauniem.
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13. Ūdens

Ūdensvada caurules apmierinošā 

stāvoklī, vietām nomainītas uz 

jaunām ,daži esošie ventiļi sliktā 

stāvoklī.

Trūkst izolācijas.

Ūdensvada caurules apmierinošā 

stāvoklī, vietām nomainītas uz 

jaunām ,daži esošie ventiļi sliktā 

stāvoklī.

Trūkst izolācijas.

Ūdensvada caurules apmierinošā 

stāvoklī, vietām nomainītas uz 

jaunām ,daži esošie ventiļi sliktā 

stāvoklī.

Trūkst izolācijas.
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14. Kanalizācija

Nepieciešams sakārtot sadzīves 

kanalizācijas revīzijas.

Pagraba koplietošanas telpās 

čuguna tipa sadzīves kanalizācijas 

caurules, vizuāli apmierinošā 

stāvoklī.  Pēc nepieciešamības 

ieteicams mainīt.

Pagraba koplietošanas telpās 

čuguna tipa sadzīves kanalizācijas 

caurules, vizuāli apmierinošā 

stāvoklī.  Pēc nepieciešamības 

ieteicams mainīt.
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15. Lietus ūdens novadsistēma

Ēkai ārējā lietus ūdens 

novadsistēma. Vietām 

notekcaurules bojātas, vēlams 

remontēt vai mainīt jaunas. 

Ieteicams pagarināt lietus 

notekcaurules un montēt lietus 

novadīšanas teknes lietusūdens 

novadīšanai no ēkas.

Ēkai ārējā lietus ūdens 

novadsistēma. Vietām 

notekcaurules bojātas, vēlams 

remontēt vai mainīt jaunas. 

Ieteicams pagarināt lietus 

notekcaurules un montēt lietus 

novadīšanas teknes lietusūdens 

novadīšanai no ēkas.

Ēkai ārējā lietus ūdens 

novadsistēma. Vietām 

notekcaurules bojātas, vēlams 

remontēt vai mainīt jaunas. 

Ieteicams pagarināt lietus 

notekcaurules un montēt lietus 

novadīšanas teknes lietusūdens 

novadīšanai no ēkas.


