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Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1985

Mājas stāvu skaits 5

Mājas zemes gabala platība m² 2388

Mājas kopējā platība m² 1476,5

Dzīvokļu skaits 28

Vizuālā apsekošana

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju

Darba iela 1, Talsi, Talsu

novads
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1. Pamati

Ēkai veikti energoefektivitātes 

pasākumi - ēkas pamatne un 

cokola daļa labā vizuālā stāvoklī. 

Vēlams atjaunot cokola daļas 

krāsojumu.

Ēkai veikti energoefektivitātes 

pasākumi - ēkas pamatne un 

cokola daļa labā vizuālā stāvoklī. 

Vēlams atjaunot cokola daļas 

krāsojumu.

Ēkai veikti energoefektivitātes 

pasākumi - ēkas pamatne un 

cokola daļa labā vizuālā stāvoklī. 

Vēlams atjaunot cokola daļas 

krāsojumu.
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2. Sienas

Ēkas sienas gan gala, gan fasādes ir 

siltinātas. Vizuāli labā stāvoklī.

Ēkas sienas gan gala, gan fasādes ir 

siltinātas. Vizuāli labā stāvoklī.

Ēkas sienas gan gala, gan fasādes ir 

siltinātas. Vizuāli labā stāvoklī.
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3. Lodžijas

Lodžijas pēc ēkas renovācijas 

vizuāli labā stāvoklī.

Lodžijas pēc ēkas renovācijas 

vizuāli labā stāvoklī.

Lodžijas pēc ēkas renovācijas 

vizuāli labā stāvoklī.
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4. Lieveņi

Vizuāli labā stāvoklī. Nepieciešams 

pakāpienu remonts vai maiņa, 

esošie ir nolietojušies.

Vizuāli labā stāvoklī, vietām 

ieteicams atjaunot apmetumu un 

krāsojumu.

Vizuāli labā stāvoklī
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5. Logi un durvis

Ēka renovēta ar nomainitiem PVC 

tipa logiem un metāla ārdurvīm. 

Vizuāli labā stāvoklī

Ēka renovēta ar nomainitiem PVC 

tipa logiem un metāla ārdurvīm. 

Vizuāli labā stāvoklī

Ēka renovēta ar nomainitiem PVC 

tipa logiem un metāla ārdurvīm. 

Vizuāli labā stāvoklī
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Kāpņutelpā metāla durvis

Pagraba durvis - metāla

Ēka renovēta ar nomainitiem PVC 

tipa logiem un metāla ārdurvīm. 

Vizuāli labā stāvoklī
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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 (skrāpēto) 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.
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Kāpņu telpu vizuālais stāvoklis 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

izdrupušo apmetumu atjaunošanu, 

krāsošanu. Sienu krāsojums labs, 

vietām vēlams nomazgāt. Kāpņu 

telpās vietām atrodas priekšmeti 

kuriem tur nebūtu jāatrodas, 

nepieciešams šādus priekšmetus 

izvākt no koplietošanas telpām.

Izeja uz bēniņiem. PVC tipa durvis, 

slēgtas.

Kāpņu telpu vizuālais stāvoklis 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

izdrupušo apmetumu atjaunošanu, 

krāsošanu. Sienu krāsojums labs, 

vietām vēlams nomazgāt.



11

7. Elektrība

Elektroinstalācijas vadi 

koplietošanas kāpņu telpās vizuāli 

montēti labi. Ieteicams vadus 

montēt instalāciju kanālos un 

novecojušos slēdžus nomainīt pret 

jaunākiem.

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.
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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. Nepieciešams 

komunikāciju vadus nostiprināt, 

montēt kabeļu kanālos.

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. Nepieciešams 

komunikāciju vadus nostiprināt, 

montēt kabeļu kanālos.

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. Nepieciešams 

komunikāciju vadus nostiprināt, 

montēt kabeļu kanālos.
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9. Bēniņi

Bēniņu telpa. Nepieciešams izvākt 

atkritumus un viegli uzliesmojošus 

priekšmetus.

Bēniņu telpa. Lūka uz jumta, trūkst 

piekaramā atslēga, nepieciešams 

izeju uz jumtu turēt aizslēgtu, 

atslēgas turēt pie mājas pilnvarotā 

pārstāvja, kāpņu telpu atbildīgā un 

pārvaldnieka.

Bēniņu telpa. Bēniņos beramās 

vates siltinājums - izbradāts un 

nevienmērīgi noklāts, 

Nepieciešams siltinājumu atjaunot 

un papildināt.
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10. Jumts

Jumts - paneļu konstrukcijas, 

apstrādāts ar hidroizolējošu slāni. 

Nepieciešams sakārtot uz jumta 

esošos komunikāciju kabeļus.

Jumts - paneļu konstrukcijas, 

apstrādāts ar hidroizolējošu slāni. 

Nepieciešams sakārtot uz jumta 

esošos komunikāciju kabeļus.

Jumts - paneļu konstrukcijas, 

apstrādāts ar hidroizolējošu slāni. 

Nepieciešams sakārtot uz jumta 

esošos komunikāciju kabeļus.
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11. Pagrabs

Pagraba telpas vizuāli labā stāvoklī. 

Vietām viegli uzliesmojoši 

priekšmeti, nepieciešams atbrīvot 

telpas no šādiem priekšmetiem.

Pagraba telpas vietām aizkrāmētas 

ar lielgabarīta atkritumiem. 

Nepieciešams koplietošanas telpas 

atbrīvot no priekšmetiem kuriem 

tur nevajadzētu atrasties.

Pagraba telpas vizuāli labā stāvoklī. 

Vietām viegli uzliesmojoši 

priekšmeti, nepieciešams atbrīvot 

telpas no šādiem priekšmetiem.
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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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13. Ūdens

Ūdensvada caurules vizuāli sliktā 

stāvoklī, daudzās vietās likti 

žņaugi, ir redzamas nopietnas 

cauruļu korozijas vietas

Trūkst izolācijas.

Nepieciešams veikt ūdensvada 

cauruļvadu maiņu.

Ūdensvada caurules vizuāli sliktā 

stāvoklī, daudzās vietās likti 

žņaugi, ir redzamas nopietnas 

cauruļu korozijas vietas

Trūkst izolācijas.

Nepieciešams veikt ūdensvada 

cauruļvadu maiņu.

Ūdensvada caurules vizuāli sliktā 

stāvoklī, daudzās vietās likti 

žņaugi, ir redzamas nopietnas 

cauruļu korozijas vietas

Trūkst izolācijas.

Nepieciešams veikt ūdensvada 

cauruļvadu maiņu.
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14. Kanalizācija

Sadzīves kanalizācijas caurules 

vietām nomainītas, bet vietām 

vecā tipa - čuguna caurules. 

Ieteicams vecās tipa caurules 

nomainīt pret mūsdienīgām.

Sadzīves kanalizācijas caurules 

vietām nomainītas, bet vietām 

vecā tipa - čuguna caurules. 

Ieteicams vecās tipa caurules 

nomainīt pret mūsdienīgām.

Sadzīves kanalizācijas caurules 

vietām nomainītas, bet vietām 

vecā tipa - čuguna caurules. 

Ieteicams vecās tipa caurules 

nomainīt pret mūsdienīgām.
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15. Lietus ūdens novadsistēma

Ēkai ir sakārtota lietus ūdens 

novadīšana no ēkas pamatiem

Ēkai ir sakārtota lietus ūdens 

novadīšana no ēkas pamatiem

Ēkai ir sakārtota lietus ūdens 

novadīšana no ēkas pamatiem


