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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 
LĒMUMS 

 

Rīgā                  

Nr. 7 

2018.gada 6.decembrī 

                                                                   Protokols Nr. 4 

 

 

Par Saimniecības daļas darbību 2018.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 par remontdarbu iespējām tiek sniegta ne vēlāk kā vienu 

nedēļu pirms remontdarbu sākuma. 

Saimniecības daļas pamatdarbi atskaites periodā:  

remontētas 3  auditorijas, 2 kabineti pēc struktūrvienību pieprasījumiem; 

veikti remontdarbi bibliotēkas un lasītavas telpās, foajē un kāpņu telpā; 

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 13000m2 platībā); 

organizētas cenu aptaujas dažādu pakalpojumu, materiālu un inventāra iegādei 

un pakalpojumiem, ka arī atbilstoši veikta to iegāde; 

veikti remontdarbi akadēmijas studentu viesnīcā septiņas istabās, koridorī, 

tualetē, dušās un virtuvē; 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

mācību un sporta telpās ēkā B” ietvaros, pieprasītā dokumentācija par piecu gadu 

periodu nodota Fondā un  saņemta pozitīva atbilde par monitoringa slēgšanu. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā” ietvaros veikta dokumentu sagatavošana monitoringa pārskatam. 

2018.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 

2019.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. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saimniecības direktorei Valdai Kursai. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                 U.Grāvītis 
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Pielikums Nr. 1 

Senāta lēmumam Nr.6 

2018.gada  6.decembrī 

 
 

Informācija par Saimniecības daļas darbību 2018.gadā 

 

Veiktie nozīmīgākie saimnieciska rakstura darbi akadēmijas mācību un sporta 

ēkās “A” un “B”, vieglatlētikas manēžā, mācību ēkā - šautuvē un studentu dienesta 

viesnīcā: 

- 600. kabinetā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana un demontāža, 

starpsienu demontāža, atkritumu utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta 

noņemšana,  gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. Flīžu sienu noņemšana. Griestu un 

sienas krāsošana. Radiatora tīrīšana un   krāsošana. Montēta jauna elektrolīnija un 

uzstādītas elektro rozetes, slēdži un kārbas. Grīdas seguma izlīdzināšana un flīžu 

montāža. Grīdlīstu montāža. Galda virsmas noklāšana ar flīzēm. Jaunu mēbeļu iegāde 

un montāža, žalūziju montāža; 

-  603. kabinetā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža, iznešana un 

utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana,  gruntēšana, špaktelēšana, 

slīpēšana. Griestu un sienas krāsošana. Grīdlīstu uzstādīšana. Radiatora tīrīšana un  

krāsošana. Zemlamināta klājuma un lamināta ieklāšana. Jaunu mēbeļu iegāde un 

montāža, žalūziju montāža;  

- 600., 603. auditorijās nomainītas elektro rozetes un  gaismas slēdži, ielikts kabelis un 

montēti elektrokanali; 

- 502. kabinetā - sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana, demontāža un 

utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana, 

slīpēšana. Griestu un sienas krāsošana. Radiatora  krāsošana. Montēta jauna 

elektrolīnija un uzstādītas elektro rozetes.  Jaunu mēbeļu iegāde un montāža, ūdens 

pievadu un izlietnes montāža; 

- 5. stāva foajē: mēbeļu demontāža un iznešana (lasītavas inventārs); 

- 402. kabinetā: mēbeļu demontāža, iznešana un jaunu mēbeļu iegāde un montāža, 

žalūziju montāža; 

- 3.stāvā foajē sienu daļēja krāsu noņemšana, špaktelēšana, gruntēšana, līdzināšana un 

krāsošana; 

- 302. kabinetā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana un demontāža un 

utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana,  gruntēšana, špaktelēšana, 

slīpēšana. Griestu un sienas krāsošana. Radiatora tīrīšana un   krāsošana.  Montēta 

jauna elektrolīnija un uzstādītas elektro rozetes, ievilkts jauns interneta kabelis. Parketa 

slīpēšana  un lakošana. Grīdlīstu montāža. Noliktavas telpā remontdarbi: griestu un 

sienas mazgāšana, krīta noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana un  slīpēšana. Tapešu 

līmēšana un krāsošana.  Jaunu mēbeļu iegāde un montāža, žalūziju montāža; 

- 2. stāva koridorī griestu un sienas reģipša montāža,  gruntēšana, špaktelēšana, 

slīpēšana, krāsošana. Zemlamināta klājuma un lamināta ieklāšana. Grīdlīstu 

uzstādīšana. Deviņu durvju kārbu demontāža un montāža, apstrādāšana ar putām un 

durvju atslēgu ielikšana. Griestu lampu montāža; 

- 2. stāva tualete un dušas telpās remonts: griestu un sienas mazgāšana, krīta un krāsas 

noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana,  krāsošana. Flīžu sienu ieklāšana. 
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Ievilkta jauna elektrolīnija un slēdži. Jauno durvju kārbu ielikšana Uzstādītas jauni 

sanitārie mezgli un nokomplektēti ar tualetes piederumiem; 

- 1. stāvā  sporta spēļu katedras dežurtelpas remontdarbi – montēti metāla karkass un 

reģipša pārsegums, gruntētas sienas. Ventilācijas šahtas izveide. Montēta jauna 

elektrolīnija un uzstādītas elektro rozetes, slēdži, interneta kabeļi, kabeļkanāli; 

- 1. stāvā vingrošanas katedras 141. un 142. ģērbtuvēs: griestu un sienas mazgāšana, 

krīta noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana,  slīpēšana un krāsošana. Durvju renovācija: 

daļēja  špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana, durvju atslēgu ielikšana. Grīdas seguma 

montāža. Montēta jauna elektrolīnija un uzstādīti elektro slēdži. Iegādāti jauni soli; 

- 302. kabinetā un 244. studiju departamenta telpās  daļēja parketa labošana, 

špaktelēšana, slīpēšana un lakošana; 

- 213. kabinetā montēts elektrokabelis, slēdži, rozetes un gaismas ķermeņi; 

- 223. kabinetā montēti jauno mēbeļu komplekti; 

- 203. kabinetam montēta apsardzes signalizācija; 

- Virtuvē ievilkta jauna elektrolīnījas un lifta pacēlājs, montētas sadales skapis; 

- 1. stāva garderobēs ieklāta jauna grīda un montētas mēbeles; 

- 205. telpa uzstādītas jaunas rozetes un kabelis; 

- kāpņu telpa pie basketbola zāles remonts: griestu un sienas mazgāšana, krīta 

noņemšana, gruntēšana un daļēja špaktelēšana; 

- 134. auditorijā elektroapgādes rekonstrukcija: montētas rozetes, elektrokabeli, 

kabeļkanāli; 

- 2. stāvā pie vingrošanas katedras divu ģērbtuvju remonts: griestu un sienas mazgāšana, 

krīta un  krāsas noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana. 

Ventilācijas šahtas apdare. Ievilkta jauna elektrolīnija, ieliktas rozetes un slēdži. 

Montēti apģērbu pakaramie un soli; 

- Basketbola groza pacēlāja remonts (elektrokabelis un magnētiskā palaidēja nomaiņa); 

- Elektroapgādes remonta tipogrāfijā; 

- Šautuves apgaismojuma remonts (elektrokabelis, prožektori, gaismas ķermeņi); 

- Elektrokabeļu montāža ēkā “B” pagrabā ( kabeļu, slēdžu un gaismas ķermeņu 

uzstādīšana); 

- 2. stāva koridoros elektroinstalācijas bojājumu novēršana “N” vadu atjaunošana un 

sadales kārbu montāža; 

- Pasažieru lifta renovācijas darbi: jauna pacelšanas mehanisma uzstādīšana 

(izgatavotājs “Schindler Drive System”), nesošo trošu montāža, ātrumu ierobežotāja 

montāža, lifta darbības ekspertīzi veikts sertificēta firma no Lietuvas; 

- “A” un „B” ēkās 1. un 2. stāvos koridoros, WC un dušās telpās elektrosadales 

rekonstrukcija: montēti automatiskie drošinātāji “N” un “PE”, elektrokabeli, 

tehnoloģiskās rozetes kabeļkanāli, gaismas ķermeņi;  

- 248. auditorijā nomainītas elektro lampas; 

- 2. stāvā gaitenī „B” ēkā ievilkta jauna elektrolīnija un ieliktas rozetes; 

- kāpņu telpā „B” ēkā demontēti radiatori un montēti energoefektīvi radiatori;  

- Šautuvē salabota elektro apgaismes armatūra un foajē nomainītas elektro lampas; 

- kalibrēti visi siltummezglu manometri akadēmijā un dienesta viesnīcā; 

- pēc vajadzības notiek kanalizācijas šahtu tīrīšana un skalošana; 

- pēc vajadzības tiek mainītas sanitāro mezglu rezerves daļas; 

- veikta siltuma mezglu hidrauliskā pārbaude un pieslēgšana apkurei; 
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- veikti atgaisošanas darbi pēc siltuma padeves; 

- remontēti skapji, galdi, plaukti, parketa dēlīši, durvju slēdzenes u.c. inventārs; 

- regulāra izdegušo dienasgaismu lampu demontāža, glabāšana un utilizēšana; 

-  nolietoto elektroiekārtu grupēšana un utilizēšana; 

-  veikti organizatoriskie darbi, kas saistīti ar makulatūras utilizēšanu; 

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 (3 reizes 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 1 reizi 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 dedzināšana; 

- koku apzāģēšana gar Brīvības ielu un Auduma ielas pusēs, lai montētu žogu ap futbola 

laukumu; 

- 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; 

- divām darbinieku un studentu talkas reizēm apzinātas katedras un daļas, lai izstrādātu 

studentu darbības vietas, iegādāts inventārs; 

- piedalīšanās „Emīlijas Krūmiņas kauss” sacensības mākslas vingrošanā 

organizēšanā: paklāju nešana, izklāšana, galdu un krēslu komplektācija u.c.  rakstura 

saimnieciskie darbi; 

-  organizatoriskie darbi pasākumam  “Zinātniskais nakts”; 

- sagatavošanas darbi vingrošanas konkursam 1.studiju gada studentiem 

„Ģimnastrāde-2018”; 

- organizatorisko darbu veikšana pasākumiem - Sporta Laureāts, Herakla svētki 

un sagatavošanas darbi visās akadēmijas telpās mācību gada sākumam;  

- dokumentu formēšana Zemesgrāmatā un CSDD. 
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- Automašīna   Mercedes Benz 312: - eļļas, degvielas un gaisa filtru maiņa, roku 

bremzes remonts, riepu nomaiņa, sēdekļu remonts, tahografa remonts, bremžu 

sistēmas cauruļu maiņa, piekares gultņa maiņa,  priekšējā luktura nomaiņa,  motora 

remontdarbi, automašīnas virsbūves remonts – daļēja  krāsas noņemšana,  gruntēšana, 

špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana. 

- automašīna VW „SHARAN”: - eļļas, degvielas un gaisa filtru maiņa,  

elektroiekārtas remonts, roku bremzes remonts, riepu  un  izputēja maiņa, eļļas, 

degvielas un gaisa filtru maiņa,  elektroiekārtas remonts, roku bremzes remonts, riepu  

un  izputēja maiņa. 

Automašīnas regulāri veic tehniskās apskates. Ir izpildīti visi autotransporta 

pasūtījumi, lai nodrošinātu sporta, studiju un zinātnes darbību. 

Vieglatlētikas manēžā: 

‹ otro ieejas durvju un stenderu remonts: špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, 

krāsošana, mehāniskās atsperes pielikšana; 

‹ 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; 

‹ ikdienas manēžas un šautuves siltummezglu regulēšana un uzskaite; 

‹ tāllēkšanas smilšu bedres iknedēļas laistīšana, uzrakšana, sakopšana, kāju 

slakāmo paliktņu tīrīšana un remontēšana pēc vajadzības; 

‹ sienas stieņu apsekošana un remontēšana pēc vajadzības; 

‹ regulāra manēžas  skrejceļu līniju krāsošana un  uzkopšana; 

‹ regulāra futbola laukuma uzkopšana; 

‹ jauno iegādāto krēslu montāža; 

‹ sporta inventāra remonts un auditorijas krēslu pēc vajadzības; 

‹ manēžas iežogojuma stabiņu krāsošana; 

‹ gaismas lampu nomainīšana; veikta daļēja manēžas grīdas gumiju izlīdzināšana un 

pielīmēšana; 

‹ manēžas vārtu krāsošana; 

‹ regulāra zāles pļaušana, krūmu apgriešana un dobes uzrakšana. 

Studentu dienesta viesnīcā pašlaik dzīvo 152 īrnieki, t.sk. 1.kursa studenti – 

43, ārzemju studenti – 22.  

‹ 2. stāvā ir veikti istabiņās remontdarbi: notiek vairāku istabiņu remonts: 

noņemtas  tapetes, sienas līdzinātas, špaktelētas, slīpētas, gruntētas,  uzlīmētas tapetes 

un krāsotas.  Sienas ap loga siltinātas, griesti, notīrīti, līdzināti, špaktelēti, slīpēti un 

krāsoti. Ielikts zemlamināts un lamināts, pieliktas grīdlīstes, jaunas slēdzenes. Abās 

istabās noņemti vecie radiatori un pielikti jauni. Uzstādīti jauni gaismas ķermeņi pie 

griestiem, montēti elektrokabeļi, rozetes, slēdži, kabeļkanāli; 

‹ remontētas kāpnes pie ārdurvīm: attīrītas no cementa, gruntētas, uzstādīti 

veidiņi, spraugas un aizcementētas; 

‹ remontēta nojume virs ārdurvīm: attīrīta no krāsa, gruntētas nojumi 

saturošās sijas, špaktelēta, slīpēta un krāsota; 

Mainītas krānu galviņas, tualetes podu sēdriņķi, ūdens maisītāji, dušu galvas ar 

pievadiem. Pēc nepieciešamības tiek likvidēti aizdambējumi virtuvju un dušu 
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notekcaurulēs un tualetēs, tīrītas kanalizācijas caurules.  Istabiņās mainīti elektro 

sienas kontakti, elektri slēdži, gaismas ķermeni. Pēc vajadzības mainītas elektriskās 

spuldzītes koplietošanas telpās. Laboti drēbju skapji, krēsli, gultu rāmji. Labotas 

durvju slēdzenes; 

‹ Studente Agnese Prikaza 2.3.grupa remontēja savu istabiņu: tīrīja, gruntēja, 

špaktelēja, slīpēja sienas un griestus, līmēja tapetes un uz grīdas ieklāja linoleju, kā arī 

nomainīja gaismas ķermeņus pie griestiem; 

Iegādātas jaunas mēbelēs: 

‹ Masīvkoka gultas ar veļas kastēm,  rakstāmgaldi, virtuves skapīši, virtuves 

galdi,  krēsli, 2-durvju skapji, 2-durvju skapji ar antresolu, plaukti, ledusskapji 

Šnaige”; 

‹ 1. stāvā virtuvē:  demontētas nevajadzīgas sienas daļas. Sienas un griesti 

tīrīti, špaktelēti, gruntēti, krāsoti. Daļa sienas flīzēta un uz grīdas uzklātas flīzēs. 

Mainītas aukstā un karstā ūdens caurules, aizsegtas ar reģipsi, kurš nokrāsots. Mainītas 

notekcaurules. Uzstādītas jaunas izlietnes, ūdens maisītāji. Uzstādītas jaunas 

elektriskās plīts virsmas un viena cepeškrāsns. Virs plītīm ierīkoti gaisa nosūcēji. Pie 

griestiem pielikti gaismas ķermeņi.  

Turpinās remonts 2. un 3. stāva tualešu telpās: demontāžas darbi -  caurules, vecā 

santehnika tualetes podi, kabīnes, vecās izlietnes telpu durvis, kā arī demontēta 

starpsiena, starp priekštelpu un tualetes telpu. Tagad iebūvēta reģipša starpsiena -  abos 

stāvos. Daļa sienu tiek nosegtas ar regipsi. Telpu grīda demontēta un uzlikts jauns 

cements. 

Turpinās projekta “Sporta (t.sk. fizioterapēitu) diagnostikas laboratorija” 

realizācijas darbi.  

Ir izstrādāts nolikums un veikta iepirkumu procedūra projektam “Būvdarba 

veikšana energoefektivitātes paaugstināšanai Brīvības gatve 333”. Projekta ietvaros 

tiks veikta “A” ēkai cokola un fasādes siltināšanas darbi, durvju nomaiņa, jumta 

seguma atjaunošana, lietus ūdens noteku sistēmas montāža, saules kolektoru montāža, 

ieejas pleveņa restaurācija un fasādes apgaismojuma montāža. 

 

 

 

  



 

8 

 

 Pielikums Nr.2 

Senāta lēmumam Nr.6 

2018.gada  6.decembrī 

 

 

Plānotie  saimniecības daļas darbi 2019. gadā: 

 

- “A” ēkā 401. kabineta kosmētiskais remonts; 

- “B” ēkā kopētavas izveides studentiem; 

- Uzsākt “B” ēkā smagatlētikas katedras zāles remontdarbus; 

- Vingrošanas katedras metodiskā kabineta kosmētiskais remonts; 

- Nobeigt kāpņu telpas remontdarbus; 

- Tipogrāfijas telpās kosmētiskais remonts; 

- Slēpošanas katedras  pagrabtelpā iespēju robežās iesākt  renovācijas darbus; 

- “A”  ēkā 402. kabineta renovācija; 

- “B” ēkā pagraba koridori  sagatavot studentiem;  

- Turpināt studenta dienesta viesnīcā istabiņu remontdarbus; 

- Automātiskās ugunsdrošības signalizācijas sistēmas izveide; 

- Izolācijas pretestības un zemējuma pārejas pretestības un kontakt savienojumu 

pārbaude ar termokameru un dokumentācijas sastādīšana; 

- Veikt ikdienas saimnieciska rakstura operatīvus darbus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SD direktore            V.Kursa  
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