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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 
LĒMUMS  

 
Rīgā                  
 
2019.gada 5. decembrī                  Nr. 11 

                                                                   Protokols Nr. 4 
Par Saimniecības daļas darbību 2019.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, 7 kabineti pēc struktūrvienību pieprasījumiem; 
veikti remontdarbi bibliotēkas un kopētavas telpā, foajē; 
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 sešās 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; 

2019. 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 termiņiem. 
4. Lēmuma izpildes kontroli veikt Saimniecības direktorei Valdai Kursai. 

  
  
 
 
Senāta priekšsēdētājs                                                                 U.Grāvītis 
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Pielikums Nr. 1 
Senāta lēmumam Nr. 11 
2019.gada  5.decembrī 

 
Informācija par Saimniecības daļas darbību 2019.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: 
- 401. kabinetā: sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža, iznešana un 

utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana, metāla karkasa un 
reģipša montāža  gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. Griestu un sienas 
krāsošana. Grīdlīstu uzstādīšana. Radiatora tīrīšana un  krāsošana. Parketa 
slīpēšana  un lakošana. Mēbeļu iegāde un montāža;  

- 303. kabinetā mēbeļu iznešana, demontāža un  atkritumu utilizācija. Mēbeļu 
iegāde un žalūziju montāža; 

- 200. kabinetā jauno lustru montāža. Mēbeļu iegāde un montāža; 
- 201. kabinetā mēbeļu iegāde un montāža; 
- 240. kabinetā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža, iznešana un 

utilizācija. Sienas mazgāšana, krīta noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana, 
slīpēšana un krāsošana. Jaunu mēbeļu iegāde un montāža;  

- 212. kabinetā: sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža, iznešana un 
utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana, reģipša montāža,  
gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. Griestu un sienas krāsošana. Grīdlīstu 
uzstādīšana. Radiatora tīrīšana un  krāsošana. Durvju montāžas darbi. Mēbeļu 
montāža.; 

- 205. kabinetā elektroinstalācijas un apgaismojuma remonts: ievilkta jauna 
elektrolīnija, uzstādīti drošinātāji, elektrorozetes; 

- 126. kabinetā: sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža, iznešana un 
utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana, reģipša   gruntēšana, 
špaktelēšana, slīpēšana. Jaunu mēbeļu un lustras iegāde un montāža;  

- 125. kabinetā: sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu demontāža, iznešana un 
utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana,  gruntēšana, 
špaktelēšana, slīpēšana. Montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas elektro 
rozetes, slēdži un kārbas.  Griestu un sienas krāsošana. Grīdlīstu uzstādīšana. 
Radiatora tīrīšana un  krāsošana. Zemlamināta klājuma un lamināta ieklāšana. 
Jauno durvju uzstādīšana un atslēgu montāža.  Jaunu mēbeļu iegāde un 
montāža, žalūziju montāža; 

- 124. kabinetā  durvju montāža; 
- abās kāpņu telpās bojātās  elektroinstalācijas atjaunošana; 
- 145. vingrošanas zālē apgaismojuma remonts: ievilkts jauns kabelis, uzstādīti 

automātiskie drošinātāji un automāti; 
- 139. ģērbtuve: koka paneļu demontāža, sienu un griestu gruntēšana, 

špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana. Veco durvju demontāža un jauno durvju 
uzstādīšana. Zemlamināta seguma un lamināta ieklāšana. Ģērbtuves solu 
lakošana 

- 600. kabinetā: ķīmijas galda demontāža, atkritumu utilizācija. Grīdas līdzināšana, 
flīžu ieklāšana, mēbeļu montāža 

- 1. stāvā  saimniecības daļas priekštelpas: reģipša montāža, tapešu līmēšana un 
piekaramo griestu uzstādīšana; 

- centrālā ieeja: griestu un sienas mazgāšana,  gruntēšana, špaktelēšana, 
slīpēšana un krāsošana. Ieejas grīdas izlīdzināšana un  flīzēšana; 

- 222., 223. kabinetos: elektroinstalācijas remonts: ievilkts jauns kabelis, uzstādīti 
automātiskie drošinātāji un automāti; 
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- 2. stāva  foajē parketa slīpēšana  un lakošana; 
- siltummezglā nomainīts ūdens sildītājs. Nomainītas karstā ūdens caurule un 
cirkulāciju kanāls no siltummezgla līdz 135. kab.; 

-  lifta kabīnē  nomainīts linolejs un atjaunotas pogu apmales; 
- izejas koridora sienas sagatavošana un krāsošana, grīdlīstu slīpēšana un 

krāsošana, durvju bloka izveide; 
 “B” ēka: 

- 039. kabinetā: demontēta pārrautā un montēta jauna elektrolīnija, uzstādītas 
elektro rozetes, slēdži un kārbas; 

- 035. kabinetā: Montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas elektro rozetes, slēdži un 
kārbas. Sienas mazgāšana, krīta noņemšana,  gruntēšana, špaktelēšana, 
slīpēšana un krāsošana. Jauno skapju uzstādīšana; 

-  176., 177. ģērbtuvēs apgaismojuma remonts: ievilkta  jauna elektrolīnija,  
montētas rozetes un slēdži; 

-  160. ģērbtuvē un sanitārā mezgla telpā: griestu tīrīšana, gruntēšana, 
špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana. Sanmezglā  flīžu demontāža. Grīdu 
līdzināšana, flīžu un linoleja ieklāšana. Sienas flīžu restaurācija. Ventilācijas 
caurules apdare ar reģipsi.  Montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas elektro 
rozetes, slēdži, kārbas un lampas.  Montētas durvju kārbas.; 

- 159a kabinetā: mēbeļu demontāža, iznešana un utilizācija. Montēta jauna 
elektrolīnija un uzstādītas elektro rozetes, slēdži un kārbas. Jaunu mēbeļu iegāde 
un montāža; 

- 248. auditorijā: montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas elektro rozetes, slēdži 
un kārbas, lampu nomaiņa; 

- 257.  kabinetā jauno mēbeļu montāža; 
- basketbola zālē basketbola grozu pacēlāju remonts (vadības pults montāža, 

nomainīta elektroinstalācija); 
- basketbola zālēs atjaunots grīdas segums, slīpēts, lakots; 
- basketbola zālē nomainītas halīda spuldzes un renovēta režīma darbībā; 
- 1. stāva foajē izveidota vieta studentiem (galdi,  krēsli, elektropieslēgumi); 

- ieejas restaurācija: ieejas restu demontāža un aizmūrēšana, priekštelpas sienu 
un griestu tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana; 

-  garāžas nolietoto elektroiekārtu demontāža. Vārtu slīpēšana, gruntēšana un 
krāsošana; 

-  Studentu kopētavas remontdarbi – mēbeļu utilizācija, sienu un griestu 
sagatavošanas un restaurācijas darbi. Ieklāts zemlamināta segums un lamināts. 
Montētas grīdlīstes; 

- cilvēkiem ar īpašām vajadzībām uzbrauktuves restaurācija; 
- kāpņu remontdarbi: pakāpienu tīrīšana, gruntēšana, sagatavošana betonēšanas 

darbiem un betonēšana un izlīdzināšana. Sānu apmaļu tīrīšana, špaktelēšana, 
slīpēšana un krāsošana. Margu tīrīšana un krāsošana;   

- ieejas un iekštelpas telpas grīdas noklāšana ar poliuritāna segumu; 
- 163. kab. nomainīti auksta un karstā ūdens caurules; 
- 162. ģērbtuvēs dušas telpā nomainīti ūdenssildītāji; 
- 160.-161. ģērbtuvēs uzstādīti jaunie radiatori, tualetes pods, ūdens maisītājs, 

sifoni, izlietne; 
-  172. ģērbtuvē nomainītas karstā un aukstā ūdens caurules; 
- 169. kab. caurules nomaiņa, dušas telpās nomainīti ūdens maisītāji, sifons, 

uzstādīta jauna izlietne; 
- 2. stāva vīriešu un sieviešu tualetēs nomainīti ventiļi un ūdens mehanismi; 

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; 
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- 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 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, 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. 

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

- piedalīšanās „Emīlijas Krūmiņas kauss” sacensības mākslas vingrošanā 
organizēšanā: paklāju nešana, izklāšana, galdu un krēslu komplektācija; 
- sagatavošanas darbi vingrošanas konkursam 1.studiju gada studentiem „Ģimnastrāde-
2019”; 

- organizatorisko darbu veikšana pasākumiem - Herakla svētki un sagatavošanas 
darbi visās akadēmijas telpās mācību gada sākumam; 

Studentu dienesta viesnīcā pašlaik dzīvo 139 īrnieki.  Viesnīcas 2. stāvā pabeigts 
remonts 213., 215., 203., 202. istabiņās. Istabiņās tika noņemtas  tapetes, sienas 
līdzinātas, špaktelētas, slīpētas, gruntētas, uzlīmētas tapetes. Ap logu un pie durvīm 
sienas nokrāsotas. Griesti notīrīti no krāsas, līdzināti, špaktelēti un krāsoti. Uz grīdas 
ieklāts lamināts un pieliktas grīdlīstes. Istabiņām mainītas durvis, durvju rāmis, ieliktas 
slēdzenes. Pielikti istabās gaismas ķermeni. Nomainīti elektriskie slēdži un sienas 
kontakti. Istabiņās pieliktas logu žalūzijas. 

 Studenti remontēja istabiņas: 
- Dominika Noela Mantniece 1.6. gr. Veica remontu 304. ist. Restaurētas, krāsotas 

durvis. Ielikts jauns durvju rāmis un slēdzene. Noņemtas tapetes un grīdas 
segums. Tīrītas, špaktelētas, slīpētas un gruntētas sienas un uzlīmētas tapetes. 
Uz grīdas ieklāts linolejs. Tīrīti špaktelēti, gruntēti un krāsoti griesti. Pielikti  
gaismas ķermeņi. Pielikta jauna aizkaru stanga. 

- Amanda Lele 3.4. gr. Remontēja 320. istabiņu. Noņemtas  tapetes. Sienas un 
griesti mazgāti, špaktelēti, slīpēti. Griesti un daļa sienas nokrāsoti. Uz pārējam 
sienām uzlīmētas tapetes. Izņemts grīdas segums un ieklāts lamināts. Pieliktas 
griestu lampas. 
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- Iegādātas jaunas mēbeles: masīvkoka gultas, koka gultas, gultu veļas kastes, 
matrači, rakstāmgaldi, naktskapīši, divdurvju drēbju skapji, virtuves skapīši, 
ledusskapji “Snaige”; 

- Labotas arī esošās mēbeles: skapji, gultas rāmji, matrači, rakstāmgaldi, krēsli, 
nakts skapīši, labotas arī istabiņu durvis (eņģes, kārbas, slēdzenes); 

- Viesnīcās kāpņu telpās nomainīti kāpņu apgaismes ķermeņi. 
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.  

Notīrīts no gružiem un lapām jumtiņš virs ieejas durvīm un iztīrīta 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. 2. stāva  
mazgātuvē turpinās remontdarbi. Demontētas vecās izlietnes ar ūdens kanalizācijas 
caurules. Sienas un griesti apšūti ar reģipsi. Izveidota telpa atsevišķai dušai un neliela 
telpa inventāram (kopšanas). Noņemti gaismas ķermeņi. Noņemtas grīdas flīzes. 
Paredzētas vietas 5 gab. izlietnēm. 1 stāva darbnīcā tika demontētas ienākošās aukstā 
ūdens caurulēs un nomainītas pret jaunām aukstā ūdens caurulēm. No darbnīcas aukstā 
ūdens caurules aiziet zem koridora grīdas uz 1. stāvu mazgātuvi un tālāk uz 2. stāva 
mazgātuvi. Tika arī demontēts vecais ūdensdzēsības sūknis. Divas dušu telpās 
nomainīti dušu komplekti. Virtuvē montēti skapīši ar izlietnēm. Iesākti 3. un 4. stāva 
koridoru elektros montāža darbi.  
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; 
- 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; 
- tāllēkšanas smilšu bedres iknedēļas laistīšana, uzrakšana, sakopšana, kāju slaukāmo 

paliktņu tīrīšana un remontēšana pēc vajadzībām; 
- ieejas kāpņu remonts un krāsošana, āra solu slīpēšana, gruntēšana un krāsošana; 
- sporta inventāra noliktavas un plauktu sakopšana; 
- regulāra apgaismes spuldžu maiņa tualetēs, dušās telpās, garderobēs; 
- ikdienas darbi, kas saistīti ar sporta inventāra un ierīču remontu un uzturēšanu kārtībā; 
- koku zaru griešana apkārt manēžas jumtam; 
- kanalizācijas cauruļu regulāra tīrīšana, remonts un skalošana; 
- ikdienas manēžas un šautuves siltummezglu regulēšana un uzskaite; 
- regulāra manēžas  skrejceļu līniju krāsošana un  uzkopšana; 
- regulāra futbola laukuma uzkopšana; 
- manēžas iežogojuma stabiņu krāsošana; 
- gaismas lampu nomainīšana; veikta daļēja manēžas grīdas gumiju izlīdzināšana un 

pielīmēšana; 
- puķu dobju uzrakšana un laistīšana vasarā; 
- regulāra zāles pļaušana, krūmu apgriešana un dobes uzrakšana; 
- ziemas laikā sniega tīrīšana no kāpnēm un nojume virs ārdurvīm. 

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

un elektrotehniskie darbi: 

- 222., 223. telpas: elektroinstalācijas remonts: elektrokabeļi, rozetes, slēdži;  
- 216. konferenču zāle: apgaismojuma remonts: elektrokabelis un lampas;  
- 125. telpa: elektroapgādes rekonstrukcija: sadales skapis, automāti, rozetes, slēdži un 
gaismas ķermeņi; 
- 145. vingrošanas zāle: sadales kastes montāža: sadales kaste, automāti, rozetes, 
kabeļu savienotāji; 
- garāžas elektroapgādes rekonstrukcija: elektroiekārtu demontāža, elektrokabelis, 
kabeļu savienotājčaulas, termocaurules, cilpu” kastes montāža, gofras caurule; 
 - Projektu “Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanai Brīvības gatvē 333” 
un  ” “Atsevišķu  telpu pārbūve un ieejas mezgla izbūve esošās ēkas pirmajā, otrajā  un 
pagrabstāvā” ietvaros veikti:  

1. Pagaidu elektroapgādes izveidošana: sadales kaste, automāti, elektroenerģijas 
skaitītāji, elektrokabelis; 

2. esošās fasādes elektroinstalācijas sagatavošana fasādes siltināšanai; 
- 1.stāvā kafijas automātu pārvietošana un pieslēgšana .Elektroapgādes montāža: 

elektrokabelis, kabeļkanāli, rozetes; 
- siltummezgla bojātās automātikas atjaunošana: elektrokabelis, temperatūras 

devēja montāža; 
- -  205.telpas elektroapgādes remonts: rozetes, elektrokabelis. 

- 159.telpa:elektrosadales remonts un jauno iekārtu pieslēgšana; 
- 1.stāvā ieejas priekštelpas: elektroapgādes rekonstrukcija: vecās sadales 

demontāža, jaunas sadales montāža, automāti, slēdži, gaismas, ķermeņu 
montāža; 

- 1. stāva foajē: elektroinstalācijas montāža: elektrokabelis, rozetes, kabeļkanāļi; 
- 248.telpa: apgaismojuma remonts: lampu nomaiņa, starteru nomaiņa, bojāto 

LDB armatūru nomaiņa uz LED, jauno LED paneļu sagatavošana montāžai, 
elektrokabelis; 

- 249.telpa:apgaismojuma rekonstrukcija: veco iekārtu demontāža, elektrokabelis, 
magnētiskie palaidēji, slēdzis. 

Studentu dienesta viesnīca: 
- 201.istaba: elektroinstalācijas remonts: elektrokabelis, slēdži; 
- 202. istaba: elektroinstalācijas rekonstrukcija: elektrokabelis, slēdzis, rozetes, 

gaismas elementu demontāža, montāža un pieslēgšana, sadales kārba; 
- 203. istaba: elektroinstalācijas rekonstrukcija:  elektrokabelis, slēdzis, rozetes, 

gaismas elementu demontāža, montāža un pieslēgšana, sadales kārba; 
- 320. istaba: 320. istaba: elektroinstalācijas remonts: slēdzis, rozetes; 
- kāpņutelpu apgaismojuma remonts: elektrokabelis, kustības devējs, gaismas 

ķermeņi; 
Manēža: 
-  zāles apgaismojuma remonts: LED lampu nomaiņa, starteri; 
- apgaismojuma remonts ģērbtuvēs: gaismas ķermeņi, lampu patronas, lampu 

nomaiņa. 
- Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” monitoringa dokumentēšana; 
- Sadarbība ar Rīgas Domi  projektā “Staro Rīga 2019” ar gaismas spēli “Mūžīgā 

kustība”; 
- Latvijas Republikas gadadienas un Patriotu nedēļas pasākumu organizēšana; 
- Ieejas foajē ēkās “A” un “B” priekšējās sienas dizaina darba organizēšana; 
- Nepārtraukta sadarbība ar projektu “Būvdarbu veikšana energoefektivitātes 

paaugstināšanai Brīvības gatvē 333” un “Atsevišķu  telpu pārbūve un ieejas 
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mezgla izbūve esošās ēkas pirmajā, otrajā  un pagrabstāvā” būvdarbu 
vadītājiem; 

- Projekta “Būvdarbu veikšana energoefektivitātes paaugstināšanai Brīvības gatvē 
333” ietvaros tika veikti ēkai fasādes un cokola siltināšana, durvju nomaiņa, jumta 
seguma atjaunošana, lietus ūdens noteku sistēmas montāža, saules kolektora 
montāža, ieejas kāpņu restaurācija un fasādes apgaismojuma montāža. 

 
 
 

Pielikums Nr. 2 
Senāta lēmumam Nr. 11 
2019.gada  5.decembrī 

 
 

Plānotie  saimniecības daļas darbi 2020. gadā: 
 

1. 402. kabinetā remontdarbi un mēbeļu iegāde. 
2. Vieglatlētikas manēžas ģērbtuves kosmētiskais remonts. 
3. Sporta spēļu katedras remontdarbi: 
4. Smagatlētikas katedras metodiskā kabineta kosmētiskais remonts; 
5. Turpināt nodot ekspluatācijā mācību telpu un šautuvi; 
6. 161. ģērbtuves remontdarbi 
7. “B” ēkas ģērbtuves un dušas remontdarbi; 
8. Tipogrāfijas telpas remonts; 
9. Ēkā “A” dušās telpas remontdarbi; 
10.  Studentu viesnīcas virtuves un mazgātuves renovācija; 
11.  Veikt ikdienas saimnieciska rakstura operatīvus darbus. 

 
 
 
SD direktore                                                                                     Valda Kursa 


