
PIELIKUMS NR.12 

 

Pasūtītājs: Aglonas novada dome 

Objekts: Radošās darbnīcas 

 

 

BŪVAPJOMI 

 

Nr.p/k Kods Darba nosaukums 
Mērvie-

nība 
Dau-

dzums 

  2 3 4 5 

    Demontāžas darbi     

    
Grīdu seguma, pamatnes 
demontāža 

m3 10.00 

    Starpsienu daļēja demontāža m3 3.50 

    Sienu flīžu demotāža m2 120.00 

    Griesti     

    
Griestu  virsmas notīrīšana no 
krāsojuma 

m2 92.00 

    Griestu špaktelēšana vietām m2 14.00 

    grunts kg 1.00 

    špaktele kg 50.00 

    
Griestu gruntēšana un krāsošana 2 
reizes 

m2 92.00 

    grunts kg 5.00 

     krāsa kg 20.00 

    Grīdas     

    Grīdas pamatnes izlīdzināšana  m2 92.00 

    betons C10  m3 5.00 

    Grīdas siltināšana  m2 92.00 

    putupolistirols EPS  100 m3 9.20 

    Grīdas armēšana m2 92.00 

    armējuma siets AII D4 150 x150 m2 92.00 

    
Apkures cauruļu stiprināšana pie 
armējošā sieta 

m2 92.00 

    PVC zemgrīdas  apkures caurule  m 550.00 

    PVC saites gb 2000.00 

    Grīdas betonēšana 8 cm m2 92.00 

    betons C15 m3 7.50 

    Linoleja ieklāšana m2 92 

    linolejs 43 klase m2 92.00 

    grīdlīstes  m 30.00 

    līme apkurināmām grīdām kg 35.00 

    pašizlīdzinošā massa kg 320.00 

    Sienas     

    Starpsienu  izmūrēšana no blokiem m3 2.10 

    ķeramzītbloki 100 mm m3 2.00 

    cementa java m3 0.10 



    
Sienu virsmas notīrīšana no 
apmetuma 

m2 270.00 

    
Sienu kaļķu -cementa apmetuma 
izveide 

m2 310.00 

    kaļķu -cementa apmetums m3 4.00 

    
Sienu gruntēšana un krāsošana 2 
reizes 

m2 310.00 

    grunts kg 10.00 

    viegli mazgājama krāsa kg 60.00 

    Logi , durvis     

    Logu nomaiņa m2 5.50 

    PVC verami logi m2 5.50 

    celtniecības putas gab 2.00 

    metāla stiprinājumi kg 1.00 

    skārda palodzes  m 6.00 

    Iekšējo durvju uzstāde m2 8.00 

    Koka durvis m2 8.00 

    celtniecības putas gab 2.00 

    metāla stiprinājumi kg 1.50 

    koka aplodas m 25.00 

    Arējo durvju uzstāde m2 2.00 

    PVC durvis m2 2.00 

    celtniecības putas gab 0.50 

    koka aplodas m 5.00 

    Elektroinstalācijas ierīkošana     

    Elektro instalācijas ievilkšana  m 150.00 

     sadales skapis  gab 1.00 

    drošinātāj slēdži gab 4.00 

    vadi 2.5 mm m 100.00 

    vadi 4 mm m 50.00 

    stiprinājumi kg 1.10 

    sadales kārbas gab 9.00 

    slēdžī   gab 6.00 

    rozetes gab 8.00 

    Gaismas ķermeņu uzstāde  gab 13.00 

    gaismas ķermeņi gab 13.00 

    metāla stiprinājumi kg 2.00 

    Kanalizācija un ūdensapgāde     

    Ūdens cauruļu ievilkšana m 65.00 

    PVC ūdensaurule 15 mm m 65.00 

    palīgarmatūra komp 1.00 

    aizbīdņi 15 mm gab 12.00 

    Kanalizāijas cauruļu ievilkšana m 17.00 

    PVC caurule 50 mm gab 5.00 

    PVC caurule 110 mm gab 12.00 

    palīgarmatūra komp 1.00 

1   grīdas trapi D 100 gab 1.00 

    Izlietnes uzstāde gab 4.00 

    Izlietne gab 4.00 

    savienojuma armatūra komp 1.00 

    Ūdens maisītāju uzstāde gab 5.00 

    ūdens maisītājs gab 5.00 



    savienojuma armatūra komp 1.00 

    WC poda uzstāde gab 1.00 

    pods gab 1.00 

     aprīkojums invalīdiem gab 1.00 

    savienojuma armatūra komp 1.00 

    Apkure,ventilācija     

    
Grīdas apkures cauruļu pieslēgšana  
pie centrālās apkures 

gab 1.00 

    apkures sūknis gab 1.00 

    metāla caurules D 50 m 4.00 

    savienojuma armatūra komp 1.00 

    Dabīgās ventilācijas ierīkošana gab 1.00 

    ventilācijas caurule D100 m 15.00 

    līkumi D100 gb 6.00 

    ventilācijas caurule D200 m 3.00 

    skārda caurules jumtiņš gb 1.00 

    akmens vate ar foliju m3 1.00 

    ventilāijas regulējamas restītes gb 4.00 

    palīgmateriāli gb 1.00 

    Ārējie labiekārtošanas darbi     

    
Blietētās drupinātās grants 
pamatnes izveide 

m 140.00 

    drupinātā grants  0.0-3.2 m3 28.00 

 

 

Izstrādāja : ___________A. Makovelskis 

 

 

 

 

 

 

 


