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Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Senāta 
LĒMUMS 

 

Rīgā                 Nr. 6 

2017.gada 7.decembrī                                                                   Protokols Nr. 4 

 

 

Par Saimniecības daļas darbību 2017.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, 3 kabineti pēc struktūrvienību pieprasījumiem; 

veikti remontdarbi bibliotēkas 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 13000m
2
 platībā); 

atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem realizētas 8 prasības; 

organizētas cenu aptaujas dažādu materiālu un inventāra iegādei un 

pakalpojumiem, ka arī atbilstoši veikta to iegāde; 

veikti remontdarbi akadēmijas studentu viesnīcā 4 istabās, koridorī, tualetē un 

dušās; 

visu gadu koordinēti darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektro drošības 

jautājumi akadēmijā un viesnīcā; 

Klimata pārmaiņu finanšu instrumentā projektu “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 

mācību un sporta telpās ēkā „B” ietvaros un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta 

gāzu emisiju samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” veikta 

dokumentu sagatavošana monitoringa pārskatam; 

2017.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.  

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 

2017.gada  7.decembrī 

 

Informācija par Saimniecības daļas darbību 2017.gadā 
 

Veiktie nozīmīgākie saimnieciska rakstura darbi akadēmijas mācību un 

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

dienesta viesnīcā: 

- 602. kabinetā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana un 

demontāža, starpsienu demontāža, atkritumu utilizācija. Griestu un sienas 

mazgāšana, krīta noņemšana,  gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. 

Griestu krāsošana. Radiatora  krāsošana. Tapešu līmēšana un krāsošana. 

Montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas elektro rozetes. Parketa 

slīpēšana  un lakošana. Grīdlīstu montāža. Izlietnes montāža. Jaunu 

mēbeļu iegāde un montāža, žalūziju montāža; 

- kanalizācijas cauruļu nomainīšana 601. un 602. kabinetos;  

- 600., 605. auditorijās nomainītas elektro rozetes un  gaismas slēdži; 

- 501. kabinetā - sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana, 

demontāža un  atkritumu utilizācija. Griestu un sienas mazgāšana, krīta 

noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. Reģipša montāža. 

Griestu krāsošana. Radiatora  krāsošana. Tapešu līmēšana un krāsošana. 

Montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas elektro rozetes. Lamināta 

ieklāšana. Grīdlīstu montāža. Jaunu mēbeļu iegāde un montāža, ūdens 

pievadu un izlietnes montāža; 

- 1. stāvā koridorī pie sporta spēļu zāles -  demontēti  starpsienu logi un 

montēti jaunie PVC logi. Reģipša montāža uz sienām. Grīdlīstu montāža. 

Daļēja sienu špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana 2 reizes. Montēta jauna 

elektrolīnija un uzstādītas elektro rozetes un slēdži. 4  durvju kārbu 

demontāža un montāža, apstrādāšana ar putām,  durvju atslēgu ielikšana, 

radiatoru tīrīšana un krāsošana; 

- 302. kabinetā jaunu mēbeļu montāža; 

- 305., 306., 408., 410. auditorijās un 244. studiju departamenta telpās  

daļēja parketa labošana, špaktelēšana, slīpēšana un lakošana; 

- 203. kabinetā sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana un 

demontāža,  seifa sadalīšanas darbi. Starpsienas un plauktu demontāža un 

atkritumu utilizēšana. Griestu un sienas mazgāšana, krīta noņemšana, 

gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, lielo caurumu cementēšana, 

špaktelēšana un slīpēšana. Montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas 

elektro rozetes. Griestu krāsošana, tapešu līmēšana, zemlamināta klājuma 

un lamināta ieklāšana. Grīdlīstu montāža. Durvju renovācija: daļēja  

špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana, durvju atslēgu ielikšana. Jaunu 

mēbeļu iegāde un žalūziju montāža; 
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- 200. kab.: zemlamināta klājuma un trīsslāņa parketa ieklāšana. Grīdlīstu 

montāža;  

- 114. auditorijā -  demontēta grīda, veidots betona klājums, griestu un 

sienu kosmētiskais remonts (piekārtie  griesti), mainīts elektrokabelis, 

ieklāts linolejs; 

-  105. sporta spēļu katedras metodiskā kabinetā: 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 šuvām, to špaktelēšana un krāsošana. Jaunas 

sienas montāža un durvju ielikšana. Tapešu līmēšana un krāsošana.  

Cauruļu un ventilācijas šahtu nosekšana ar reģipsi,  metāla stūrīšu 

pielīmēšana gar durvju ailēm, ap stabu un gar kārbu. Jaunu mēbeļu iegāde 

un žalūziju montāža; 

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

krīta noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un krāsošana. 

Kāpņu margu renovācija; 

- 2. stāva koridorī pie vingrošanas zāles remonts: griestu un sienas 

mazgāšana, krīta un krāsas noņemšana, gruntēšana, špaktelēšana, 

slīpēšana, lielo caurumu cementēšana, špaktelēšana un slīpēšana un 

krāsošana. Ievilkta jauna elektrolīnija, ieliktas rozetes un slēdži; 

- 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; 

- akadēmijas  „A”  ēkas ārējo kanalizāciju aku rekonstrukcija sakarā ar 

aizsprostoto kanalizācijas cauruli zem auditorijas;   

- pārejā starp ēkam demontēta elektroarmatūra un ievilkta jauna 

elektrolīnija, uzstādīti gaismas ķermeņi un kustības sensori;  

- 248. auditorijā nomainītas elektro lampas; 

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

- sporta spēļu zālē demontēti siltumu necaurlaidīgie  radiatori, daļēja sienu 

špaktelēšana, līdzināšana,  krāsošana, uzstādīti jauni ventiļi, pievadi un 

apkures radiatori; 

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

radiatori;  

- slēpošanas katedras 164. auditorijā zemlamināta klājuma un lamināta 

ieklāšana. Durvju renovācija: daļēja  špaktelēšana, slīpēšana un 

krāsošana, durvju atslēgu ielikšana. Jaunu mēbeļu iegāde un  montāža. 

Ievilkta jauna elektrolīnija un ieliktas rozetes un slēdži; 
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- Šautuvē salabota elektro apgaismes armatūra un foajē nomainītas elektro 

lampas; 

- montētas žalūzijas sekojošās telpās: bibliotēkā, medicīnas daļā, 101., 

114., 227., 201., 302.; 

- 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; 

- veikti atgaisošanas darbi pēc siltuma padeves; 

- remontēti skapji, galdi, plaukti, parketa dēlīši; 

- remontētas vai mainītas durvju slēdzenes; 

- regulāra izdegušo dienasgaismu 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 (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; 
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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; 

- 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; 

- sagatavošanas darbi vingrošanas konkursam 1.studiju gada studentiem 

„Ģimnastrāde-2017”; 

- organizatorisko darbu veikšana pasākumiem - Sporta Laureāts, Herakla 

svētki un sagatavošanas darbi visās akadēmijas telpās mācību gada sākumam. 

- 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 – deļēja  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: 

‹ kosmētiskais remonts metodiskā kabinetā: mēbeļu iznešana un 

demontāža, griestu un sienu mazgāšana,  gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana un 

krāsošana.  Linoleja ieklāšana.  Durvju renovācija: daļēja  špaktelēšana, slīpēšana 

un krāsošana. Montēta izlietne un jauns ūdens maisītājs. Jaunu mēbeļu iegāde un 

montāža; 

‹ ieejas kāpņu remonts: betonēšana, gruntēšana un krāsošana; 

‹ sliekšņu pielikšana zem durvīm; 

‹ 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; 

‹ manēžas vārtu krāsošana; 

‹ regulāra zāles pļaušana, krūmu apgriešana un dobes uzrakšana. 
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Veikti sagatavošanas darbi  „Mācību telpai ar šautuvi”, lai varētu nodot ēku 

ekspluatācijā: izstrādāta projekta arhitektūras daļa un būvkonstrukciju daļa, veikts 

būvprojekts ūdens apgādes un kanalizācijas  ārējiem tīkliem un iekšējiem tikliem, 

izstrādāts tehniskais projekts  elektroapgādei; izstrādāts būvprojekts apkurei, veikts 

ēkas energoefektivitātes novērtējums, izstrādāts būvprojekts siltumapgādes ārējiem 

tīkliem, izstrādāts tehniskais projekts  ārējiem elektrotīkliem. Visi sagatavotie 

dokumenti apstiprināti atbilstošās iestādēs un iesniegti būvvaldē, kā rezultātā Rīgas 

pilsētas būvvalde izdeva būvatļauju būvdarbu nobeiguma etapam. 

Studentu dienesta viesnīcā pašlaik dzīvo 169 īrnieki. Studentu veikuši 

kosmētisko remontu savās istabiņās: 

‹ 216. istabā  – R.Rusanovs, R.Vadonis 2.2.gr. špaktelēja, gruntēja, 

līdzināja sienas un griestus, līmēja tapetes, nokrāsoja griestus, ieklāja laminātu, 

pielika grīdlīstes; 

‹ 217. istabā – V.Jevstigņējeva, V.Sniegs-Sniedziņa, D.Mihele 1.4.gr. 

špaktelēja sienas, nogruntēja un uzlīmēja tapetes, ieklāja linoleju; 

‹ 201. istabā – sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana, 

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

gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. Griestu krāsošana. Radiatora  krāsošana. 

Tapešu līmēšana un krāsošana. Montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas elektro 

rozetes. Nomainīti divi gaismas ķermeņi. Lamināta ieklāšana. Grīdlīstu montāža. 

Jaunu durvju uzstādīšana. Jaunu mēbeļu un ledusskapju iegāde un montāža; 

‹ 106., 109. un 3. istabās –  zem palodzes, noņemts pelējums, nosiltināts 

ar akmeņvati un nošpaktelēts ar sietu, un nokrāsots. Radiatora  krāsošana; 

‹ 114. istabā - sagatavošanas darbi remontam: mēbeļu iznešana, 

demontāža un atkritumu utilizācija. Griestu un sienu mazgāšana, krīta noņemšana,  

gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana. Griestu krāsošana. Radiatora krāsošana. 

Tapešu līmēšana un krāsošana. Montēta jauna elektrolīnija un uzstādītas elektro 

rozetes. Nomainīti divi gaismas ķermeņi. Lamināta ieklāšana. Grīdlīstu montāža. 

Jaunu durvju uzstādīšana. Jaunu mēbeļu un ledusskapju iegāde un montāža. 

Ledusskapju uzstādīšana; 

‹ 305. istabā  –  A.Trofimova 1.4.gr. špaktelēja, gruntēja, līdzināja sienas 

un griestus, līmēja tapetes, nokrāsoja griestus, ieklāja linoleju; 

‹ 416. istabā  –  E.Kozuls 2.1.gr. špaktelēja, gruntēja, līdzināja sienas un 

griestus, līmēja tapetes, nokrāsoja griestus, ieklāja laminātu un pielika grīdlīstes; 

‹ 319. istabā - špaktelēja, gruntēja, līdzināja sienas un griestus, līmēja 

tapetes, nokrāsoja griestus, ieklāts linolejs; 

‹ 309. istabā -  M.Stūrainis 4.1.gr. špaktelēja un līdzināja sienas, uzlīmēja 

tapetes; 

‹ 407.istabā -  R.Jierkis 3.1.gr., S.Savickis 3.2.gr. špaktelēja sienas, 

uzlīmēja tapetes, ieklāja linoleju; 

‹ 495. istabā – S.Stepanova 4.1.gr. daļēji aizšpaktelēja sienās caurumus, 

uzlīmēja tapetes, ieklāja linoleju, nokrāsoja radiatoru un durvis;  
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Remonts ir veikts 2. stāva virtuvē - mainītas kanalizācijas caurules, ūdens 

pievadi un  izlietnes. Ieliktas jaunas durvis un slēdzene. Montētas 2 gāzes plīts 

virsmas un 1 gāzes plīts ar elektrisko cepeškrāsni. Uz grīdas ieliktas grīdas flīzes. 

Sienas apšūtas ar reģipša plāksnēm un noklātas ar flīzēm. Pielikti piekaramie 

griesti un jauni gaismas ķermeņi.  

Mazgātas sienas un griesti. 4. stāvā tualetē veikts remonts - demontētas  

kabīnes, sienas apšūtas ar reģipša plāksnēm, noflīzēts. Mainītas kanalizācijas 

caurules, nomainīta santehnika – 6 kabīnes, 6 tualetes podi, skalojamās kastes, 

priekštelpā 2 izlietnes ar  ūdensmaisītājiem. Pielikti piekaramie griesti un jauni 

gaismas ķermeņi. Nomainīts kanalizācijas stāvvads līdz otrajam stāvam. Ieliktas 

jaunas durvis un slēdzene. Ieklātas  grīdas flīzes. 

 1.stāvā istabiņās un koplietošanas telpās pieslēgta ugunsdrošības 

signalizālizācija. Pēc nepieciešamības santehniķis tīra kanalizācijas caurules dušu 

telpās, tualetēs, mazgātuvēs un virtuvēs. 3. un 4. stāva mainītas kanalizācijas 

caurules. Mainītas skalojamās kastes tualetēs. Laboti skalojamo kastu mehānismi. 

Laboti ūdens maisītāji, mainītas dušu galvas un šļūtenes, un krānu galviņas. 

Labotas  istabiņu durvis. Montētas jaunas slēdzenes, laboti skapji, gultas rāmji, 

mainīti sienu kontakti, elektriskie slēdži, mainītas griestu lampas koridoros. Pēc 

vajadzības labotas griestu lampas istabiņās un mainītas spuldzītes koplietošanās 

telpās. 

Klimata Pārmaiņu Finanšu Instrumenta projektu “Energoefektivitātes 

paaugstināšanas pasākumu kopums Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas mācību 

un sporta telpās ēkā „B” Rīgā, Brīvības gatvē 333” un „Kompleksi risinājumi 

siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Latvijas Sporta pedagoģijas 

akadēmijā”  ietvaros veikta ikgadējā monitoringu atskaišu izstrāde un nodošana 

Vides investīciju fondā. 

 Centrālā finanšu un līguma aģentūras projekta „Būvprojekta izstrāde un 

autoruzraudzība LSPA vajadzībām” ietvaros veikta iepirkuma procedūra un iesākta 

projekta izstrāde. 

 

  

 

 

 

 

SD direktore            V.Kursa  
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Pielikums Nr. 2 

Senāta lēmumam Nr.6 

2017.gada  7.decembrī 

 

Plānotie saimniecības daļas remontdarbi 2018.gadā 

 

Nr. Plānotie darbi Termiņš Atzīme par izpildi 

1. Veikt ikdienas 

saimnieciska rakstura 

operatīvus darbus 

visu gadu  

2. 302. kabineta renovācija 1. septembris  

3. 402. kabineta renovācija 1. septembris  

4. Kāpņu telpas uz 

basketbola zāli ēkā „A” 

remonts 

1. decembris  

5. Turpināt iegādāties 

inventāru auditorijām 

visu gadu  

6. Ēkā „B” korpusa pagrabā 

pie laboratorijas koridorī 

montēt elektro kabeļus 

un spuldzes 

1. februāris  

7. Dienesta  viesnīcā 

remontēt 2 studentu 

istabas 

1. oktobris  

8. Turpināt  iebūvēt 

ugunsdrošības 

signalizāciju dienesta 

viesnīcā 

 

1. septembris 

 

9. Sākt šautuves jumta 

konstrukcijas un 

uzbrauktuves cilvēkiem 

ar īpašam vajadzībām 

izbūvi 

 

31. decembris 

 

 

 

 

 Saimniecības direktore                   Valda Kursa 


