
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 

 

LĒMUMS 

 

Rīgā                 Nr. 6 

2015.gada   3.decembrī                                                                Protokols Nr. 4 

 

Par Saimniecības daļas darbību 2015.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 darbi, pienākumi un nepieciešamā kvalifikācija un daļā valda savstarpējās 

palīdzības un darba ētikas principi. Sakarā ar finanšu trūkumu nav veikti visi 

ieplānotie darbi. Struktūrvienības ne vienmēr saņem informāciju par remontu 

iespējamību un termiņiem. Ne visas apkopējas ievēro sanitārās normas, uzkopjot 

dažādas telpas (auditorijas, zāles, tualetes).   

Saimniecības daļas pamatdarbi atskaites periodā:  

 remontētas 5 auditorijas, 5 kabineti, divas sporta zāles, ka arī 2 tualetes, 

divas dušas telpas un koplietošanas telpas; 

 7 telpās 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 un apkārtējās teritorijas kārtībā 

uzturēšanas darbi (apmēram 13000m
2
 platībā); 

 atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem realizētas 8 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, koridorī, 

tualetē un dušās; 

 visu gadu koordinēti darba aizsardzības, ugunsdrošības un darba drošības 

jautājumi akadēmijā un viesnīcā; 

 Projekta „Latvijas Sporta pedagoģijas infrakstruktūras modernizācija” 

ietvaros tika sagatavota atskaite par infrastruktūras uzlabojumiem 

cilvēkiem ar īpašām vajadzībām akadēmijā. 

 Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas 

Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību un sporta telpās ēkā „B” Rīgā, 

Brīvības gatvē 333” ietvaros veikta dokumentu sagatavošana monitoringa 

pārskatam; 
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 Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju 

samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ietvaros pabeigti 

siltināšanas darbi un ēka nodota ekspluatācijā; 

 visu gadu koordinēti darba aizsardzības, ugunsdrošības un darbadrošības 

jautājumi. 

2015.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. Saimniecības daļai kontrolēt sanitāri higiēnisko normu ievērošanu 

apkopējām.  

 5. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saimniecības direktorei Valdai Kursai. 

 
 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                 U.Grāvītis 
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       Pielikums Nr. 1 

Senāta lēmumam Nr.6 

2015.gada 3.decembrī 

 

Informācija par Saimniecības daļas darbību 2015. gadā 

 
Informācijā par Saimniecības daļas darbību aprakstīti nozīmīgākie 

saimnieciska rakstura darbi akadēmijas mācību un sporta ēkās “A” un “B”, 

vieglatlētikas manēžā, mācību ēkā-šautuvē un studentu dienesta viesnīcā: 

  129. zāles balkonā demontēta elektro apgaismes armatūra ( režģi, prožektori 

un kronšteini), noņemtas griestu apmales, daļēja krāsu noņemšana no 

griestiem un sienām, špaktelēšana, līdzināšana,  gruntēšana un krāsošana; 

logu aiļu daļēja tīrīšana no krāsas, špaktelēšana, līdzināšana un krāsošana. 

Linoleja savienojuma vietās  montētas līstes; 

  155. kabinetā montētas aukstā ūdens caurules  un uzstadīta  izlietne ar krānu; 

 200. kabinetā: parketa slīpēšana un lakošana, mēbeļu  montāža; 

 244. kabinetā daļēja parketa dēlīšu maiņa,  slīpēšana un lakošana,  mēbeļu  

montāža; 

 303. kabinetā: griestu tīrīšana no krīta klājuma, špaktelēšana, slīpēšana, 

gruntēšana un krāsošana; elektrisko  un interneta vadu ievietošana penāļos, 

sienu  līdzināšana, tapešu līmēšana un krāsošana, parketa tīrīšana un 

lakošana; 

 6. stāva  foajē: demontēta vecā elektro apgaismes armatūra un ievilkta jauna 

elektrolīnija, sienas tīrītas no krāsas, špaktelēšana, gruntēšana, slīpēšana un 

krāsošana, visas durvis slīpētas  un krāsotas; 

 5. stāvā foajē: kolonām noņemta krāsa, špaktelēšana, gruntēšana, slīpēšana un 

krāsošana; 

 funkcionālās diagnostikas laboratorijā: grīdas seguma „paklāja” noņemšana, 

sapuvušā  finiera atdalīšana, visas grīdas līdzināšana un līmeņošana, finiera 

seguma ieklāšana, lamināta seguma ieklāšana, grīdlīstu pielikšana un kārbu 

izveide,  mēbeļu  montāža; 

 255. kabinētā griestu un sienu tīrīšana no krīta krāsojuma, gruntēšana, 

špaktelēšana un slīpēšana, noņemta vecā un ievilkta jauna elektrolīnija, 

uzstādītas  rozetes. Loga noslēgšana  ar reģipsi. Griestu krāsošana, tapešu 

līmēšana, lamināta ieklāšana, grīdlīstu uzstādīšana un uzlikti jauni apgaismes 

ķermeņi, piestiprinātas pie sienas tāfeles un ekrāns. Ielikti jauni galdi un 

montēti krēsli; 

 no 1. – 6.stāvam kāpņu telpā veikti divviru durvju remonti – krāsu slīpēšana, 

špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana; 

 parketa klājuma remontdarbi: ieplīsušo parketa dēlīšu izņemšana, jauno 

dēlīšu ielikšana, spraugu likvidēšana ar līmes masu, slīpēšana un 

vairākkārtēja lakošana – 200., 201., 244., 407. un 4. un 5. stāva foajē; 

 iegādātas un  montētas informatīvas tāfeles; 
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 1. stāvā sieviešu dušas telpā daļēja griestu tīrīšana un krāsošana; 

  jumta remonts pie ieejas ēkā „B”; 

  1. stāva maģistrantūras kabinetā mēbeļu demontāža un montāža; 

  248. auditorijā: ventilācijas cauruļu un veco mēbēļu demontāža, iznešana,  

utilizācija uz zāles renovācijas darbi; 

 3. stavā basketbola zāle špaktelētas, slīpētas, gruntētas un krāsotas sienas; 

 166. un 167. telpās  kustības sensoru uzstādīšana; 

 pagalmā ir ierīkotas videonovērošanas kameras; 

 foajē ēkā „B” demontēti liekie vadi, ievilktas jaunas elektrolīnījas, sienu un 

griestu renovācijas darbi, daļēji koridorā iekklāts jauns linoleja segums,  

izgatavotas mēbeles ēkas dežuranta vietai; 

 pārejā no „A” ēkas uz „B” ēku: sienu un griestu tīrīšana no krāsojuma, 

izlīdzināšana un krāsošana, jauno elektro armatūru uzstādīšana, uz grīdas 

uzklāts jauns linoleja segums; 

 piedalīšanās „Emīlijas Krūmiņas kauss” sacensības mākslas vingrošanā 

organizēšanā: paklāju nešana, izklāšana, galdu un krēslu komplektācija; 

 organizatorisko darbu veikšana pasākumiem -  Sporta Laureāts, Herakla 

svētki un sagatavošanas darbi visās akadēmijas telpās mācību gada sākumam; 

 logu žalūzijas uzstādītas 248., 300. auditorijās, 200.kabinetā, sporta spēļu 

katedras telpās un funkcionālās diagnostikas laboratorijā; 

 kabinetos un auditorijās, kurās notika kosmētiskie remontdarbi vai parketa 

renovācija bija iznestas un ienestas mēbeles; 

 remontēti skapji, galdi, plaukti, parketa dēlīši; 

  remontētas vai mainītas durvju slēdzenes; 

  organizatoriskie darbi, kas saistīti ar makulatūras utilēšanu; 

  izveidotas interneta elektrobarošanas līnijas; 

  izdegušo dienasgaismu lampu savākšana, glabāšana un utilēšana; 

  nolietoto elektroiekārtu savākšana un utilizēšana; 

 pārbaudīti  visi siltumezglu manometri; 

 bēniņos nomainīti apkures ventiļi; 

 240. , 241., 136., 408. kabinetos notika apkures cauruļu un ventiļu nomaiņa,  

radiatoru skalošana; 

 lielā vingrošanas zālē notika visu radiatoru skalošana, uzstādīti jaunie 

apkures ventiļi; 

 150. zāle uzstādīti jauni radiatori, montēti ventiļi; 

 ēkā  „A” 5., 4.  un 3. stāva tualetēs mainīti  podu sēdekļi un skalojumas 

kastes mehanismi; 

 ēkā  „B” 2. stāva vīriešu un sieviešu tualetēs mainītas skalojamās kastes; 

 notika piecu siltuma mezglu hidrauliskā pārbaude un nodošana „Rīgas 

Siltuma” inspektoram; 

 veikti atgaisošanas darbi siltumtīkla sistēmā pēc siltuma padeves; 

 atkarībā no nepieciešamības notiek kanalizāciju šahtu tīrīšana un skalošana; 

 regulāri tiek veikta dušu telpu trapu tīrīšana; 
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  iegādāti jauni krēsli  studentem koridoros un foajē, metodiskā kabinetā 

manēžā un 408. auditorijā, skatuve ir papildināta  ar saliekamiem krēsliem; 

  vairākkārtēji autotransporta iebrauktuves mehānisma remontdarbi; 

  pagraba telpas atbrīvotas no nelikvīdiem un to utilizācija; 

  katru mēnesi tiek reģistrēti elektroenerģijas, ūdens un siltuma patēriņa 

rādītāji un nodoti attiecīgai institūcijai; 

  regulāri tiek veikta apgaita un pēc iespējas ātrāk likvidētas nepilnības 

(trūkumi, bojājumi) akadēmijas telpās; 

  ēkās „A” un „B” ir veikti elektrokabeļu izolācijas pretestību un sazemējuma 

pretestības mērījumi; 

 lielās Talkas dienas organizēšana un vadīšana; 

 kopā ar smagatlētikas karedras vadītāju  prof. Čupriku un studentiem 

atbrīvota teritorija  aiz tenisa kortiem ( aizvesti sapujušie koka atgriezumi, ar 

fleksi  sazāģētas garāžas, nolīdzināta zeme); 

 veikti teritorijas labiekārtošanas darbi pie ēkas „B”; 

 1 x gadā tika veikta kontroles pārbaude ar Valsts Ugunsdrošības un 

Glābšanas dienesta inspektoru akadēmijā un studentu dienesta viesnīcā; 

 mācību gada sākumā veikta kopmītnes telpu apsekošana kopā ar inspektori 

no Veselības departamenta, kuras laikā tika pārbaudīti un uzskaitīti – krāni 

un izlietnes, dušas, tualetes podi, virtuves gāzes plītis, pārbaudīta ventilācija, 

skatītas studentu istabu kārtība, pārbaudīti tīrāmie un dezinficējamie 

līdzekļi, to sertifikāti;   

 1 x gadā tiek organizēta visu ugunsdzēšamo aparātu pārbaude; 

 mācību gada sākumā sagatavotas auditorijas studiju procesa uzsākšanai; 

 izlaiduma sagatavošanas darbi koncertzālē „Rīga”; 

 veikta ikdienas siltummezglu rādījumu pierakstīšana un kontrole; 

 izstrādāts iepirkuma nolikums degvielas iegādei ar tehnisko specifikāciju, 

finansu piedāvājumu un līguma projektu; 

 izstrādāts nolikums (prasības, vērtēšanas kritēriji, tehniskā specifikācija, 

līguma projekts) lietotas automašīnas iegādei; 

 saņemts plānošanas uzdevums mācību telpai ar šautuvi, izstrādāts projekts, 

veikti ģeouzmērījumi, veikti energosertifikācijas pasākumu kopums, 

izstrādāti tehniskie dokumenti ūdenim un kanalizācijai, saskaņoti dokumenti 

Sadales tīklā, Latvenergo, Rīgas Satiksmē, Rīgas Ūdenī, Rīgas Siltumā un 

projekta dokumentu pakete iesniegta Rīgas pilsētas būvvaldē; 

 nomniekam tiek uzskaitīti komunālo pakalpojumu rādītāji; 

 kopā ar hokeja halles darbinieku tika ievilkts un nostiprināts tīkls pie futbola 

laukuma; 

 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 



5 

 

rezerves detaļām, krēsliem, caurulēm, ventiļiem, savienojumiem un citiem 

nepieciešamiem  saimniecības un būvniecības materiāliem); 

 1 x gadā tiek veikta visu materiālo vienību inventarizācija; 

 regulāri tiek veikta rēķinu izrakstīšana, pavadzīmju noformēšana, materiālu 

saņemšana un transportēšana. 

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; 

  logu mazgāšana notiek 1x gadā (arī kāpņu telpās). Ja bija nepieciešams 

logus mazgāja biežāk; 

 telpu apkopšanas darbi tiek veikti vakaros vai agri no rīta netraucējot 

studiju un sporta darbu; 

Katru dienu sētnieki veica  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. 

Automašīnas Mercedes Benz 312: sēdekļu remonts, tahogrāfa remonts, 

rokas bremzes remonts, eļļas un degvielas filtra maiņa, labots priekšējas miglas 

lukturis, kreisa ārēja stūres šarnīra remonts, elektro iekārtas apkope, pakaļejo 

bremžu suporta remonts u.c. nepieciešamie darbi. Automašīnas Fiat Ducato: eļļas un 

degvielas filtra maiņa, elektro iekārtas remonts, bremžu sistēmas cauruļu maiņa, 

bremžu sistēmas apkope, eļļas un degvielas filtra maiņa u.c. nepieciešamie darbi. 

Automašīnas Audi A6: eļļas un degvielas filtra maiņa, elektro iekārtas remonts, 

bremžu sistēmas cauruļu maiņa, bremžu sistēmas apkope, elektro iekartas remonts. 

Studentu dienesta viesnīcā vidēji dzīvo 150 studeni. Sesiju laikā 

neklātienes nodaļas studenti.Viesnīcā veiktie saimnieciska rakstura darbi: 
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 viesnīcas 1. stāvā izremontētas 5 istabas. Istabās siltināta ārejā siena, 

mainītas istabu durvis, veikta griestu mazgāšana, slīpēšana, gruntēšana un 

krāsošana, špaktelēšana un sienu līdzināšana,  tapešu līmēšana, noņemta 

vecā un ievilkta jauna elektrolīnija, montētas lustras, uzstādītas jaunas 

rozetes, iegādātas mēbeles un ledusskapji; 

 pašlaik remonts turpinās 1. stāva koridorā:  mazgāti griesti, špaktelēti, 

slīpēti, gruntēti, krāsoti. Sākta  sienu konstrukciju montāža; 

 remonts veikts vīriešu dušās: demontēta vecā dušas telpa. Mainītas ūdens 

caurules, kanalizācijas caurules un trapi, radiators, santehnika, logs. 

Pārbūvēta siena starp dušas telpu un priekštelpu. Dušas telpā sienas ir 

flīzētas. Ir trīs dušas, ierīkota ventilācija, pielikti piekaramie griesti; 

 turpināts remonts sieviešu dušas telpās; 

 remontētas 1. stāva tualetes un mazgājamā telpa: 2 kabīņu vietā tagad ir 3 

tualetes kabīnes un ierīkota dušas telpa ar 1 dušu; 

 mainītas kanalizācijas un ūdens caurules: nomainīta ūdens caurule no 4. 

stāva līdz pagrabam ar pievadiem uz virtuves izlietnēm un ugunsdzēsības 

skapjiem.  Mazgājāmā telpā ierikota ventilācija; 

 pagrabā un pagalmā līdz pirmai kanalizācijas akai nomainīta kanalizācijas 

caurule; 

 2. un 4. stāva tualetēs  pielikti jauni pievadi no ūdensvada uz skalojamām 

kastēm. Uzlikti jauni ventīļi; 

 izlietnēm mainīti sifoni. Laboti un mainīti ūdens maisītāji. Mainītas krānu 

galviņas, mainītas skalojamās kastes; 

 virtuvēs, mazgātuvēs un tualetēs bieži  tīrītas kanalizācijas caurules, jo 

aizdambējas; 

 studentu istabiņās mainīti elektriskie slēdži, sienas kontakti; 

 4. stāva elektrosadales skapī mainīti vadi un uzlikts jauns sadalītajs; 

 laboti:  gultu rāmji, matrači, skapji, tumbiņas, virtuves skapji, sledzenes, 

krēsl, iegādāti spilveni un palagi; 

 studenti remontēja istabiņas:  L.Rotberga  2.3.gr.,  J. Apsītis  2.1.gr. – 419. 

istabā  līmētas tapetes, krāsota grīda, krāsoti griesti. A. Dolženko 3.1.gr. – 

214.  istabā  špaktelēti griesti un sienas, uzlīmētas tapetes, ieklāts lamināts. 

Z. Andersone 3.1. gr. – 211. istabiņa ieklāja jaunu linoleju. E. Gjačs 3.2.gr., 

R. Saulgriezis 3.2.gr. – istabā špaktelēti griesti un sienas, griesti krāsoti, 

uzlīmētas tapetes un krāsota grīda.  

Projekta „Latvijas Sporta pedagoģijas infrakstruktūras modernizācija” 

ietvaros tika sagatavota atskaite par infrastruktūras uzlabojumiem cilvēkiem ar 

īpašām vajadzībām akadēmijā. Atskaite tika akceptēta un veikta apgaita ar Valsts 

Izglītības Attīstības aģentūras darbiniekiem, apskatot lasītavas telpas, studentu 

ģērbtuves un dušas, tualetes telpu, lifta kabīni un uzbrauktuvi invalīdu ratiņiem; 

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas 

Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību un sporta telpās ēkā „B” Rīgā, Brīvības 

gatvē 333” ietvaros veikta dokumentu sagatavošana (gada katra mēnēša patērētās 
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siltumenerģijas un elektroenergijas rādītāju dokumentēšana, aprēķini) monitoringa 

pārskatam. Pārskats apstiprināts. 

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ietvaros pabeigti logu siltināšanas darbi, 

sagatavota dokumentu pakete un nodoti būvvaldē. Ēka nodota ekspluatācijā. 

Projekta pārskati apstiprināti. 

 

 

 

 

 

Saimniecības direktore                                                                  V.Kursa 

 


