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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 
LĒMUMS 

 
Rīgā                  
 
2020.gada 3.decembrī                                                                                                       Nr. 8 

                                                                   Protokols Nr. 4 
Par Saimniecības daļas darbību 2020.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.  

Saimniecības daļas pamatdarbi atskaites periodā:  
remontēti 3 kabineti pēc struktūrvienību pieprasījumiem, iegādāti un montēti galdi un 

krēsli auditorijām un mēbeles katedru  telpām un studentu viesnīcai,  remontētas 4 ģērbtuves 
ēkā “B”, veikti dažāda veida elektromontāžas un santehniskie darbi akadēmijā un studentu 
viesnīcā. Informācija struktūrvienībām par remontdarbu iespējām tiek sniegta ne vēlāk kā 
vienu nedēļu pirms remontdarbu sākuma, taču ne vienmēr tiek ievēroti plānotie darba termiņi.  
  

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. Sakarā ar Covid-19 
pandēmiju nepārtraukti tiek veikti nepieciešamie epidemioloģiskie drošības pasākumi  
akadēmijā un studentu viesnīcā. Veikti remontdarbi akadēmijas studentu viesnīcā  koridorī, 
tualetē, dušās un virtuvē; 

2020. gada laikā Saimniecības daļa, sadarbojoties ar struktūrvienībām, nodrošināja 
studiju, zinātnes un sporta procesa realizāciju akadēmijā (1.pielikums).  

Darba perspektīvais plāns (2. pielikums). 
 
 
Senāts nolemj: 
 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par Saimniecības daļas darbību un plānoto 2020. 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 un to izmaiņu 
termiņiem. 

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saimniecības direktorei Valdai Kursai. 
  
  
 
 

Senāta priekšsēdētājs                                                                 U.Grāvītis 
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Pielikums Nr. 1 

Senāta lēmumam Nr. 8 
2020.gada  3.decembrī 

 
Informācija par Saimniecības daļas darbību 2020.gadā 

 
Veiktie nozīmīgākie saimnieciska rakstura darbi akadēmijas mācību un sporta 

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

“A” ēka: 
- 603. kabinetā: durvju eņģu remonts un nomaiņa pieliekamajam; Ieejas durvju 

restaurācija;  
- 404. un 405. kabinetos: elektroapgādes atjaunošana un uzlabošana: elektrokabelis un 

rozetes; 
-  
- 402. 403. kabinetos: sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža, iznešana 

un utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana, metāla karkasa un 
reģipša montāža,  gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. Griestu krāsošana. Tapešu 
līmēšana uz sienām un krāsošana. Zemlamināta seguma un lamināta ieklāšana, 
grīdlīstu uzstādīšana. Radiatora tīrīšana un  krāsošana. Elektroiekārtu remonts:  veco 
konstrukciju demontāžā un montāža: elektrokabelis, rozetes un slēdži.  Mēbeļu iegāde 
un montāža;  

- 242. kabinetā: sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža, iznešana un 
utilizācija. Griestu restaurācija un krāsošana, sienas daļēja gruntēšana, špaktelēšana, 
slīpēšana un krāsošana. Durvju kārbas  špaktelēšana un krāsošana. Elektroiekārtu 
remonts:  veco konstrukciju demontāžā un montāža: sadales kārba, slēdzis, rozetes ; 

- 244. kabinetā: parketa daļēja slīpēšana  un lakošana; 
- 226., 227., 604. auditoriju grīdlīstu un sienas līstu remonts; 
- 222. kabinetā: elektroiekārtu remonts: sadales kastes izjaukšana un tīrīšana, 

sadegušo vadu un bojāto automātu nomaiņa; 
- 212. kabinetā: mēbeļu demontāža, iznešana un utilizācija. Daļēja sienas   gruntēšana, 

špaktelēšana un krāsošana. Mēbeļu montāža; 
- 205. zālē: elektroinstalācijas remonts: rozetes un kabeļu savienotāji: 
- 147. kabineta: tapešu noņemšana, grīdlīstu demontāža, sienu gruntēšana, tapešu 

līmēšana un krāsošana. Durvju demontāža un jauno durvju montāža. Mēbeļu 
montāža; 

- 140., 141. un 142. ģērbtuvēs  durvju demontāža, jauno durvju  montāžas darbi un  
atslēgu ielikšana; 

- 134. kabinetā: sienas reģipša uzstādīšana, špaktelēšana un līdzināšana.  
Elektroapgādes demontāža un montāža: elektrokabeļi, reģipša kārbas, rozetes un 
slēdži; 

- 4. stāva WC un 1. stāva kāpņu telpā: roku žāvētāju montāža un pieslēgšana; 
- 4. stāva sieviešu tualetē veikti: krāna remonts, mainīts sifons un aukstā ūdens 

ienākošais ventilis, kā arī mainīti tualetes kastes mehānismi; 
- 3. stāva vīriešu tualetē mainīta kanalizācijas caurule, sifons un ūdens padeves 

mehānisms pisuāram; 
- 2. stāva koridorī jaunā parketa ieklāšana, slīpēšana un lakošana; 
- 2. stāva foajē prezentācijas nišas gruntēšana un krāsošana; 
- 2. stāva  foajē parketa slīpēšana  un lakošana; 
- 2. stāva tualetē ielikts ūdens sildītājs; 
- veikta tualetēs kastu mehānisma nomaiņa visās tualetēs no 1. līdz 5. stāvam; 
- siltummezglā nomainīts ūdens sildītājs; 
- nomainītas karstā ūdens caurule un cirkulāciju kanāls no siltummezgla līdz 135. 

kabinetam; 
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- 1. stāva dušas telpās veikts temperatūras regulatora remonts; 
- ventiļu nomaiņa pie akadēmijas ienākoša ūdensskaitītāja; 
- karstās ūdens caurules nomaiņa ēdnīcai 30 m garumā; 
- novērsts ūdens tece pagraba šahtā aukstajam ūdenim mainīti ventiļi; 
- apgaismojuma remonts pie ieejas durvīm: apgaismojuma demontāža un jaunās LED 

lampas montāža un pieslēgšana; 
- akadēmijas virtuvē: sadegušās elektroinstalācijas nomaiņa un pieslēgšana: kabelis, 

kabeļu savienotāji un termocaurule. 
“B” ēka: 

- 171. ģērbtuvē: izlietnes un maisītāja demontāža un jauna inventāra montāža;  
-  176., 177. ģērbtuvēs: griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana,  gruntēšana, 

špaktelēšana, slīpēšana. Griestu un sienu  krāsošana. Pie tualetes grīdas  
izlīdzināšana un flīžu ieklāšana. Dušas priekštelpas grīdas izlīdzinošā materiāla 
ieklāšana un flīzēšana. Santehnikas ierīču nomaiņa: izlietne, klozetpods, trīs radiatori,  
un visas komplektējošās daļas uzstādīšana.  Abās ģērbtuvēs ieklāts linolejs, montētas 
grīdlīstes, mainītas durvis ar komplektējošām daļām;   

-  Nr. 170.  tualetes telpā – demontēta  santehnika, montētas jaunas pievadcaurules: 
izlietnei, tualetes podam. Uzstādīti ventiļi visiem santehnikas mezgliem, veikta izlietnes 
un klozetpoda montāža ar sekojošu jaucējkrāna un skalojamas kastes montāžu; 

- 2. stāva gaitenis: apgaismojuma remonts: bojāto armatūru demontāža, spuldžu, 
starteru un slēdžu nomaiņa; 

- 1. stāva vīriešu tualetē nomainīts pisuāra sifons un  krāns. Sieviešu tualetē jaucējkrāna 
nomaiņa, skalojamās kastes mehānisma nomaiņa, jauna poda vāka uzstādīšana; 

- 309. kabinetā: iesākti remontdarbi, radiatoru demontāža un jaunu montāža ar 
komplektējošajām detaļām, elektrosistēmas demontāža un montāža: sienu 
štrobēšana, urbšana, elektrokabeļu un kārbas zemapmetuma ieklāšana; 

- 3, stāva apgaismojuma remonts: nomainīti  lampas un starteri; 
- 3. stāva kāpņu telpa rekonstrukcija: veco sistēmu demontāža un montāža: nomainīti 

automāti, slēdži, DIN rozetes, perfosliede, elektrokabelis un kabeļu savienotāji; 
- 249. zāle: ventilatoru uzstādīšana un pieslēgšana; 
- 163.  ģērbtuvē: skalojamās kastes nomaiņa tualetē; 
- 162. ģērbtuves: aukstā un siltā ūdens cauruļu nomaiņa; 
- 160.-161. ģērbtuvju remonts: griestu un sienu mazgāšana, špaktelēšana, slīpēšana, 

gruntēšana un krāsošana. Durvju montāža. Linoleja ieklāšana un  grīdlīstu montāža 
Pie tualetes grīdas līdzināšana un flīžu ieklāšana. Santehnikas ierīču nomaiņa: 
izlietne, klozetpods, trīs radiatori,  un visas komplektējošās daļas uzstādīšanai; 

- 170., 176. un 177. ģērbtuvēs apgaismojuma remonts: ievilkts elektrokabelis, 
apgaismojuma arrnatūra, kabeļkanāli  uzstādīti rozetes un slēdži; 

-  172. ģērbtuvē nomainītas karstā un aukstā ūdens caurules; 
- 2. stāva vīriešu un sieviešu tualetēs nomainīti ventiļi un ūdens mehānismi; 
- pēc nepieciešamības akadēmijas ēkās un studentu viesnīcā  veikti elektroinstalācijas 

remonti (montēti jauni kabeļi, automātiskie drošinātāji un automāti); 
 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; 
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- 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; 
- 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; 
- 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. 
- automašīna  Mercedes Benz 312: - eļļas, degvielas un gaisa filtru maiņa, roku bremzes 

remonts, roku bremzes remonts, riepu nomaiņa, sēdekļu remonts, tahogrāfa 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.  

Visas automašīnas regulāri veic tehniskās apskates. Ir izpildīti visi 
autotransports pasūtījumi, lai nodrošinātu sporta, studiju un zinātnes darbību. 
Studenti remontēja istabiņas: 

- E. Kaminskis 2.1. gr. Veica remontu 403. ist. mazgāja, tīrīja, špaktelēja, gruntēja un 
krāsoja griestus. No sienām noņēma vecās tapetes, sienas špaktelēja, gruntēja un 
uzlīmēja tapetes. Mainīja elektrisko slēdzi un kontaktus. No  grīda noņēma veco 
linolejs un ieklāja laminātu. Pielika grīdlīstes un nokrāsoja durvis; 
Tika remonts 2. stāva mazgājamā telpa: montētas  izlietnes, izbūvēja  dušu,  sienas 
daļēji krāsoja un flīzēja. Griesti krāsoti un pielikti gaismas ķermeņi. Grīda flīzēta, 
ieliktas durvis.  
Elektriķis mainījis gaismas ķermeņus: 4. stāva virtuvē, 3. stāva virtuvē, 4. stāva gaitenī, 
1. stāva gaiteņi.  Istabiņās mainīti kontakti, elektriskie slēdži. Elektriskās spuldzītes tiek 
mainītas pēc nepieciešamības. 
 4. stāva virtuvē nomainītas  izlietnes, 3. stāva virtuvē nomainīta izlietne un pielikti  
jauni ūdensmaisītāii, izlietnēm mainīti sifoni. Mainīti dušu krāni un dušas  ar šļūteni. 
Mainītas krānu galviņas. Tīrīti aizdambējušies kanalizācijas vadi,  1,. stāva sieviešu un 
vīriešu dušu telpās nomainīti radiatori. Pagrabā nomainīta kanalizācijas caurule . 
Labotas istabiņu durvis un slēdzenes, remontētas mēbeles: gultu rāmji, galdi, nakts 
skapīši, drēbju skapji durvis, to eņģes, atvilktnes,  nostiprināti plaukti, krēsli laboti. 
Iegādāti  ledusskapji mikroviļņu krāsns. 
3. un 4.stāvos apgaismojuma remonts: veco armatūru demontāža, jauno armatūru 
montāža un pieslēgšana. 
1. stāva veļas mazgātuves apgaismojuma remonts: vecā apgaismojuma demontāža, 
jaunā apgaismojuma montāža, pielikti slēdži. 
Dežurantu telpas apgaismojuma remonts: apgaismojuma  un  kabeļkanālu demontāža 
un jauna apgaismojuma montāža. 
402. istabiņas elektroinstalācijas un apgaismojuma remonts: elektrokabelis un kanāli, 
rozete, slēdži, lampu patronas, kabeļu savienotāji. 
317. istabas instalācijas remonts. 
320. istabas elektroinstalācijas remonts: elektrokabelis, rozetes, slēdzis. 
217. istabas elektroinstalācijas remonts. 
218. istabas . istabas elektroinstalācijas remonts 
220. istabas instalācijas un apgaismojuma remonts: rozetes, slēdzis, lampas. 
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Apgaismojuma remonts pie ieejas durvīm: apgaismojuma demontāža un jaunās LED 
lampas montāža un pieslēgšana. 
Mainīti sienas kontakti: istabiņās, gaiteņos, elektriskie slēdži. Virtuvēs un mazgātuvēs 
mainītas ūdens krānu galviņa. Mainīti tualetes podu sēdriņki. Pēc nepieciešamības 
tiek likvidēti aizdambējumi notekcaurulēs virtuvēs, dušās, tualetēs, mazgātuvēs.  

Tiek tīrīts no gružiem un lapām jumtiņš virs ieejas durvīm un tīrīta lietus ūdens 
notekne. Pabeigts remonts 2. stāva un 3. stāva tualešu telpās un priekštelpās: 
nomainītas karstā un aukstā ūdens caurules, mainīta kanalizācijas caurule, tualetes 
podi.. Priekštelpā uzstādītas  izlietnes ar maisītājiem. Telpu sienas daļa krāsotas un 
daļa flīzētas. Montēti jauni gaismas ķermeņi. Ieliktas jaunas durvis ar slēdzenēm.  
Vieglatlētikas manēžā: 

- ikdienas darbi, kas saistīti ar sporta inventāra  uzturēšanu kārtībā; 
- remontēti durvju slēdži; 
- dekoratīvo krūmu apgriešana un dobes uzrakšana; 
- sporta laukuma tehniskās apkopes: regulāra skrejceļu uzkopšana; 
- manēžas un šautuves siltummezglu regulēšana un uzskaite. Monometru maiņa un pēc 

spiediena pārbaudes nodoti tīkli “Rīgas siltumam”; 
- dušas krānu remonti un trapu tīrīšana; 
- kanalizācijas cauruļu regulāra tīrīšana un to remonts; 
- tāllēkšanas smilšu bedres iknedēļas laistīšana, uzrakšana, sakopšana, kāju slaukāmo 

paliktņu tīrīšana; 
- ieejas kāpņu remonts un krāsošana, āra solu slīpēšana, gruntēšana un krāsošana; 
- sporta inventāra noliktavas un plauktu sakopšana; 
- regulāra apgaismes spuldžu maiņa tualetēs, dušu telpās, garderobēs; 
- apgaismojuma remonts ģērbtuvēs: slēdži, LDB lampas, starteri; 
- auditoriju krēslu remonts pēc vajadzības; 
- izlietņu un klozetpodu noteces kontrolēšana un tīrīšana pēc vajadzības; 
- atslēgu nomaiņa, krāsošanas darbi; 
- notiek stadiona apsekošana un sakopšana;  
- manēžas pagalma tīrīšana stadiona  celiņu tīrīšana, zāles ravēšana; 
- bruģa ravēšana un sakopšana; 
- koku zaru griešana apkārt manēžas jumtam; 
- kanalizācijas cauruļu regulāra tīrīšana, remonts un skalošana; 
- puķu dobju uzrakšana un laistīšana vasarā; 
- regulāra zāles pļaušana, krūmu apgriešana un dobes uzrakšana; 
- ziemas laikā sniega tīrīšana no kāpnēm un nojume virs ārdurvīm. 

Šautuvē: 
-     un 2. šaušanas tuneļu apgaismojuma remonts: LDB lampu un starteru nomaiņa; 
- kabinetā: instalācijas remonts. 

  Ēkās “A” un ”B”: 
- Siltummezglā nomainīti ventiļi. 
- 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 pie “Rīgas 

siltumam”; 
- veikti atgaisošanas darbi pēc siltuma padeves; 
- Sadarbība ar projektu “Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanai 

Brīvības gatvē 333” un “Atsevišķu  telpu pārbūve un ieejas mezgla izbūve esošās ēkas 
pirmajā, otrajā  un pagrabstāvā” būvdarbu vadītājiem garantijas laikā; 
Sakarā arCovid-19 infekcijas izplatību, akadēmijas un studentu viesnīcas telpās tiek 
veikti epidemioloģiskie drošības pasākumi: 

-  pie “A” ēkas ir uzstādīts ķermeņa temperatūras mērītājs; 
- pie “A” un “B” ēkas ieejas ir uzstādīti bez kontakta roku dezinfekcijas aparāti; 
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- tiek veidoti norobežojošie koridori, pastiprināti dezinficēts telpu inventārs, durvju 
rokturi, kāpnes, sporta zāļu grīdas, dezinficēti sanitārie mezgli; 

- personālam tiek izdalītas sejas maskas, cimdi un individuālie dezinfekcijas līdzekļi, kā 
arī tiek lūgts ievērot 2m distanci; 

- ir montētas aizsargkabīnes bibliotēkas telpās, ēku “A” un “B” dežurantiem, kā arī 
pasūtīti aizsargstikli neklātienes nodaļai; 

- auditorijās eksāmenu vai lekciju laikā tiek izvietoti galdi un krēsli atbilstoši 
epidemioloģijas prasībām; 

- pandēmijas laikā ēdnīcas telpā ir izvietotas mikroviļņu krāsnis akadēmijas studentiem 
un darbiniekiem.  

 
 
 
 
 
 

Pielikums Nr. 2 
Senāta lēmumam Nr. 8 
2020.gada  3. decembrī 

 
 

Plānotie  saimniecības daļas darbi 2021.gadā: 
 

1. Ēkā “B’ ģērbtuvju remonts. 
2. Studentu dienesta viesnīcas 2.,3.,4. stāva koridoru remontdarbi. 
3. Studentu dienesta viesnīcā 4. stāva mazgājamās telpas sanitāri tehnisko ierīču un 

pievadmezglu nomaiņa. 
4. Studentu dienesta viesnīcas abu kāpņu telpu remontdarbi 
5. Turpināt nodot ekspluatācijā mācību telpu un šautuvi; 
6. Veikt ikdienas saimnieciska rakstura operatīvus darbus; 
7. Sakarā ar pandēmiju Covid-19, nodrošināt epidemioloģisko pasākumu izpildi ikdienā 

 
 
 
 
                  SD direktore                                                                               Valda Kursa 


