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Mājas ekspluatācijas pieņemšanas gads 1961

Mājas stāvu skaits 2

Mājas zemes gabala platība m² 851

Mājas kopējā platība m² 367,43

Dzīvokļu skaits 6

Vizuālā apsekošana

Pamatinformācija par apsaimniekojamo māju

Laidzes iela 15, Talsi, Talsu

novads
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1. Pamati

Ēkas apmales un pamatu cokola 

daļa vizuāli labā stāvoklī. Ieteicams 

lietusūdens notekrenes pagarināt 

un montēt lietus novadīšanas 

teknes.

Ēkas apmales un pamatu cokola 

daļa vizuāli labā stāvoklī. Ieteicams 

lietusūdens notekrenes pagarināt 

un montēt lietus novadīšanas 

teknes.

Ēkas apmales un pamatu cokola 

daļa vizuāli labā stāvoklī. Ieteicams 

lietusūdens notekrenes pagarināt 

un montēt lietus novadīšanas 

teknes.
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2. Sienas

Ēkas sienas vizuāli labā stāvoklī, 

vietām nodrupusi špaktelējuma 

kārta un krāsojums. Ieteicams 

atjaunot fasādes krāsojumu.

Ēkas sienas vizuāli labā stāvoklī, 

vietām nodrupusi špaktelējuma 

kārta un krāsojums. Ieteicams 

atjaunot fasādes krāsojumu.

Ēkas sienas vizuāli labā stāvoklī, 

vietām nodrupusi špaktelējuma 

kārta un krāsojums. Ieteicams 

atjaunot fasādes krāsojumu.
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4. Lieveņi

Vizuāli apmierinošā stāvoklī. 

Nepieciešams pakāpienu remonts 

vai maiņa, esošie ir nolietojušies.

Vizuāli apmierinošā stāvoklī

Vizuāli apmierinošā stāvoklī
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5. Logi un durvis

Ēkai gan koka tipa logi, gan PVC 

tipa logi. 

Ēkai gan koka tipa logi, gan PVC 

tipa logi. 

Ēkai gan koka tipa logi, gan PVC 

tipa logi. 
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Durvis uz kāpņu telpu un pagrabu 

koka. Vēlams nomainīt rokturus 

un atjaunot durvīm krāsojumu.

Ēkas ieejas durvis vizuāli labā 

stāvoklī, metāla durvis ar koda 

atslēgu.
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6. Kāpņu telpas

Kāpņu telpu stāvoklis vizuāli 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

krāsojuma atjaunošanu. Vietām 

izdrupis apmetums, vēlams 

atjaunot apmetumu un nokrāsot.

Kāpņu telpu stāvoklis vizuāli 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

krāsojuma atjaunošanu. Vietām 

izdrupis apmetums, vēlams 

atjaunot apmetumu un nokrāsot.

Kāpņu telpu stāvoklis vizuāli 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

krāsojuma atjaunošanu. Vietām 

izdrupis apmetums, vēlams 

atjaunot apmetumu un nokrāsot.
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Kāpņu telpu stāvoklis vizuāli 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

krāsojuma atjaunošanu. Vietām 

izdrupis apmetums, vēlams 

atjaunot apmetumu un nokrāsot.

Kāpņu telpu stāvoklis vizuāli 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

krāsojuma atjaunošanu. Vietām 

izdrupis apmetums, vēlams 

atjaunot apmetumu un nokrāsot.

Kāpņu telpu stāvoklis vizuāli 

apmierinošs. Ieteicams veikt 

krāsojuma atjaunošanu. Vietām 

izdrupis apmetums, vēlams 

atjaunot apmetumu un nokrāsot.



10

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.

Elektroinstalācijas vadi 

koplietošanas kāpņu telpās vizuāli 

montēti labi. Ieteicams vadus 

montēt instalāciju kanālos.
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8. Komunikācijas

Uz jumta virszemes televīzijas 

antenas. Vēlams apdomāt 

savādāku antenu stiprināšanas 

variantu vai antenu demontāžu, 

stiprināšana caur jumta segumu 

nenodrošina jumta hermētiskumu 

antenas un jumta seguma mezglā.

Uz jumta virszemes televīzijas 

antenas. Vēlams apdomāt 

savādāku antenu stiprināšanas 

variantu vai antenu demontāžu, 

stiprināšana caur jumta segumu 

nenodrošina jumta hermētiskumu 

antenas un jumta seguma mezglā.
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9. Bēniņi

Bēniņu telpa. 

Bēniņu telpa. Lūka uz jumtu, nav 

slēdzama

Uz bēniņiem lūka noslēgta.
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10. Jumts

Jumts - koka spāru konstrukcija, 

koka latojums un azbesta šīferu 

jumta segums. Koka konstrukcijas 

vizuāli sliktā stāvoklī - mitruma 

ietekmē bojātas. Nepieciešams 

mainīt jumta segumu ar daļēju vai 

visu koka konstrukciju maiņu.

Jumts - koka spāru konstrukcija, 

koka latojums un azbesta šīferu 

jumta segums. Koka konstrukcijas 

vizuāli sliktā stāvoklī - mitruma 

ietekmē bojātas. Nepieciešams 

mainīt jumta segumu ar daļēju vai 

visu koka konstrukciju maiņu.

Jumts - koka spāru konstrukcija, 

koka latojums un azbesta šīferu 

jumta segums. Koka konstrukcijas 

vizuāli sliktā stāvoklī - mitruma 

ietekmē bojātas. Nepieciešams 

mainīt jumta segumu ar daļēju vai 

visu koka konstrukciju maiņu.
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11. Pagrabs

Pagraba telpas vizuāli apmierinošā 

stāvoklī. Vietām viegli uzliesmojoši 

priekšmeti, nepieciešams atbrīvot 

telpas no šādiem priekšmetiem.

Pagraba telpas vizuāli apmierinošā 

stāvoklī. Vietām viegli uzliesmojoši 

priekšmeti, nepieciešams atbrīvot 

telpas no šādiem priekšmetiem.

Pagraba telpas vizuāli apmierinošā 

stāvoklī. Vietām viegli uzliesmojoši 

priekšmeti, nepieciešams atbrīvot 

telpas no šādiem priekšmetiem.
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12. Siltums

Dzīvojamā māja tiek apkurināta ar 

malkas krāsnīm. Dūmeņi vizuāli 

lābā stāvoklī. Nepieciešams jumta 

remonts vai maiņa, jumta seguma 

un dūmeņu savienojuma mezgls 

nav hermētisks un mitrums pa 

dumeņa konstrukciju tek bēniņos, 

tiek bojātas mājas nesošās 

konstrukcijas

Dzīvojamā māja tiek apkurināta ar 

malkas krāsnīm. Dūmeņi vizuāli 

lābā stāvoklī

Dzīvojamā māja tiek apkurināta ar 

malkas krāsnīm. Dūmeņi vizuāli 

lābā stāvoklī
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13. Ūdens

Ūdens ievada mezgls vizuāli labā 

stāvoklī, vēlams izolēt caurules ar 

pretkondensāta izolāciju

Ūdens ievada mezgls vizuāli labā 

stāvoklī, vēlams izolēt caurules ar 

pretkondensāta izolāciju
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14. Kanalizācija

Sadzīves kanalizācijas caurules, 

pagrabā, vizuāli sliktā stāvoklī - 

cauruļu savienojumi nav 

hermētiski, iespējama sadzīves 

kanalizācija noplūde pagraba 

telpās, Nepieciešams mainīt 

sadzīves kanalizācijas cauruļvadus 

pret mūsdienīgākiem un 

drošākiem.

Sadzīves kanalizācijas caurules, 

pagrabā, vizuāli sliktā stāvoklī - 

cauruļu savienojumi nav 

hermētiski, iespējama sadzīves 

kanalizācija noplūde pagraba 

telpās, Nepieciešams mainīt 

sadzīves kanalizācijas cauruļvadus 

pret mūsdienīgākiem un 

drošākiem.

Sadzīves kanalizācijas caurules, 

pagrabā, vizuāli sliktā stāvoklī - 

cauruļu savienojumi nav 

hermētiski, iespējama sadzīves 

kanalizācija noplūde pagraba 

telpās, Nepieciešams mainīt 

sadzīves kanalizācijas cauruļvadus 

pret mūsdienīgākiem un 

drošākiem.
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15. Lietus ūdens novadsistēma

Ieteicams lietusūdens notekrenes 

pagarināt un montēt lietus 

novadīšanas teknes. Apmale pa 

mājas perimetru vizuāli labā 

stāvoklī

Ieteicams lietusūdens notekrenes 

pagarināt un montēt lietus 

novadīšanas teknes. Apmale pa 

mājas perimetru vizuāli labā 

stāvoklī

Ieteicams lietusūdens notekrenes 

pagarināt un montēt lietus 

novadīšanas teknes. Apmale pa 

mājas perimetru vizuāli labā 

stāvoklī


