
7 Sienas     

7.1. Iekšsienu virsmu izlīdzināšana un defektu remonts (darba apjomu precizēt renovācijas darbu gaitā) m2 8.00 

7.2. 
Šūnakmens iekšsienu tīrīšana un defektu novēršana (darbu apjomi precizēt renovācijas darbu gaitā) t. 

sk. Visi palīgmateriāli 
m2 10.00 

7.3. Tēln. K.Zāles skulptūras-Mātes Latvija krūšu tēla (no ģipša) kopijas izgatavošana (skat. projektā) gb 1.00 

7.4. 
Metāla konstrukcijas izbūve akmens konsoles piestiprināšanai (tēln. K. Zāles skulptūras Mātes Latvija 

krūšu tēla (no ģipša) novietošanai 
kompl. 1.00 

7.5. 
Masīva akmens konsoles izgatavošana un uzstādīšana pie sienas skulptūras novietošanai (pulēts 

zviedru granīts Grey Bohus , izmēri 850x1100 ,200 mm biezumā 
kompl. 1.00 

7.6. Esošās durvju ailas aizmūrēšana starpsienā un apdare ar šūnakmens plāksnēm m3 1.30 

7.7. Jaunas durvju ailas izbūve esošajā starpsienā un apdare ar akmens plāksnēm (1,6x2,0 m) kompl. 1.00 

7.8. Nišas kalšana sienā, lietus ūdens novadīšanas sistēmas izvadīšanai ārpusē, t. sk. Visi palīgmateriāli kompl. 1.00 

7.9. Cauruma kalšana sienā lietus ūdens novadīšanas sistēmas izveidošanai (orientējoši L=4,0m) kompl. 1.00 
7.10. Atmosfēras ūdeņu notekas caurules izbūve sienas iedziļinājumā (orientējoši L=4,0m) kompl. 1.00 
7.11. Elektroapgādes sadales skapīša uzstādīšana zem logā nišā. Apdare ar akmens plāksni kompl. 1.00 

7 Kopā     

8 Griesti     

8.1. 
Griestu un virsgaismas loga šahtas apdare pēc dzelzsbetona pārseguma atveidņošanas, gruntēšana, 

apmešana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana t. sk. visi palīgmateriāli 
m2 25.00 

8 Kopā     

9. Elektroapgādes instalācijas montāžas darbi     

9.1. Ārējā el. pieslēguma kabeļa izbūve  t.m. 50.00 

9.2. 
Iekšējā elektroinstalācijas montāža (el. sadales uzstādīšana =1 gab, NYM kabeļa iebūve PVC caurule 

sienas un griestos, apgaismes ķermeņu montāža griestu ligzdās -14 gab.) 
k-ts 1.00 

9 Kopā     

10 Ārējā a apdare     

10.1. Dekoratīvas emblēmas izveidošana un montāža virs ieejas portāla (vācu  travertīns) gab 1.00 

10.2. 
Depozitārija šūnakmens ārsienu virsmas tīrīšana, šuvju un virsmas defektu labošana (darbu apjomi 

kopā ar akmens materiālu precizēt restaurācijas darbu gaitā) 
k-ts 1.00 

10 Kopā     

  Kopā Ls:     

  Transports no materiāliem:  %   

  Kopā tiešās izmaksas Ls:     

  Pieskaitāmie izdevumi:  %   

  Peļņa: %   

  Neparedzētie darbi %   

  Sociālais nodoklis: 24.09%   

  Kopā Ls:     

  PVN  21%   

  Pavisam kopā:     

 


