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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 

LĒMUMS 
 

Rīgā                  
Nr. 11 

2022. gada 1. decembrī 
                                                                   Protokols Nr. 4  

 
 
 Informācija par Saimniecības daļas darbību 2022.gadā 
 

Saimniecības daļas struktūrvienības darbinieki ir akadēmijas saimnieciskais 
personāls, kuriem jāatrisina saimnieciskās problēmas un jautājumi, lai sekmīgi 
nodrošinātu pilnvērtīgu studiju, zinātnes un sporta procesu. Darbinieki palīdz 
studentiem sadzīves jautājumu risināšanā arī dienesta viesnīcā. Katram darbiniekam  
ir savi darba pienākumi un nepieciešamā kvalifikācija. Saimniecības daļā valda 
savstarpējās palīdzības un darba ētikas principi. Informācija struktūrvienībām par 
remontdarbu iespējām tiek sniegta ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms remontdarbu 
sākuma. 

Saimniecības daļas pamatdarbi atskaites periodā:  
- remontēti  6 kabineti, 3 ģērbtuves ar tualetēm, 2 sporta spēļu zāles grīdas, 2 

istabas, virtuve un mazgātuve studentu dienesta viesnīcā; 
- iegādāti un montēti galdi, skapji un krēsli auditorijām; 
- atskaites perioda laikā ik dienas veikti dažāda veida elektromontāžas un 

santehniskie darbi akadēmijā un studentu viesnīcā; 
- visu gadu ir veikti telpu uzkopšanas darbi un apkārtējās teritorijas kārtībā 

uzturēšanas darbi; 
- organizētas cenu aptaujas dažādu pakalpojumu, materiālu un inventāra 

iegādei, kā arī atbilstoši veikta to iegāde; 
- regulāri ievērot Ugunsdrošības noteikumus akadēmijā un studentu dienesta 

viesnīcā; 
- regulāri tiek sekots līdzi darba drošības pasākumu ievērošanai; 
- piedalīties akadēmijas un studentu dienesta viesnīcas materiālo vērtību 

inventarizācijas darbā; 
-  sakara ar Covid-19  epidemioloģisko situāciju tiek veikta dažādu pasākumu  

nodrošināšana akadēmijā un studentu kopmītnēs. 
2022.gada laikā Saimniecības daļa, sadarbojoties ar struktūrvienībām, 
nodrošināja studiju, zinātnes un sporta procesa realizāciju akadēmijā 
(1.pielikums).  
Darba perspektīvais plāns (2. pielikums). 
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Senāts nolemj: 
 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par Saimniecības daļas darbību un plānoto 
2023. gadā.  

2. Nodrošināt nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu 
pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā finanšu 
iespēju robežās. 

3. Saimniecības daļai informēt struktūrvienības par remontu realizācijas 
termiņiem divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saimniecības direktorei Valdai Kursai. 
  
  
 
 
 
 
 
Senāta priekšsēdētājs                                                                 U.Grāvītis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

Pielikums Nr. 1 
     Senāta lēmumam Nr. 11 

2022.gada  1.decembrī 
 

Informācija par Saimniecības daļas darbību 2022.gadā 
 

Veiktie nozīmīgākie saimnieciska rakstura darbi akadēmijas 
mācību un sporta ēkās “A” un “B”, vieglatlētikas manēžā, mācību ēkā - 
šautuvē un studentu dienesta viesnīcā: 

- 605.auditorijā- loga apkārtnē iekšēja restaurācija: tīrīšana, gruntēšana, 
špaktelēšana, krāsošana; žalūzijas uzstādīšana; 

- 402.kabinetā - griestu tīrīšana, špaktelēšana, gruntēšana, slīpēšana, 
krāsošana.  Sienu tīrīšana (mazgāšana, veco tapešu noņemšana), 
špaktelēšana, gruntēšana, slīpēšana, tapešu līmēšana, krāsošana. 
Grīdas izlīdzināšana, lamināta uzklāšana, grīdlīstu montāža. Iekšdurvju 
demontāža un jauno durvju montāža un atslēgu uuzstādīšana. Ārdurvju 
tīrīšana, špaktelēšana slīpēšana, krāsošana. Elektrovadu montāža, 
penāļu, rozešu, slēdžu uzstādīšana. Veco mēbeļu demontāža un 
utilizācija. 

- 2. stāvs foajē un koridors: parketa atjaunošana (vecās  lakas noņešana 
spraugu , špaktelēšana, lakošana; 

- 147.kabinetā- sienu tīrīšana, mazgāšana, špaktelēšana, slīpēšana, 
tapešu līmēšana, atsevišķu cauruļu, radiatoru un kolonnu krāsošana, 
Veco durvju demontāža un jauno montāža, dekoratīvo stūrīšu montāža. 
Veco mēbeļu un iekārtu demontāža un utilizācija; 

- 026.kabinetā -  griestu tīrīšana, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana. 
Sienas – pretsēnīšu apstrāde 2 reizes, tīrīšana, mazgāšana, 
špaktelēšana, gruntēšana slīpēšana un krāsošana; 

- Ieejas durvis ēkā “A”: veco durvju demontāža un utilizācija. Arkas 
atjaunošana – gropes aizmūrēšana, špaktelēšana, slīpēšana gruntēšana, 
krāsošana. Pieguļošajai sienai: tīrīšana, špaktelēšana, gruntēšana, 
krāsošana. Grīdas izlīdzināšana, flīžu ieklāšana, sliekšņa montāža, 
grīdlīstu piestiprināšana; 

- 134.kabinetā -laboratorija: sienu tīrīšana, mazgāšana, špaktelēšana, 
slīpēšana, krāsošana. Durvju beicēšana, elektrokoda kanāla urbšana; 

- Ieejas koridors  ēkā “B” uz pagalmu: durvju remonts – jauna mehānisma 
montāža. Giestu un sienas tīrīšana, mazgāšana, špaktelēšana, slīpēšana,  
krāsošana. Trepju lentera remonts -  vecās lakas noņemšana, slīpēšana, 
gruntēšana. Sienas un durvju nišas dekoratīvo leņķīšu montāža, grīdas 
cauruma – veco elektrocauruļu vietu aizsmērēšana, aizflīzēšana, grīdlīstu 
krāsošana un montāža; 

- 207., 208. kabineti: Giestu un sienas tīrīšana, mazgāšana, izlīdzināšana, 
špaktelēšana, slīpēšana,  krāsošana. Apkures batereju, durvju, grīdlīstu  -  
tīŗīšana, slīpēšana un krāsošana. Dekoratīvo stūru apmaļu un jauno 
mēbeļu montāža. Grīdas slīpēšana un lakošana; 

- LSPA Veselības aprūpes sportā izpētes centrā: elektriskā bloka nomaiņa 
(sūkņa kanalizācijā).  
“B” 

- Abu kāpņu remonti: (ieejas durvju un izejas uz tenisa kortiem): vecā 
mūrējuma demontāža kritiskajās vietās, tīrīšana, gruntēšana. Veidņu un 
stiprinājumu montāža, betonēšanas vietās. Betonēšana, starpposmu 
gruntēšana, veidņu demontāža, špaktelēšana, slīpēšana. Starpposmu 
segumu noklāšana, krāsošana. Atsevišķi pie galvenās ieejas – metālisko 
detaļu slīpēšana, atjaunošana, pretkorozijas apstrāde un krāsošana; 
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- 162. ģērbtuvē: pakaramo un durvju demontāža. Griestu un sienu 
noklāšana ar grunti, vecā krīta krāsas noņemšana, izlīdzināšana, 
špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana ar betonkontaktu un krāsošana. 
Tualetes durvju demontāža, reģipša uzstādīšana. Griestu un sienas 
tīrīšana, mazgāšana, špaktelēšana, slīpēšana,  krāsošana. Grīdas 
tīrīšana, izlīdzināšana, un flīžu ieklāšana ar sekojošu šuvju aizklāšanu. 
Pirmās dušas telpas pakarināmo griestu demontāža. Sienu un griestu 
tīrīšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un 
krāsošana. Sienas flīžu atjaunošana. Durvju kārbas montāža. Ventilācijas 
sistēmas ārējas daļas tīrīšana, gruntēšana un krāsošana. Grīdas tīrīšana, 
izlīdzināšana un flīžu ieklāšana ar sekojošu šuvju aizdari. Nomainīti 
radiatori, izlietnes, tualetes pods un cauruļu nomaiņa aukstā un karstā 
ūdenim; 

- 171. tualetē: pods, izlietnes, jaunu cauruļu un maisītāja maiņa aukstam 
un karstam ūdenim; 
 

- 174, 175. ģērbtuvēs: uzstādīti jaunie radiatori, tualetes pods, izlietne, 
maisītāji un ventiļi; 

- 176., 177. ģērbtuvēs: pakarināmo demontāža, veco solu un durvju 
utilizācija. Sienu tīrīšana, slīpēšana, krāsošana. Grīdas izlīdzināšana, 
linoleja uzklāšana, grīdlīstu montāža, lakošana. Dekoratīvo elementu 
montāža stenderēm. Dušas priekštelpai: grīdas pacēluma demontāža, 
grīdas atjaunošana, izlīdzināšana, flīžu ieklāšana, šuvju aizdare, grīdlīstu 
montāža. Tualetē: grīdas izlīdzināšana, flīžu uzklāšana, šuvju aizdare, 
grīdlīstu montāža. Pakarināmo montāža un solu uzstādīšana. Iekšdurvju 
demontāža un jauno montāža un atslēgu uzstādīšana. Ārdurvju tīrīšana, 
špaktelēšana, slīpēšana; 

- 169. ģērbtuvē (tualetē, dušas priekštelpā): sienu un griestus tīrīšana, 
špaktelēšana gruntēšana slīpēšana, krāsošana. Grīdas izlīdzināšana, 
linoleja uzklāšana, grīdlīstu montāža, lakošana. Nomainīti dušās maisītāji, 
radiatori un tualetes pods; Dekoratīvo elementu montāža stenderēm. 
Griestus – apgaismes ķermeņu uzstādīšana. Tualetē: PVC leņķu, 
ventilācijas restu, santehnikas piederumu un apgaismes ķērmeņu 
montāža. Veco durvju demontāža un jauno montāža ar atslēgu 
uzstādīšanu; 

- Slēpošanas katedras tualetē: sienu starp tualetē un mazgājamo telpu 
demontāža. Reģipša sienas  karkasa montāža un to špaktelēšana 
gruntēšana slīpēšana, krāsošana, flīžu montāža, šuvju aizdare. Griesti: 
piekaramo griestu karkasa, PVC elementu montāža.  Veco durvju 
demontāža un jauno montāža ar atslēgu uzstādīšana. Grīdas 
izlīdzināšana, flīžu ieklāšana, šuvju aizdare. Dekoratīvo PVC leņķu, 
ventilācijas restu, santehnikas piederumu un apgaismes ķērmeņu 
montāža; 

- 309.kabinetā: sienu un griestus tīrīšana, špaktelēšana gruntēšana 
slīpēšana, krāsošana. Ventilācijas caurulei reģipša karkasa montāža. 
Radiatoru nomaiņa. Grīdas lamināta un  grīdlīstu montāža. Veco durvju 
demontāža un jauno montāža vecajā kastē, atslēgu uzstādīšana; 

- 311. kabinetā: griestu un sienas tīrīšana, mazgāšana, špaktelēšana, 
slīpēšana,  krāsošana. Reģipša karkasa uzstādīšana un regipša montāža 
ar sekojošu špaktelēšanu, slīpēšanu, gruntēšanu un krāsošanu. Cauruļi 
tīrīšana, gruntēšana un krāsošana gan apkures, gan ugunsdzēsības 
sistēmai. Durvju tīrīšana, krāsošana. Vecās elektroinstalācijas 
demontāža, jauno rozešu, slēdžu un vadu pārnešana ar sienu štrobēšanu 
vadu kanālu izveidei, slēdzu un rozešu vietu ierīkošana ar sekojošu sienu 
aizdarīšanu, špaktelēšanu, slīpēšanu, gruntēšanu un krāsošanu. Grīdas 
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tīrīšana un uzlīdzināšana. Veco mēbeļu un iekārtu demontāža un 
utilizācija; 

- 016.tipigrāfijas telpā: . veco mēbeļu demontāža un utilizācija, jauno 
mēbeļu montāža;   Sienu un griestu  tīrīšana, špaktelēšana, gruntēšana, 
slīpēšana, dekoratīvo aizdare, krāsošana. Grīdas tīrīšana, krāsošana. 
Durvju tīrīšana, krāsošana; 

- Ir vekti grīdas renovācijas darbi – ēkā “A” basketbola zālē un ēkā “B” – 
basketbola zālē – grīdas slīpēšana, nepieciešamības gadījumos veikta 
grīdas dēļu seguma maiņa un abu zāļu grīdas līnīju atjaunošana un 
lakošana; 

- Basketbola zālē demontēti skapji, sienas renovācija (špaktelēšana, 
slīpēšana, gruntēšana un krāsošana): 

- 604.-605. kabinetā nomainīts caurules, izlietne, maisītāji un sifoni; 
- bēniņos: siltumtrases atgaisošana pēc jumta avārijas; 
- 504.,505. kabinetos: izlietnes un maisītāja nomaiņa; 
- 3. stāva tualetē nomainīts dozators, pisuāra sifons, maisītāji, sifoni un 

caurules; 
- 2. stāva tualetē veikta sildītāja nomaiņa; 
- 224, 225. kabinetos nomainīti izlietnes maisītāji; 
- 145. vingrošanas zālē (bēniņos) apkures cauruļu nomaiņa, apkures 

balona atgaisošana; 
Pārejas kāpņu telpā: mazgāti, špaktelēti, gruntēti, krāsoti griesti un sienas, 
montēta jauna elektroinstalācija, slīpēta kāpņu  marga, durvis slīpētas un 
krāsotas.  
Katru dienu tika veikti telpu uzkopšanas darbi: 

- kabinetos, auditorijās, koridoros notiek grīdas mitrā uzkopšana, putekļu 
slaucīšana no galdiem un pārējām virsmām,  košļājamo gumiju noņemšana 
no inventāra, telpu grīdas apmaļu tīrīšana, trepju un margu tīrīšana, tāfeļu 
sagatavošana nākošās dienas nodarbībām u.c. darbi; 

- sporta zālēs un vieglatlētikas manēžā notiek mitrā uzkopšana un grīdas (arī 
paklāju) apstrāde. Regulāri sporta zālēs veikta sporta inventāra 
uzkopšanas darbi (putekļu noslaucīšana un mazgāšana); 

- sanitāros mezglos un dušu telpās tika veikta grīdas, sienu, sanitārā mezgla 
un izlietņu tīrīšana, kā arī no tualešu telpām pēc starpbrīžiem (3x dienā) 
tika iztukšoti atkritumu grozi; 

- kāpņu telpu, pagraba telpu, koridoru grīdas mazgāšana; 
- regulāri tika tīrītas palodzes, mazgāti gaismas ķermeņi, mazgātas netīrās 

sienas daļas, noņemti zirnekļu tīkli, kopti telpaugi; 
- regulāri sanitāros mezglos izlikti tualetes papīri un roku mazgāšanas 

līdzekļi; 
- visas telpas tick regulāri dezinficētas sakarā ar Covid-19 epidemioloģisko 

situāciju. Darbiniekiem tika izdoti individuālie dezinfekcijas šķidrumi, 
maskas (ja nepieciešams), dezinficējošās salvetes; 

- logu mazgāšana notiek 1x gadā (arī kāpņu telpās). Ja bija nepieciešams, 
logus mazgāja biežāk; 

- darbi tiek veikti vakaros vai agri no rīta netraucējot studiju un sporta darbu. 
Katru dienu sētnieki veica teritorijas uzkopšanas darbus visos 

akadēmijas iekšpagalmos, kā arī uz Brīvības un Lizuma ielām: 
- papīru, zaru un citu atkritumu savākšanu, ziemā sniega tīrīšanu un smilts 

kaisīšanu, kā arī barjeru uzlikšanu gājējiem bīstamās vietās; 
- rudenī lapu savākšana un utilizācija; 

- regulāra dekoratīvo krūmu apgriešana; 
- sezonas laikā notika zālienu atjaunošana un pļaušana; 
- regulāri tika iztukšota ķieģeļveida atkritumu novietne no atkritumiem, kā arī 

sakopta teritorija aiz sētas dzelzceļa pusē. 
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Akadēmijas autotransports regulāri veic tehniskās apskates. Ir izpildīti visi 
autotransporta pasūtījumi, lai nodrošinātu sporta, studiju un zinātnes darbību; 
-  Atvērto durvju dienas piedalīšanās: telpa noformēšana; 
-  organizatoriskie darbi pasākumam  “Zinātnieku nakts”; 

- organizatorisko darbu veikšana pasākumiem - Sporta Laureāts, - Herakla 
svētki un sagatavošanas darbi visās akadēmijas telpās mācību gada 
sākumam; 

- organizātoriskie darbi uzlaidumu noformēšanā. 
Vieglatlētikas manēžā: 
‹ izlietņu un klozetpodu noteces kontrolēšana un tīrīšana pēc vajadzības; 
‹ ieejas kāpņu remonts un krāsošana; 
‹  ģērbtuvēs soļu krāsošana; 
‹ koku zaru griešana apkārt manēžas jumtam; 
‹ kanalizācijas cauruļu regulāra tīrīšana, remonts un skalošana; 
‹ siltummezglā nomainīti  apkures un karstā ūdens regulatori; 
‹ ikdienas manēžas un šautuves siltummezglu regulēšana un uzskaite; 
‹ tāllēkšanas smilšu bedres iknedēļas laistīšana, uzrakšana, sakopšana, 
kāju slaukāmo paliktņu tīrīšana un remontēšana pēc vajadzības; 
‹ sienas stieņu apsekošana un remontēšana pēc vajadzības; 
‹ regulāra futbola laukuma uzkopšana; 
‹ gaismas lampu nomainīšana; veikta daļēja manēžas grīdas gumiju 

izlīdzināšana un pielīmēšana; 
‹ regulāra zāles pļaušana, krūmu apgriešana un dobes uzrakšana. 

Studentu dienesta viesnīcā veikti sekojoši darbi: izremontēta 4.stāva virtuve. 
Tika demontētas vecās gāzes plītis,  radiatori, izlietnes kopā ar skapīšiem, 
vecās kanalizācijas caurules līdz stāvvadam, kā arī stāvvads no virtuves 3. 
stāva līdz bēniņiem vecā karstā ūdens caurule. Ievilkta jauna karstā ūdens 
caurule un pievadi pie izlietnēm. Uz pievadiem uzstādīti ventiļi. Demontētas 
vecās durvis. Sienas un griesti attīrīti no krāsas un attaukoti ar speciālu līdzekli. 
Ar cementa javu izlīdzināta virtuves grīda un flīzēta. Griesti pēc notīrīšanas 
špaktelēti, slīpēti, gruntēti un krāsoti. Sienas špaktelētas, slīpētas, gruntētas, 
krāsotas, daļēji flīzētas. Ievilkts jauns elektriskais vads līdz plītīm un ierīkota 
jauna kontaktligzda. Iebūvēta virtuves lete ar 2 gāzes plīts virsmām un 3  
izlietnēm. Mainīti elektriskie gaismas slēdži pie 3. stāva un 4. stāva virtuvēm. 
Remontēta  3. stāva mazgātuve. Demontētas izlietnes ar pievadiem un 
karstā/aukstā ūdens caurules, kā arī kanalizācijas caurule un stāvvads starp 
stāviem. Demontēti radiatori un montēti jauni radiatori ar pievadiem. Mainīti 
ventiļi, uzstādītas 7 izlietnes ar skapīšiem. Pievienotas karstā/aukstā ūdens 
caurules, jauna kanalizācijas caurule ar pievadiem uz izlietnēm un  stāvvads 
no 2. stāva līdz 4. stāvam. Ap stāvvadu  izveidota reģipšu siena. Sienas un 
griesti notīrīti no krāsas, pēc tam špaktelēti, slīpēti, gruntēti un krāsoti. 
Mazgātuve ir flīzēta. Grīda izlīdzināta, flīzēta virs izlietnēm, pie sienām pielikti  
spoguļi. Ieliktas durvis ar slēdzeni. 4. stāva tualetes telpā apgaismes bloki 
nomainīti pret jauniem. Iegādātas jaunas mēbeles: (virtuves galdi, krēsli, 
virtuves skapītis, rakstāmgaldi ar atvilknēm). 2. stāva gaitenī uzsākts remonts, 
attīrīti no krāsas griesti un nogruntēti. 1. stāva ieejas durvīm mainīts durvju 
vēršanas mehānisms. Labotas istabiņu durvis un slēdzenes, mēbeles: (skapji, 
gultas, galdi), nostiprinātas aizskaru stangas. Laboti logu aizvēršanas 
mehānismi. Istabiņās mainīti kontakti. 1. stāva tualetē kabīnē nomainīts 
sadegušais elektriskais vads pie gaismas ķermeņa. Pagrabā uzstādīts jauns 
siltumsūknis. 

Pašlaik studentu dienesta viesnīcā dzīvo 115 studenti. No tiem 12 
ārzemju studenti, Sesiju laikā dzīvo arī vairāki neklātienes nodaļas studenti. 
Viesnīcā turpinās 2.stāva gaiteņa remonts. Uzsākts 4. stāva mazgājamās 
telpas remonts. Ir veikti sagatavošanas darbi jaunu izlietņu montāžai. Tīrīti no 
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krāsas un špaktelēti griesti un sienas.  Ēkas pagrabā demontētas vecās ūdens 
caurules un ventiļi un uzstādīti jauni aukstā ūdens  ventiļi. Mainīti: ūdens 
maisītāji dušu telpās, tualetes podu skalojamās kastēs mehānismi, tualetes 
podu sēdriņķi. 1. stāva mazgājamā telpā tīrīts no sienas un griestiem pelējums 
un siena apstrādāta ar pretpelējuma līdzekli. Istabiņās mainītas durvju 
slēdzenes. 
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Pielikums Nr. 2 

Senāta lēmumam Nr. 11 
2022.gada  1. decembrī 

 
 

Plānotie  saimniecības daļas darbi 2023. gadā: 
 

1. Studentu dienesta viesnīcas 2. stāva koridoru remontdarbi. 
2. Studentu dienesta viesnīcā 4. stāva mazgājamās telpas remonts. 
3. Studentu dienesta viesnīcas abu kāpņu telpu remonts. 
4. Turpināt studentu istabiņu remontdarbus. 
5. 2.  stāva vingrošanas zāles renovācijas darbi. 
6. Turpināt ēkā “B’ ģērbtuvju remontdarbus. 
7. Turpināt  vieglatlētikas manēžas iesāktā projekta darbus.  
8. Veikt ikdienas saimnieciska rakstura operatīvos darbus. 

 
 
 
 
SD direktore                                                                            Valda Kursa 
 
 


