
1 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 
 

LĒMUMS 

 

Rīgā                 Nr. 6 

2016.gada  8.decembrī                                                                  Protokols Nr. 4 

 

Par Saimniecības daļas darbību 2016.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 6 auditorijas, 5 kabineti pēc struktūrvienību pieprasījumiem; 

veikti remontdarbi bibliotēkas telpās, foajē un kāpņu telpā; 

iegādāti un montēti galdi un krēsli auditorijām; 

atskaites periodā 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 13000 m
2
 platībā); 

atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem realizētas 6 prasības; 

organizētas cenu aptaujas dažādu materiālu un inventāru iegādei un 

pakalpojumiem, ka arī atbilstoši veikta to iegāde; 

veikti remontdarbi akadēmijas studentu viesnīcā 7 istabās, koridorī, tualetē un 

dušās; 

visu gadu koordinēti darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības 

jautājumi akadēmijā un viesnīcā; 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumentā projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

mācību un sporta telpās ēkā „B” ietvaros”, veikta dokumentu sagatavošana 

monitoringa pārskatam un monitorings ir apstiprināts; 

2016.gada laikā Saimniecības daļa, sadarbojoties ar struktūrvienībām, 

nodrošināja studiju, zinātnes un sporta procesa realizāciju akadēmijā (1.pielikums). 
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Senāts nolemj: 

 

1. Pieņemt zināšanai informāciju par Saimniecības daļas darbību.  

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 

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.6 

2016.gada  8.decembrī 

 

Informācija par Saimniecības daļas darbību 2016. gadā 
 

Veiktie nozīmīgākie saimnieciska rakstura darbi akadēmijas mācību un 

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

dienesta viesnīcā: 

„A” ēkā: 

- no 1. līdz 6. stāvam veikti durvju renovācijas darbi: krāsas noņemšana, 

špaktelēšana, gruntēšana, slīpēšana un krāsošana; 

- 1. stāva sporta spēļu katedras metodiskais kabinets -  demontētas  un 

iznestas mēbeles, demontēta un utilizēta  siena, starpsienas un durvis, ievilkta 

jauna elektrolīnija. Profilu un reģipša piestiprināšana pie griestiem. Sienas 

mazgāšana, krīta noņemšana, apmešana, gruntēšana, apstrādāšana ar javu, sieta 

līmēšana gar paneļu šuvēm, to  špaktelēšana un krāsošana. Jaunas sienas  montāža 

un durvju ielikšana. Tapešu līmēšana un krāsošana.  Cauruļu un ventilācijas šahtu 

nosegšana ar reģipsi,  metāla stūrīšu pielīmēšana gar durvju ailēm, ap stabu un gar 

kārbu. Jaunu mēbeļu iegāde un žalūziju montāža; 

- 2., 3., 4. stāva kabinetu durvju renovācija: krāsas noņemšana ar fēnu, 

špaktelēšana, gruntēšana un krāsošana; 

 - parketa klājuma remontdarbi: ieplīsušo parketa dēlīšu izņemšana, jauno 

dēlīšu ielikšana, spraugu likvidēšana ar līmes masu, slīpēšana un vairākkārtēja 

lakošana – 222., 244., 411., 504., kabinetos, 6. stāva foajē, 2. stāva foajē un 

koridoros; 

- starp 2. un 3. stāvu  esošai lustrai montētas stalažas 13m augstumā un 

mainīti kupoli un spuldzes; 

-  227. auditorijā veikti renovācijas darbi – sienu un grīdu demontāža, sienu 

un griestu kosmētiskais remonts, grīdas izlīdzināšana ar betonu, linoleja ieklāšana; 

- 205. kabinetam iegādāti un montēti krēsli; 

- veikts kosmētiskais remonts kāpņu telpā no 1. līdz  6. stāvam; 

- 306., 409., 410., auditorijās veikta  mēbeļu demontāža  un nonešana līdz 1. 

stāvam un to utulizācija, galdu un krēslu iegāde un montāža; 

- 222. kabinetā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana un 

demontāža. Ārējās sienas un griestu siltināšana un apstrādāšana. Griestu un sienu 

mazgāšana, krīta noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. Griestu 

krāsošana. Radiatora  krāsošana. Tapešu līmēšana un krāsošana. Parketa slīpēšana  

un lakošana. Jaunu mēbeļu iegāde un žalūziju montāža; 

- 411. kabinetā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana, demontēta  

elektrolīnija un apgaismes iekārtas. Montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas 

elektrorozetes. Griestu un sienu mazgāšana, krīta noņemšana, gruntēšana,  

špaktelēšana, slīpēšana. Griestu krāsošana. Durvju un loga aiļu  špaktelēšana, 
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slīpēšana un krāsošana, radiatoru krāsošana. Tapešu līmēšana un krāsošana. 

Parketa slīpēšana un lakošana. Mēbeļu iegāde  un  montāža. Žalūziju montāža; 

- 404. kabinetā  mēbeļu  iegāde un montāža; 

- visās bibliotēkas telpās demontētas mēbeles un  no 500. auditorijas iznesti 

galdi - to demontāža un nonešana līdz 1. stāvam, un to utilizācija. Foajē un 

auditorijā ienestas  ≈ 500 kastes ar grāmatām vai kopumā 225000 gāmatu vienību. 

Renovācijas darbi bibliotēkas telpās - sienu, griestu kosmētiskais remonts, 

elektroinstalācijas maiņa, linoleja ieklāšana. Galdu un plauktu iegāde. Visu 

grāmatu vienību ienešana atpakaļ bibliotēkas telpās; 

- 609. auditorijā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža un 

nonešana līdz 1. stāvam un to utilizācija, elektrolīniju demontēšana un jaunas 

līnijas montāža. Griestu un sienu mazgāšana, krīta noņemšana, gruntēšana, 

apmešana, špaktelēšana, slīpēšana. Griestu krāsošana. Durvju un loga aiļu 

špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana, radiatora krāsošana. Tapešu līmēšana un 

krāsošana. Daļēja parketa labošana, špaktelēšana un slīpēšana, grīdlīstu 

špaktelēšana, slīpēšana un lakošana. Mēbeļu iegāde un  montāža; 

- 604. kabinetā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža un 

nonešana līdz 1. stāvam un to utilizācija. Demontēta  elektro līnīja un apgaismes 

iekārtas, ievilkta jauna elektrolīnīja un ieliktas rozetes. Griestu un sienu 

mazgāšana, krītu noņemšana, gruntēšana, apmešana, špaktelēšana. Griestu 

krāsošana. Durvju un logu aiļu  špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana, radiatoru 

krāsošana.  Tapešu līmēšna un krāsošana. Žalūziju montāža. Mēbeļu iegāde un  

montāža; 

- 605. auditorijā durvju rāmju iestiklošana, špaktelēšana, slīpēšana un 

krāsošana; 

- 606. auditorijā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža un 

nonešana uz 1. stāvu un utilizēšana,  demontēta  elektrolīnija un apgaismes 

iekārtas, ievilkta jauna elektrolīnīja un ieliktas rozetes.  Ģipša-koka-ķieģeļu 

starpsienas demontāža. Būvgrūžu salikšana maisos un transportēšana no 6. uz 1. 

stāvu konteinerā. Montētas jaunas kanalizācijas caurules un uzstādīta izlietne. 

Griestu un sienu mazgāšana, krīta noņemšana, gruntēšana, apmešana, špaktelēšana, 

slīpēšana. Griestu krāsošana. Durvju un logu aiļu  špaktelēšana, slīpēšana un 

krāsošana,  radiatoru krāsošana.  Tapešu līmēšana un krāsošana. Daļēja grīdas 

noņemšana, līdzināšana, plātņu montāža, zemlamināta klājuma un lamināta 

montāža. Grīdas līstu piestiprināšana pie sienām. Mēbeļu iegāde un montāža; 

- 6. stāva  foajē  esošo kabinetu sienu un mēbeļu demontāža un nonešana 

līdz 1. stāvam un to utilizācija. Griestu un sienu mazgāšana, krīta noņemšana, 

apmešana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana. Augšējo logu aiļu 

špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana. Sienu lampu montāža; 

- pārejā starp „A” un „B” ēkām demontēta elektroarmatūra un ievilkta jauna 

elektrolīnija, uzstādīti apgaismes ķermeņi; 

„B ēkā”: 
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- 164.kabinetā kronšteinu, profilu un reģipša montāža pie sienām, to 

špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana. Piekaramo griestu un lampu montāža. 

zemlamināta un lamināta ieklāšana. Pakešdurvju montāža.  Restaurētas koka 

durvis; 

- 166. un 167. kabinetos durvju slīpēšana un krāsošana; 

- veikti renovācijas darbi 1. stāvā foajē – sienu, griestu kosmētiskais 

remonts, grīdas flīžu atjaunošanas darbi; 

-  demontētas mēbeles, iznesta aparatūra bijušajā medīcīnas daļā un veikts 

kosmētiskais remonts, izveidojot  159
b
. kabinetu un 159. un 181. auditoriju; 

- 2. stāva koridorā un 2 kāpņu laukumos līdzināta grīda un ieklāts linolejs; 

- 3. stāva basketbola zālē mainītas spuldzes; 

- izveidots doktorantūras kabinets; 

- kanalizācijas caurules nomainīšana no 310. līdz  035. kabinetiem: 

uzstādītas pārejas muftas, caurules un trīsgabaļi; 

- 310. kabinetā  pieslēgta veļas mašīna, uzstādīts aukstā ūdens ventils,  

pārvienota izlietne un montētas jaunas kanalizācijas caurules; 

- 2. stāvā vīriešu un sieviešu  tualetēs mainītas skalojamās kastes; 

- 248. auditorijā demontēti vecie un uzstādīti jauni ventili, pievadi un 

apkures radiatori; 

- trenažieru zālē demontēti siltumu necaurlaidīgie  radiatori un uzstādīti 

jauni ventili, pievadi un apkures radiatori; 

- kalibrēti visi siltummezglu manometri; 

- pēc vajadzības notiek kanalizācijas šahtu tīrīšana un skalošana; 

- pēc vajadzības tiek mainītas sanitāro mezglu rezerves daļas; 

- veikta siltuma mezglu hidrauliskā pārbaude un pieslēgšana apkurei; 

- regulāri tika veikti atgaisošanas darbi pēc siltuma padeves; 

- remontēti skapji, galdi, plaukti, parketa dēlīši; 

- remontētas vai mainītas durvju slēdzenes; 

- regulāra izdegušo dienas gaismu lampu savākšana, glabāšana un 

utilizēšana; 

- nolietoto elektroiekārtu savākšana 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 (3x dienā) tika 

iztukšoti atkritumu grozi; 
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- kāpņu telpu, pagraba telpu, koridoru grīdas mazgāšana; 

- regulāri tika tīrītas palodzes, mazgāti gaismas ķermeņi, mazgātas netīrās 

sienas daļas, noņemti zirnekļu tīkli, kopti telpaugi; 

- regulāri sanitārajos 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. 

- garāžas jumta  notīrīšana no koku lapām, nezālēm un gruvežiem. Ārējo 

malu mūrēšana, koka karkasa montāža ar dibeļiem. Ranila jumta montāža, koru 

izveide; 

- garāžas aizmugurējas sienas tīrīšana no nezālēm, sūnām, kā arī  no brūkošā  

apmetuma. Zemes norakšana un izlīdzināšana gar sienu. Sienas apstrādāšana ar 

grunti un izlīdzināšana ar cementa javu. Putoplasta montāža ar dībeļem. Sieta 

uzlikšana un apmetuma veikšana. 

- 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 Audi A6:  eļļas, degvielas un gaisa filtru maiņa,  lektroiekārtas 

remonts, roku bremzes remonts, riepu  un  izpūtēja maiņa. 

Visas automašīnas regulāri veic tehniskās apskates. Ir izpildīti visi 

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

Vieglatlētikas manēžā: 

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

uzturēšanu kārtībā; 

- remontēti durvju slēdži un krāsotas smagatlētikas durvis; 

- dekoratīvo krūmu apgriešana un dobes uzrakšana; 

- daļējs ieejas grīdas seguma remonts: noņemtas vecās keramiskās flīzes, 

grīdas nolīdzināšana, betonēšana; 

- montēts jauns ārdurvju komplekts; 

- nomainīti izsistie logi ar siltumefektīvām stikla paketēm; 
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- sporta laukuma tehniskās apkopes: regulāra skrejceļu uzkopšana, 

iežogojuma stabiņu krāsošana; 

- ikdienas manēžas un šautuves siltummezglu regulēšana un uzskaite;  

- dušas krānu remonti un trapju tīrīšana; 

- kanalizācijas cauruļu regulāra tīrīšana un to remonts. 

- piedalīšanās „Emīlijas Krūmiņas kauss” sacensības mākslas vingrošanā 

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

- sagatavošanas darbi vingrošanas konkursam 1.studiju gada studentiem 

„Ģimnastrāde-2016”; 

- organizatorisko darbu veikšana pasākumiem - Sporta Laureāts, Herakla 

svētki un sagatavošanas darbi visās akadēmijas telpās mācību gada sākumam; 

- sākta iepirkuma procedūras dokumentēšana projektam par LSPA sporta 

laboratorijas izveidi. Veikta iepirkuma procedūra - gāzes analizatora iegāde 

Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijai.   

- sākta projekta  4.2.1.1.2.  pasākuma „Veicināt energoefektivitātes 

paaugstināšanu valsts ēkās” dokumentu sagatavošana  Izglītības un zinātnes 

ministrijai un Ekonomikas ministrajai. 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumentā projekta “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

mācību un sporta telpās ēkā „B” ietvaros” veikta dokumentu sagatavošana 

monitoringa pārskatam un monitorings ir apstiprināts. 

- vadīta akadēmijas materiālo vērtību ikgadēja norakstīšanas komisija; 

- izstrādāti amatu apraksti saimniecības daļas darbiniekiem; 

- Lielās Talkas dienas organizēšana un vadīšana; 

- tika veikta kontroles pārbaude ar Valsts Ugunsdrošības un Glābšanas 

dienesta inspektoru akadēmijā un studentu dienesta viesnīcā; 

-  tika organizēta visu ugunsdzēšamo aparātu apkope; 

- mācību gada sākumā sagatavotas auditorijas studiju procesa uzsākšanai; 

-  izlaiduma sagatavošanas darbi Dailes teātrī; 

-  katru mēnesi tika reģistrēti Rīgas Siltums, Latvenergo un Rīgas Ūdens 

patēriņi akadēmijā un viesnīcā; 

-  nomniekam tiek uzrakstīti komunālo pakalpojumu rēķini; 

-  organizatoriskie darbi  95 gadu jubilejas svinību pasākumos akadēmijas 

telpās un Dailes teātrī; 

-  risināti jautājumi par nepieciešamo materiālu un inventāra iegādi - 

salīdzinošās cenu aptaujas par dažāda veida špaktelēm, krāsām, grunti, 

cementu, elektrokabeļiem, automātiskiem drošinātājiem, spuldzēm, rozetēm, 

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

tualetes papīru, ziepēm, uzkopšanas līdzekļiem, krītu, automašīnas rezerves 

daļām, mēbelēm, caurulēm, ventiļiem, savienojumiem un citiem 

nepieciešamajiem saimniecības materiāliem; 

-  Vienu reizi kvartālā ar „Rīgas Siltums” inspektori tiek veiktas kontroles 

apskates siltummezglos; 
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- veikta ikdienas siltummezglu rādījumu pierakstīšana un kontrole; 

- risināti sagādes jautājumi - rēķinu izrakstīšana, pavadzīmju noformēšana, 

materiālu saņemšana un transportēšana; 

Studentu dienesta viesnīcā stāvu gaiteņos uzstādītas novērošanas kameras. 

Tualetes telpā labotas kabīņu durvis. Labotas mēbeles, mainīti sienu kontakti, 

griestu lampas, elektriskie slēdži. Iegādātas gultas. Mainīti ūdens pievadi uz veļas 

mašīnām. Labotas ūdens skalojamās kastes. Mainītas krānu galviņas. Tīrītas 

notekcaurules virtuvēs un bieži tīrītas  kanalizācijas caurules, jo tās aizdambējas. 

Mainīti ūdensmaisītāji virtuvēs. 

Viesnīcā studenti ir remontējuši (līmētas tapetes, ieklāts grīdas segums u.c.  

remontdarbi) šādas istabiņas: 

211. istabā – 4.1.gr. V.Duļbinska;  206. istabā – 2.3.gr. A.Kutuzova, E.Hermane, 

B.Ane; 207. istabā – 2.3.gr. D.Marhiļeviča, E.Krūmiņa; 411.istabā – K.Plonis; 401. 

istabā – 1.1. gr. K.Grinbergs, K.Druva, K.Alksnis; 402. istabā – 1.9.gr. O.Brokāns, 

E.Davidāns; 301. istabā – J.Jansons. 

- koridorī veikts kosmētiskais remonts – griestu mazgāšana, špaktelēšana 

slīpēšana un krāsošana; sienu mazgāšana, špaktelēšana slīpēšana un krāsošana; 

elektroarmatūras montāža; grīdas līdzināšana un linoleja ieklāšana; 

- montēta ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma ar pulti 

1. stāvā un pagrabā. 
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