
 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 

 LĒMUMS 

 

 Rīgā                                                   Nr. 5  

 

2014.gada 4.decembrī                                                                Protokols Nr. 4 

 

Par Saimniecības daļas darbību 2014. gadā 

 

Saimniecības daļas struktūrvienības darbinieki ir akadēmijas 

saimnieciskais personāls, kuriem jāatrisina saimnieciski jautājumi un 

problēmas, lai sekmīgi nodrošinātu pilnvērtīgu studiju, zinātnes un sporta 

procesu. Darbinieki palīdz studentiem sadzīves jautājumu risināšanā arī 

viesnīcā. Katram darbiniekam ir savi darbi, pienākumi un nepieciešamā 

kvalifikācija un daļā valda savstarpējās palīdzības un darba ētikas principi. 

Saimniecības daļa ir realizējusi dažāda veida darbus: 

 remontētas 7 auditorijas un 7 kabineti, ka arī 2 tualetes, viena dušas telpa 

un koplietošanas telpas; 

 7 auditorijās ir montētas rullo žalūzijas; 

 iegādāti un montēti galdi un krēsli auditorijām; 

 atskaites perioda laikā veikti dažāda veida elektromontāžas un santehniskie 

darbi akadēmijā un studentu viesnīcā; 

 visu gadu ir veikti telpu uzkopšanas darbi (apmēram 13000m
2
 platībā) un 

apkārtējās teritorijas kārtībā uzturēšanas darbi; 

 atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem realizētas 10 prasības; 

 Publiskā iepirkuma likuma kārtībā veikts degvielas iepirkums un 

organizētas cenu aptaujas dažādu materiālu un inventāru iegādei un 

pakalpojumiem, ka arī atbilstoši veikta to iegāde; 

 veikti remontdarbi akadēmijas studentu viesnīcā 5 istabās; 

 Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ietvaros ir veikti 

ēkas „A” siltināšanas darbi. Rezultātā pēc normatīvo aktu 

energoefektivitātes aprēķināšanas metodes, aprēķinātam siltumenerģijas 

patēriņam uz apkurināmo telpu platību ( pēc aktivitāšu īstenošanas) 

apkurei jābūt 80 KWh/ m
2 

un elektroenerģijas patēriņam 5,5 KWh/ m
2
 . 

Atbilstoši ēkas CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājam jābūt 

0,42 kg/CO2 euro gadā.  
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2014. gada laikā Saimniecības daļa, sadarbojoties ar struktūrvienībām 

nodrošināja studiju, zinātnes un sporta procesa realizāciju akadēmijā 

(1.pielikums). 

 

Senāts nolemj: 

 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par Saimniecības daļas darbību.  

2. Finansu iespēju robežās nodrošināt nepieciešamo darbu organizēšanu 

un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un 

studentu viesnīcā. 

3. Saimniecības daļai informēt struktūrvienības par remontu realizācijas 

iespējamību un termiņiem.  

  4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saimniecības direktorei Valdai 

Kursai. 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                 U.Grāvītis 
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Pielikums Nr. 1 

Senāta lēmumam Nr. 5 

2014.g. 4.decembrī 
 

Informācija par Saimniecības daļas darbību 2014. gadā 
   

Informācijā par Saimniecības daļas darbību laika posmā no 01. 12. 

2013.g. līdz 01.12.2014.g. aprakstīti galvenie veiktie saimnieciska rakstura darbi 

akadēmijas mācību un sporta ēkās “A” un “B”, vieglatlētikas manēžā, sporta 

medicīnas – šautuves telpās, studentu  viesnīcā un to apkārtējā teritorijā: 

 

 135. kabineta remontdarbi: vecās grīdlīstītes noņemšana, grīdas līdzināšana 

un lamināta seguma montāža, sienu noklāšana ar reģipsi, tas špaktelēšana, 

līdzināšana un krāsošana; durvju špaktelēšana un krāsošana; 

 154. auditorijas remontdarbi: sienu flīžu noņemšana, sienu līdzināšana ar 

javu, sienu un griestu mazgāšana, špaktelēšana, līdzināšana un gruntēšana, 

griestu krāsošana, tapešu līmēšana pie sienām, ventilācijas cauruļu un radiatoru 

nišu krāsošana, grīdas līdzināšana, lamināta seguma montāža, grīdlīstu 

piestiprināšana. Demontēta vecā un ievilkta jauna elektrolīnija, uzstādītas 

apgaismes armatūras un elektrorozetes. Montēti jaunie galdi un iekārtota 

auditorija; 

 156. kabineta remontdarbi: griestu un sienu mazgāšana, špaktelēšana, 

gruntēšana un krāsošana. Lamināta grīdu seguma ielikšana, kartona plauktu 

montāža; 

 227. kabineta grīdas remonts: grīdas daļēja koka dēļu nomaiņa, 

špaktelēšana, līdzināšana un linoleja ieklāšana; 

 209. kabinetā mēbeļu demontāža un montāža. Pie ieejas durvīm montētas 

jaunas informatīvās tāfeles; 

 244. kabineta remontdarbi: sienu un griestu mazgāšana, negludumu 

apmešana, špaktelēšana un līdzināšana, griestu krāsošana, tapešu līmēšana pie 

sienām, jauno durvju montāžā, parketa dēlīša maiņa un šuvju aizpildīšana, 

slīpēšana un lakošana. Ievilkta jauna elektrolīnija, pieslēgtas rozetes un  montētas  

lustras, jauno mēbeļu montāža; 

 242. un 242
a
 kabinetos ievilkta jauna elektrolīnija; 

 400. auditorijā: sienu remonts, apmešana, špaktelēšana, slīpēšana un 

krāsošana; 

 201. kabinetā mēbeļu montāža; 

 604. kabinetā mainītas elektro rozetes;   

 dušas telpā pie basketbola zāles: daļēja krāsu noņemšana no griestiem un 

sienām, špaktelēšana, līdzināšana,  gruntēšana un krāsošana; 

 jaunu apkures radiatoru montāža: 243., 242., 241
a
., 241. un 240. kabinetos; 
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 pēc vajadzībām stikloti logu rāmji basketbola zāles balkonā un kāpņu 

durvīm; 

 mainītas slēdzenes kabinetos un ģērbtuvēs; 

 parketa restaurācija: svešvalodu pasniedzēju telpās, 607., 406 un 244. 

kabinetos nodilušo parketa dēlīšu izņemšana, jauno parketu dēlīšu montāža ar 

līmi, slīpēšana un lakošana; 

 bēniņu telpā pārbaudītas visas apkures caurules, daļai uzlikta izolācija. 

Ievilkta jauna gaismas sistēma; 

 uzstādītas tāfeles 220. un 400.  auditorijās; 

 stāvā  ēkā „B” vīriešu un sieviešu tualetē: veco flīžu noņemšana, griestu un 

sienu mazgāšana, špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana. Grīdas izlīdzināšana, 

flīžu ielikšana uz grīdas un sienām, šuvju aizklāšana. Ievilkta jauna elektrolīnija, 

uzstādīti: ventilatori, elektroslēdži un elektrorozetes. Montētas jaunās durvis un 

aplodes. Uzliktas sanitārās iekārtas, ziepju dozētāji, rokas žāvētāji un spoguļi; 

 035. telpā: grīdas tīrīšana no cementa maisījuma atlikumiem, griestu 

cauruļu krāsošana, jauno grīdas seguma likšana, durvju renovēšana, plauktu 

montāža, vilkta jauna elektrolīnija un uzstādītas jaunas rozetes. Telpa iekārtota ar 

galdiem un krēsliem; 

 palodžu krāsošana kāpņu telpā 1. stāvā un daļējs grīdas remonts 1. stāvā 

(ejot uz ledus halli); 

 ir veikti jumta renovācijas darbi: plakanā jumta daļai - veikta 

hidroizolācijas slāņa uzklāšana, bet skārda seguma daļā – remontēts segums un 

apstrādāts ar alumīnija krāsu, lietus ūdens noteksistēmas montāža; 

 ar jauniem krēsliem nokomplektētas 154., 400., 500., 603. un 604. 

auditorijas; 

 406. kabinetā montētas mēbeles; 

 400. auditorijā: daļējas sienu remonts: negludumu apmešana, špaktelēšana, 

slīpēšana un krāsošana; 

 rullo žalūzijas montētas 400., 408., 410., 500.,600., 604., 605. auditorijās; 

 sporta zālē basketbola groza pacelšanas mehānisma remontdarbi; 

 žalūzijas montāža 248. auditorijā; 

 174. un 175. ģērbtuvēs: sienu un griestu mazgāšana, notīrīšana, flīžu 

demontāža, sienu līdzināšana ar javu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, un 

krāsošana. Grīdas izlīdzināšana, gruntēšana, linoleja uzklāšana, flīžu šuvošana un 

šuvju aizklāšana. Ievilkta jauna elektrolīnija, uzstādītas gaismas armatūras un 

slēdži. Montēta izlietne, jauns ūdens maisītājs, tualetes iekārtas un spogulis; 

 sporta spēļu katedras foajē informācijas stenda renovācija; 

 pagrabā ievilkta jauna elektrolīnija un uzstādīti kustības sensori; 

 kāpņu telpās uzstādītas  gaismas armatūras ēkā „B”; 

 181.kab. ievilkta jauna elektrolīnija un uzstādītas gaismas armatūras. 

Montēta tāfele; 
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 pie ārdurvīm foajē: sienu un griestu mazgāšana, veco krāsu noņemšana, 

daļēja caurumu un negludumu apmešana, špaktelēšana, līdzināšana, gruntēšana 

un krāsošana. Ievilkta jauna elektrolīnija un uzstādītas  gaismas armatūras; 

 slēpošanas katedras telpās uzstādīta jauna signalizācijas sistēma ar  

kustības sensoriem;  

 durvju aizvērēja mehānismu maiņa kāpņu telpās atbilstoši Ugunsdrošības 

noteikumu 43. punkta prasībām; 

 Ugunsdzēsības krānu skapji nokomplektēti ar kārtas numuru, drošības zīmi 

un ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas tālruņa numuru atbilstoši Ugunsdrošības 

noteikumu 166. panta prasībām; 

 montētas ugunsdzēsības šļūtenes un krāni ugunsdzēsības kastēs; 

 ir izstrādāti un izvietoti cilvēku evakuācijas plāni visos evakuācijas ceļos 

atbilstoši LVS 446. prasībām un Ugunsdrošības noteikumu 36. punkta prasībām; 

 ir izstrādāts ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnāls, 

atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 167. punkta 8. pielikuma prasībām; 

 izstrādāta Ugunsdrošības instrukcija atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 

6.2 apakšpunkta prasībām; 

 izstrādāts rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā atbilstoši Ugunsdrošības 

noteikumu 6.8 apakšpunktam; 

 ir veikta ēkas bēniņu koka konstrukciju apstrāde ar antipirēnu 

atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 50. punktam un ir iesniegta atbilstības 

deklarācija (saskaņa ar EN ISO/IEC 17050 - 1); 

 tika veikta kontroles pārbaude ar Valsts Ugunsdrošības un Glābšanas 

dienesta inspektoru akadēmijā un studentu viesnīcā;   

 tiek organizēta visu ugunsdzēšamo aparātu pārbaude un jaunu hologrammu 

uzlīmēšana atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 169.punktam; 

 veikta apkures sistēmu atslēgšana un ventiļu pārbaude; 

 sagatavoti  siltuma mezglu manometri pārbaudei; 

 veikta siltuma mezglu hidrauliskā pārbaude un pieslēgšana apkurei; 

 veikti atgaisošanas darbi pēc siltuma padeves; 

 regulāri tika veikta dušu telpu kanalizācijas trapu tīrīšana; 

 pēc vajadzības notiek kanalizācijas šahtu tīrīšana un skalošana; 

 notika piecu siltuma mezglu hidrauliskā pārbaude un nodošana „Rīgas 

Siltuma” inspektorei; 

 pēc vajadzības tiek mainītas sanitāro mezglu rezerves daļas; 

 regulāri notiek tualetes podu un izlietņu apskate un tīrīšana; 

 ir veikta ikdienas siltummezglu rādījumu pierakstīšana un kontrole; 

 reizi mēnesī tiek reģistrēti elektroenerģijas, ūdens un siltuma patēriņa 

rādītāji un nodoti attiecīgai institūcijai; 

 kabinetos, auditorijās, koridoros, sporta zālēs, vieglatlētikas manēža, 

šautuvē un zinātniskā laboratorijā notiek grīdas mitrā uzkopšana, putekļu 
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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; 

 notiek tualešu un dušas telpu remonts pie vingrošanas zāles; 

 sanitāros mezglos un dušu telpās tika veikta grīdas, sienu, sanitārā mezgla 

un izlietņu tīrīšana, kā arī no tualešu telpām pēc starpbrīžiem (3x dienā) tik 

iztukšoti atkritumu grozi; 

 tiek veikta visu kāpņu telpu, pagraba telpu un pirms bēniņu telpu grīdas 

mazgāšana; 

 regulāri tiek tīrītas palodzes un loga rāmju starpdaļas, mazgāti gaismas 

ķermeņi, mazgātas netīrās sienas daļas, noņemti zirnekļu tīkli, kopti telpaugi; 

 remontēti skapji, galdi, plaukti, logu rāmji, parketa dēlīši; 

 auditorijās piestiprinātas pie sienas tāfeles un ekrāni; 

 kabinetos un auditorijās, kurās notika kosmētiskie remontdarbi vai parketa 

renovācija bija iznestas un ienestas  mēbeles; 

 ierīkotas videonovērošanas kameras; 

 izveidotas interneta elektrobarošanas līnijas; 

 nolietoto elektroiekārtu savākšana un utilizēšana; 

 izgatavots velosipēdu turētājs; 

 vairākkārtēji autotransporta iebrauktuves mehānisma remontdarbi; 

 pagraba telpās atbrīvotas no nelikvīdiem un to utilizācija; 

 ir veikti elektrokabeļu izolācijas pretestību un sazemējuma pretestības 

mērījumi; 

 mācību gada sākumā sagatavotas auditorijas studiju procesa uzsākšanai; 

 izlaiduma sagatavošanas darbi VEF kultūras pilī; 

 ziemas sezonā notiek sniega tīrīšana no jumtiem; 

 izstrādāts iepirkuma nolikums degvielas iegādei ar tehnisko specifikāciju, 

finanšu piedāvājumu, līguma projektu un izvērtēta iepirkuma procedūra; 

 nomniekam tiek uzskaitīti komunālo pakalpojumu rādītāji; 

 tika risināti jautājumi par nepieciešamo materiālu un inventāru iegādi - 

salīdzinošās cenu aptaujas, (par dažāda veida špaktelēm krāsām, gruntīm, 

cementu, elektrokabeļiem, automātiskiem drošinātājiem, spuldzēm, rozetēm, 

slēdžiem, otām, starteriem, reģipsi, putoplastu, lakām, parketa dēlīšiem, tualetes 

papīriem, ziepēm, uzkopšanas līdzekļiem, krītu, automašīnas rezerves daļām, 

krēsliem, cinkotam caurulēm, ventiļiem, savienojumiem un citiem 

nepieciešamiem  saimniecības materiāliem); 

 regulāri tiek iztukšota ķieģeļveida atkritumu novietne pagalmā; 

 tika veikta zaru zāģēšana gar akadēmijas žoga dzelzceļa pusē; 

 regulāri tiek nodotas lietotās dienas gaismas lampas specializētam 

ekoloģiskam centram; 
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 tiek veikta akadēmijas sagādnieka funkcija: rēķinu izrakstīšana, 

pavadzīmju noformēšana, materiālu saņemšana un transportēšana; 

 tika veiktas mēbeļu demontāžas un utilizācija; 

 notiek auditoriju apgaitas; 

 makulatūras savākšana no kabinetiem, sagatavošana un nodošana Līgatnes 

papīrfabrikai; 

 tiek veikti saimnieciska rakstura sagatavošanas darbi visām akadēmijas 

pasākumiem (konferencēm, izlaidumam, sacensībām un tml.); 

 lielas Talkas dienas organizēšana un vadīšana; 

 katru dienu tika veikti telpu uzkopšanas darbi; 

 regulāri sanitāros mezglos izlikti tualetes papīri un roku mazgāšanas 

līdzekļi; 

 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 visas teritorijas uzkopšanas darbus: 

 papīru, zaru un citu atkritumu savākšanu, ziemā sniega tīrīšanu un smilts 

kaisīšanu, kā arī barjeru uzlikšanu gājējiem bīstamās vietās; 

 rudenī lapu savākšana un dedzināšana; 

 dekoratīvo krūmu apgriešana (2 reizes gadā); 

 sezonas laikā notika zālienu atjaunošana un pļaušana; 

 regulāri tika iztukšota ķieģeļveida atkritumu novietne no atkritumiem, kā 

arī sakopta teritorija aiz sētas dzelzceļa pusē. 

Automašīnu remontdarbi: 

Autobuss Mercedes Sprinter 312: 

 eļļas, degvielas un gaisa filtru maiņa; 

 bremžu sistēmas cauruļu maiņa. Bremžu sistēmas apkope; 

 roku bremzes remonts; 

 salona grīdas remonts (metināšanas darbi); 

 tahogrāfa remonts; 

 gaismas pārslēdzēja nomaiņa; 

 piekares  gultņa maiņa; 

 priekšējā luktura nomaiņa; 

 riepu nomaiņa; 

 aizmugurēja durvju stiklu ielikšana; 

 degvielu sūkņa remonts. 

Autobuss Fiat Dukato: 

 sajūga maiņa; 

 salona grīdas metināšanas darbi; 

 pusass nomaiņa; 

 priekšējā luktura nomaiņa; 
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 bremžu sistēmas remonts; 

 ūdens sūkņa maiņa; 

 remonts ģeneratora; 

 eļļas un degvielas filtru maiņa. 

A/m Audi A6: 

 eļļas un degvielas filtru maiņa; 

 elektroiekārtas remonts; 

 izputēja nomaiņa; 

 priekšējā stikla rāmja durvju un sliekšņa krāsošana. 

 Visas automašīnas regulāri veic tehniskās apskates. Ir izpildīti visi 

autotransporta pasūtījumi, lai nodrošinātu sporta, studiju un zinātnes darbību. 

Vieglatlētikas manēžā veiktie darbi: 

 ikdienas darbi, kas saistīti ar sporta inventāra un ierīču remontu un 

uzturēšanu kārtībā; 

 nomainīti un  ielikti jaunie ūdens maisītāji visās dušu  telpās; 

 koku zaru griešana apkārt manēžas jumtam; 

 ieliktas jaunās atslēgas ārdurvīm un durvīm uz noliktavu; 

 kanalizācijas cauruļu regulāra tīrīšana, remonts un skalošana; 

 uzstādīts jauns prožektors virs ieejas ārdurvīm; 

 siltummezgla nomainīts automātikas mehānisms; 

 regulāra futbola laukuma uzkopšana; 

 gaismas lampu nomainīšana; veikta daļēja manēžas grīdas 

gumiju izlīdzināšana un pielīmēšana; 

 manēžas ārsienas tīrīšana un mazgāšana no pelējuma sēnītes; 

 regulāra zāles pļaušana un krūmu apgriešana. 

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ietvaros ir veikta vienota 

energoefektivitātes pasākumu kompleksa īstenošana ēkā „A”, lai sasniegtu 

projekta mērķi:  

1) bēniņu pārsegumu siltināšana ar beramo akmens vati – 300 mm biezumā; 

2) ēkas koka logu nomaiņa uz PVC tipa pakešu logiem ar selektīvo 

pārklājumu un inerta gāzu pildījumu; 

3) ēkas koka durvju nomaiņa uz PVC durvīm; 

4) ēkas apgaismojuma renovācija uz LED tipa apgaismes ķermeņiem. 

Šī projekta īstenošana ir nepieciešama, lai samazinātu nelietderīgi patērētās 

enerģijas apjomus, lai uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli un lai nepieļautu ēkas 

būvkonstrukciju bojāšanos un nolietošanos. Šobrīd ēkas patērētā enerģija 

nelietderīgi tiek izmesta atmosfērā, radot CO2 izmešus. Visas  aktivitātes ir 

pamatotas ar aprēķinu rezultātiem un to izmaksas ir noteiktas samērīgas attiecībā 

pret nākotnes ietaupījumiem. 

Projekta ietvaros tiek izmantoti videi draudzīgi materiāli, tādi, kuri atstāj 

minimālu ietekmi uz vidi, kā ari tādi būvmateriāli, kuri  minimāli ietekmēs 
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apkārtējos cilvēkus. Projekta ietvaros tika veikta iepirkumu procedūra ēkas 

fasādes vienkāršotas renovācijas būvdarbiem. Par pamatkritērijiem tehniskajā 

specifikācijā tika iekļautas pamatprasības: 

 1) videi draudzīgu būvmateriālu un izstrādājumu izmantošana (ar  ISO 

marķējumu); 

2)  būvdarbu veicēju pieredze līdzīga projekta īstenošanā; 

3) būvdarbu organizācija, netraucējot studiju procesu akadēmijā;  

4) būvdarbu cena – izvērtējot kvalitātes kritērijus. 

 Studentu dienesta viesnīcā pašlaik dzīvo 148 dienas nodaļas un 

maģistratūras studenti (t.sk. 57 1. kursa studenti), kā arī 4 apmaiņas programmas 

studenti, sesiju laikā neklātienes nodaļas studenti. 

 Viesnīcai nomainītas 4 durvis pret dzelzs durvīm: 1 gab. uz pagrabu; 3 

gab. rezerves izejām. Pagraba telpā demontēts satrupējušais lodziņš un loga aile 

aizmūrēta. 4.stāvā virtuvē griesti nomazgāti un apstrādāti ar pretpelējuma 

šķidrumu. 3. stāvā tualetē – salabotas durvis divām kabinām. Labotas durvis  

istabas. Sieviešu dušas telpā griesti tīrīti un apstrādāti ar pretpelējuma šķidrumu. 

Istabās nomainītas slēdzenes , labotas gultas, tumbiņas, skapji. 2. stāva gaitenī 

nomainītas dienas gaismas lampas, 3. stāva gaitenī. Jaunas lampas (gaismas 

ķermeņi) nomainīti 3. un 4. stāvos mazgātuvēs. Istabās nomainīti elektriskie 

slēdži. Mainīti vecie sienas kontakti pret jauniem. 221. istaba - sienas apšūtas ar 

reģipsi, līdzinātas, špaktelētas, nokrāsotas; griestu mazgāšana un notīrīšana, 

caurumu, negludumu apmešana, špaktelēšana un līdzināšana, gruntēšana, 

špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana. Jaunu mēbeļu montāža (skapis, galds, 

gulta). 

 Santehniskie darbi – izlietnēm mainīti sifoni, laboti ūdens krāni, mainītas 

krānu galviņas. Tualetes podiem mainītas „muftas” – 1. stāva tualetē tika 

noņemts pods un tīrīta kanalizācijas caurule, tualetes pods nomainīta pret jaunu. 

Labotas ūdens skalojamās kastes. Tīrīti dušu trapi un kanalizācijas caurules, 

virtuvēs un mazgātuvē. 2. stāva virtuvē nomainīta kanalizācijas caurule. Vīriešu 

dušā nomainīts krāns un duša. Siltummezglā mainīti ventiļi. Vairākās istabās 

studenti veikuši  kosmētiskus remontus:  

- 313. istabā: (Agate Pētersone, Guna Matule 2. kurss 4.un 6. grupa) līmētas 

tapetes, ieklāts linolejs, špaktelēti griesti, logam ielikta žalūzija; 

- 50. istabā: (Augusts Blekte 3.kurss 1.grupa) nomainītas griestu lampas – 2 

gab., nomainīti sienas kontakti – 2 gab; 

- 208. istabā: (Daniels Garančs 3. kurss 1. grupa) līmētas tapetes; 

- 210. istabā: (Elvis Kamišs 3. kurss 2. grupa) špaktelētas sienas, uzlīmētas 

tapetes un nokrāsota grīda. 

 

 

 

Saimniecības direktore                  Valda Kursa 


