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1. Senāts ievēlēja par Senāta  priekšsēdētāju - Iekšējās  kvalitātes 

nodrošināšanas centra vadītāju prof. U.Grāvīti, par priekšsēdētāja 

pirmo vietnieku - rektoru    prof. J.Žīdenu, priekšsēdētāja otro 

vietnieku - zinātņu  prorektoru prof. J.Grantu,  par Senāta zinātnisko 

sekretāri - vadošo pētnieci doc. I.Dravnieci. 

 

2. LSPA Saimniecības direktore V.Kursa informēja Senāta locekļus par 

Saimniecības daļas darbību 2013.gadā (atskaite pievienota). Apstiprināts  

Senāta   lēmums  Nr. 9 ”Par Saimniecības daļas darbību 2013.gadā”. 

Saimniecības vadītājai V.Kursai līdz 2014.gada 9.janvārim jāizstrādā 

ilgtermiņa saimnieciskās darbības prioritāšu plāns.  

 

3. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte atskaitījās par Augstākās 

izglītības  un zinātnes attīstības pasākumu plāna uzdevumu īstenošanu 

2013.gada 2.pusgadā.  

 

4. LSPA Iekšējās kvalitātes  nodrošināšanas  sistēmas vadības centra                       

vadītājs  prof. U.Grāvītis sniedza informāciju  par  LSPA  absolventu 

aptaujas  izvērtējumu.   

 

5. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 10 ”Par izmaiņām LSPA  

dokumentos, pārejot no latiem uz euro”.  Pamatojoties uz  Euro 

ieviešanas kārtības likumu (31.01.2013), visas noteiktās summas latos, 

mehāniski tiks pārrēķinātas euro pēc Valsts noteiktā pārejas kursa  1 eiro 

= 0,702804 lati.     

 

6. Apstiprināti LSPA  nolikumi  un  grozījumi  tajos:  ”Bakalaura  darba  

temata  un  plāna   apstiprināšanas  kārtība”,   „Nolikums   par   LSPA  

akadēmiskā   personāla    vēlēšanām”,  „LSPA     akadēmiskā  personāla   

amatu    nolikums”,  „Nolikums  par   LSPA  struktūrvienību vadītāju 

amatiem”.  

 

7.  Veiktas  izmaiņas    Profesionālā   bakalaura   augstākās    izglītības                      

programmas «Fizioterapija» pilna laika klātienes 2.studiju gada                      

grafikā.    

 
 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece  
 

 

 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 

 

 LĒMUMS 
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 Rīgā                                                   Nr. 9  

 

2013.gada 5.decembrī                                                                Protokols Nr. 4 

 

Par Saimniecības daļas darbību 2013.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. 

Saimniecības daļas pamatuzdevumi:  
 

‹ nodrošināt darba kārtībā visas telpas (auditorijas, sporta zāles, 

garderobes, dušas, sanitāros mezglus u.c.); 

‹ iespēju robežās veikt telpu kosmētiskos remontus; 

‹ organizēt saimniecisko dzīvi studentu dienesta viesnīcā (tīrības un 

kārtības uzturēšana telpās un apkārtējā teritorijā, nodrošināt sanitāro un 

higiēnisko normu ievērošanu, gultas veļas maiņu, dažāda veida remontdarbus, 

sadzīves jautājumu risināšana u.c.); 

‹ nepārtraukti koordinēt darba aizsardzības, ugunsdrošības un 

elektrodrošības jautājumus. 
 

2013.gada laikā Saimniecības daļa, sadarbojoties ar struktūrvienībām 

nodrošināja studiju, zinātnes un sporta procesa realizāciju akadēmijā (1.piel.). 

 

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 dienesta viesnīcā. 

3. Līdz 2014.gada 9.janvārim izstrādāt ilgtermiņa saimnieciskās 

darbības prioritāšu plānu.  

4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saimniecības direktorei Valdai 

Kursai. 

 

 

Senāta priekšsēdētājs                                                                 U.Grāvītis 

 

Pielikums Nr. 1 

Senāta lēmumam Nr.9  

2013.g. 5.decembrī 
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Informācija par Saimniecības daļas darbību 2013. gadā 

 
Informācijā par Saimniecības daļas darbību aprakstīti nozīmīgākie 

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

vieglatlētikas manēžā, laboratorijā-šautuvē un studentu dienesta viesnīcā: 

 300. auditorijā griestu mazgāšana, špaktelēšana, slīpēšana, 

gruntēšana un krāsošana; sienu līdzināšana, tapešu līmēšana un 

krāsošana; ievilkti elektrokabeļi un uzstādītas rozetes, pieliktas 

lustras. Durvju restaurēšana un krāsošana;  

 242. kabinetā griestu mazgāšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana 

un krāsošana; sienu līdzināšana, tapešu līmēšana, jaunu grīdlīstu 

montāža un krāsošana; Durvju labošana un krāsošana. Jauno mēbeļu  

montāža; 

 244. kabinetā demontēts koka apšuvums, montēts karkass ar reģipsi, 

griestu un sienu tīrīšana no vecās krāsas, špaktelēšana, slīpēšana, 

gruntēšana un krāsošana. Demontēti slēdži un vadi, ievilkta jauna 

elektrolīnija, pieslēgtas elektriskās rozetes, daļēja parketa dēlīšu 

maiņa, šuvju aizpildīšana ar līmi, slīpēšana un lakošana, ieliktas 

jaunas durvis. Jauno mēbeļu  montāža; 

 informātikas katedras 132. kabinetā daļējs remonts: aizmugurējās 

sienas mazgāšana, tīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana; 

 ēkā „B” kāpņu ejā no balkona līdz pagrabam vecās krāsas 

noņemšana no sienas, špaktelēšana, gruntēšana, slīpēšana un 

krāsošana. Visu durvju slīpēšana un krāsošana. Demontētas vecās 

elektroarmatūras un uzliktas jaunas lampas; 

 167.kabinētā griestu un sienu notīrīšana, špaktelēšana, gruntēšana un 

slīpēšana, noņemta vecā un ievilkta jauna elektrolīnija, uzstādītas 

jaunas rozetes; griestu krāsošana, tapešu līmēšana, lamināta 

ielikšana, grīdlīstu uzstādīšana un uzlikti jauni apgaismes ķermeņi; 

 rekreācijas pētniecības laboratorijā veikta griestu un sienu notīrīšana 

no vecās krāsas, špaktelēšana slīpēšana un krāsošana, demontēta 

vecā apgaismes sistēma, ievilkta jauna elektrolīnija no sadales 

skapja ~ 70m garumā, uzstādītas 12 zemapmetuma elektriskās 

rozetes un gaismas armatūras ar spuldzēm. Santehnisko 

komunikāciju remontdarbi, tīrīti un krāsoti metāla plaukti aparatūras 

novietošanai; 

 248. auditorijā ēkā „B” vecās krāsas notīrīšana no grīdas, tās  

špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana un žalūziju uzstādīšana; 

 ieejas telpā ēkā „B” sienu un griestu tīrīšana, špaktelēšana, 

gruntēšana un slīpēšana; 

 ēka „B” 1. stāva tualetes telpas remonts – izņemta starpsiena, 

noņemti vecie santehniskie mezgli, izveidota jauna ūdens līnija, 
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veikti elektromontāžas darbi, ielikts ventilators, izveidoti iekārtie 

griesti, uzlikts reģipsis uz sienām, špaktelēts, slīpēts, gruntēts. Veikti 

sienu un grīdas flīzēšanas darbi; 

 2. stāva ēkā „A” veikti sieviešu un vīriešu tualetes remonti; 

 Parketa klājuma remontdarbi ieplīsušo parketa dēlīšu izņemšana, 

jauno dēlīšu ielikšana, spraugu likvidēšana ar līmes masu, slīpēšana 

un vairākkārtēja lakošana – 220., 225., 244., 248., 300., 400., 504., 

500., 608. auditorijās, 302., 303., 404. kabinetā,  bibliotēkā un 2. 

stāvā foajē; 

 jaunā arhīva telpā iznests inventārs, demontētas vecās elektro un 

telefona līnijas, no griestiem un sienām noņemts vecais krāsojums, 

špaktelēts, slīpēts, gruntēts un krāsots. Grīdas vecais krāsojums 

notīrīts un atjaunots jauns krāsojums; 

 piedalīšanās „Emīlijas Krūmiņas kauss” sacensības mākslas 

vingrošanā organizēšanā: paklāju nešana, izklāšana, galdu un krēslu 

komplektācija; 

 rullo žalūzijas uzstādītas 248., 300., 305., 306., 400., 408., 410.,500., 

600., 603.,  608. auditorijās un vertikālā žalūzija kancelejā; 

 bēniņos nomainīti apkures ventiļi; 

  608. auditorijā veikti renovācijas darbi: montēti piekārtie griestu, 

krāsotas sienas, ievilkta jauna elektrolīnija, daļēji ieklāts jauns 

parkets slīpēts un lakots; 

 bijušās kafejnīcas telpā, kurā tagad ir auditorija, uzstādīts  sūknis, 

kas regulē  siltuma cirkulāciju, slīpēti un krāsoti galdi un iegādāti 

jauni krēsli; 

 409. auditorijā slīpētas un krāsotas  nišas zem palodzēm, radiatori un 

grīda; 

 lietus notekūdens sistēmas jaunu elementu  uzlikšana  ēkai  Lizuma  

ielas pusē (teknes un notekcaurules); 

 166. un 167. telpās  kustības sensoru uzstādīšana; 

  ēkā „B”  2. stāva koridora remonts: griestu notīrīšana, špaktelēšana, 

slīpēšana, gruntēšana un krāsošana; 

 izgatavotas pārnēsājamās koka stalažas darbiem kāpņu ejā; 

 veikti jumta klāja rekonstrukcijas darbi: noņemts vecais segums līdz 

betona pamatam, veidota koka konstrukcijas klājums, siltināta ar 

minerālvati, noklāts ar skārda segumu. Izveidota lietus notekūdeņu 

sistēma; 

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

 stikloti logu rāmji basketbola un vingrošanas zalēs; 

 remontētas vai mainītas durvju slēdzenes; 

 6., 300., 407. un 408. auditorijās piestiprinātas pie sienas tāfeles un 

ekrāni; 

 bibliotēkas lasītavā ievilkta jauna elektrolīnija;
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 basketbola zāles balkonā un lielā vingrošanas zālē pēc 

nepieciešamībām notiek izsisto logu iestiklošana; 

 kabinetos un auditorijās, kurās notika kosmētiskie remontdarbi vai 

parketa renovācija bija iznestas un ienestas  mēbeles; 

 siltumtaupības nolūkā nomainīti vecās koka konstrukcijas logi pret 

energoefektīvām loga paketēm 220. auditorijā,  2. stāvā foajē, kā 

arī 241. un 242. kabinetos; 

 ierīkotas videonovērošanas kameras; 

 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 monometri; 

  notika piecu siltuma mezglu hidrauliskā pārbaude un nodošana 

„Rīgas Siltuma” inspektorei; 

 veikti atgaisošanas darbi siltumtīkla sistēmā pēc siltuma padeves; 

 atkarībā no nepieciešamības notiek kanalizāciju šahtu tīrīšana un 

skalošana; 

 regulāri tiek veikta dušu telpu trapu tīrīšana; 

 izgatavots velosipēdu turētājs; 

 iegādāti jauni 110 krēsli 305., 408. auditorijai un bijušās kafejnīcās 

telpa; 

 lielā vingrošanas zālē uzstādītas stalažas un remontētas logu rūtis 

un mainītas spuldzes; 

 ēkā „A” veikti fasādes  sienas stūra renovācijas darbi; 

 vairākkārtēji autotransporta iebrauktuves mehānisma remontdarbi; 

 pagraba telpās atbrīvotas no nelikvīdiem un to utilizācija; 

 atjaunoti burti uz ēkas „A” jumta; 

 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); 

 ēkā „A” ir veikti elektrokabeļu izolācijas pretestību un sazemējuma 

protestības mērījumi; 

 lielās Talkas dienas organizēšana un vadīšana; 

 veikti teritorijas labiekārtošanas darbi pie ēkās „B” 

 1 x gadā tika veikta kontroles pārbaude ar Valsts Ugunsdrošības un 

Glābšanas dienesta inspektoru akadēmijā un studentu dienesta 

viesnīcā;   

 1 x gadā tiek organizēta visu ugunsdzēšamo aparātu pārbaude; 

 mācību gada sākumā sagatavotas auditorijas studiju procesa 

uzsākšanai; 
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 izlaiduma sagatavošanas darbi VEF kultūras pilī; 

 veikta ikdienas siltummezglu rādījumu pierakstīšana un kontrole; 

 ziemas sezonā notiek sniega tīrīšana no jumtiem; 

 izstrādāts iepirkuma nolikums degvielas iegādei ar tehnisko 

specifikāciju, finansu piedāvājumu un līguma projektu; 

 nomniekam tiek uzskaitīti komunālo pakalpojumu rādītāji; 

 tika risināti jautājumi par nepieciešamo materiālu un inventāru 

iegādi - salīdzinošās cenu aptaujas, (par dažāda veida špaktelēm 

krāsām, gruntiem, cementu, elektrokabeļiem, automātiskiem 

drošinātājiem, spuldzēm, rozetēm, slēdžiem, otām, starteriem, 

reģipsi, putoplastu, lakām, parketa dēlīšiem, tualetes papīriem, 

ziepēm, uzkopšanas līdzekļiem, krītu, automašīnas 

rezervesdetāļiem, krēsliem, cinkotam caurulēm, ventiļiem, 

savienojumiem un citiem nepieciešāmiem  saimniecības 

materiāliem); 

 rēķinu izrakstīšana, pavadzīmju noformēšana, materiālu saņemšana 

un transportēšana; 

 tiek izstrādāts LSPA civilās aizsardzības plāns. 

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; 

‹ 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); 
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‹ sezonas laikā notika zālienu atjaunošana un pļaušana; 

‹ regulāri tika iztukšota ķieģeļveida atkritumu novietne no 

atkritumiem, kā arī sakopta teritorija aiz sētas dzelzceļa pusē. 
 

 A/m Mercedes Benz 312: 

 bremžu sistēmas cauruļu maiņa, bremžu sistēmas apkope; 

  stabilizatora sviras remonts priekšējam un aizmugures tiltam; 

  sēdekļu remonts; 

 salona grīdas remonts pie iekāpšanas durvīm (metināšanas    

darbi); 

 tahogrāfa remonts; 

  elektro iekārtas apkope, izdegušo lampu nomaiņa. 

 drošības jostu pārbaude, priekšējo abu durvju attīrīšana no rūsas, 

metināšanas darbi, gruntēšana, Labā un kreisā sāna notīrīšana no rūsas, 

metināšanas darbi, gruntēšana;  

 eļļas un degvielas  filtra maiņa. 

A/m Fiat Ducato: 

 sajūga maiņa;  

 amortizatoru stiprinājumu metināšana; 

 salona  radiatora maiņa; 

 sajūga troses maiņa; 

 aizmugures durvju remonts,  slēdzenes maiņa; 

 eļļas un degvielas filtra maiņa; 

 sānu stikla remonts nostiprinasana; 

A/m Ford Tranzit: 

 eļļas  un degvielas  filtra maiņa; 

 rokas bremzes remonts; 

 sānu durvju regulēšana, gultņa maiņa. 

A/m Audi A6: 

 eļļas un degvielas filtra maiņa; 

 pakaļejo bremžu suporta remonts; 

 aizmugures atsperes maiņa; 

 spidometra maiņa; 

 elektro iekartas remonts; 

 izpūteja aizmugures daļas maiņa. 
 

Gada laikā veikti visi studiju un spēļu pasūtījuma braucieni: 
 

Vieglatlētikas manēžā: 

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

uzturēšanu kārtībā; 

 kosmētiskais remonts vīriešu un sieviešu ģērbtuves: sienu un griestu 

tīrīšana, špaktelēšana un krāsošana; 
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 daļējs ieejas remonts: noņemtas vecās keramiskās flīzes, grīdas 

nolīdzināšana, betonēšana un  flīžu ielikšana; 

 ģērbtuvēs laboti koka kāju palikņi; 

 sporta laukuma tehniskās apkopes: regulāra skrejceļu uzkopšana, 

iežogojuma stabiņu krāsošana; 

 regulāra manēžas apgaismojuma lampu nomaiņa un rozetes 

nomaiņa; 

 futbola laukuma mākslīgā seguma profilaktiskais remonts 

(pielīmēšana) un jaunas mākslīgās granulas iesijāšanu visā laukumā 

platībā; 

 periodiska jumta paneļu skrūvju maiņa; 

 manēžas metāla kāpņu krāsošana uz 2. stāvu; 

 mācību galdu un krēslu tehniskais remonts, lakošana un uzturēšana 

kārtībā; 

 ikdienas manēžas un šautuves siltummezglu regulēšana un uzskaite;  

 dušas krānu remonti un trapju tīrīšana; 

 kanalizācijas cauruļu regulāra tīrīšana un to remonts. 
 

 Studentu dienesta viesnīcā pašlaik vidēji dzīvo 130 dienas nodaļas 

studenti. Sesiju laikā arī neklātienes nodaļas studenti. Pašlaik viesnīcā tiek 

turpināta koka logu nomaiņa pret pakešu logiem. Tiks nomainīti 26 logi – 

istabiņās un koplietošanas telpās; 

 novērsta avārijas situācija apkures sistēmā, vecā caurule nomainīta ~ 

25m. Lai veiktu šo darbu bija nepieciešams izlauzt koka grīdu un  grīdas 

flīzes sieviešu dušas telpās. Grīda ir salabota un noflīzēta telpās; 

 nomainītas arī karstā ūdens caurules pagrabā ~ 6m; 

 mājas bēniņos apkures sistēmai nomainīts bojāts ventilis;  

 veikti arī citi santehniskie darbi:  mainīti izlietņu sifoni,  laboti krāni,  

mainītas krānu galviņas, labotas skalojamās kastes. Nomainīti ventili un  

ūdens pievada trosītes uz skalojamām kastēm. Tiek tīrītas aizsērējušās 

kanalizācijas caurules (pēc  nepieciešamības, kad aizdambēts); 

 vairākās istabiņās nomainītas apgaismes lampas pie griestiem; 

 1. stāvā koridorā nomainītas dienas gaismas lampas; 

 labotas  griestu gaismas lampas. Nomainīti vecie sienas kontakti pret 

jauniem , elektrības slēdži; 

 tika labots jumts, nomainīts izrūsējušais skārds. Pārmūrēta skursteņa 

nobrukusī augšējā daļa; 

 Bēniņos skurstenī tika izsists caurums un tajā ievadīts kanalizācijas 

caurules pagarinātais gals no 4. stāva virtuves tā, lai kondensāts, kurš tur 

veidojas, vairs nebojātu jumta segumu. Bēniņos sapuvusī bruses daļa ( 

balsts jumta konstrukciju) tika izzāģēta un nomainīta pret jaunu; 

 Sacementēti izdrupušie pakāpieni lievenī pie ieejas durvīm; 
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 Iestikloti  izsistie koridoru durvju stikli. Labotas gultas, tumbiņas, skapji, 

u.c. inventārs; 

 Divās istabiņās studenti saviem spēkiem veikuši  kosmētisko remontu.  

414.istabiņa līmētas tapetes, špaktelēti un krāsoti griesti, ieklāts grīdas 

segums (K.Vējš-Āboliņš - 2.kurss, A.Feteris – 3.kurss). 204.istabiņa - 

krāsotas sienas, griesti (E.Marena – 3.kurss, D.Kļava - 3kurss); 

  ir iztīrītas lietus notekūdeņu sistēmas gar ēkas jumta malām no 

sanesumiem un notīrīts jumtiņš virs lieveņa. 

 

 

 

 

 

Saimniecības direktore                                                            V.Kursa 

 

 

 

 
 


