
Darba nosaukums
Vienības izmaksas Kopā uz visu apjomu

Materiāli, Ls  Kopā Summa, Ls

2 3 4 7 8 9              10 12 13 14 15
1 Demontāža

Sienu demontāža m2 581
Iekārto griestu demontāža m2 652
Durvju demontāža gab 57
Esoša flīzējuma demontāža m2 285
Apdares dēļu demontāža m2 260
Tapešu demontāža m2 736

m2 1638

Apdare

Reģipša sienu montāža m2 342
reģipsis 2 kārtās m2

profili m
vate b=100mm m3

Ailu aizmūrēšana m2 7.5

m2 5500
grunts kg

špaktele kg
izlīdzinoša špaktele kg

palīgmateriāli

m2 5500

krāsa l
Piekārto griestu ierīkošana m2 1580

m
Sienu flīzēšana m2 174.8

sienas flīzes m2

līmjava kg

Nr.
p.k
.

Mērvi
enība

Daudzu
ms  Darba 

alga, Ls 
Mehāni
smi, Ls

Darba 
alga, Ls

Materiāli, 
Ls

Mehānis
mi, Ls

Esošā grīdas seguma 
demontāža

Sienu špaktelēšana, slīpēšana 
gruntēšana

kompl
.

Sienu krāsošana ar ūdens 
emulsiju

 griestu plātnes, stiprinājumi, 
profili



grunts kg
šuvotājs kg

kompl 1

m2 66.5

Grīdas
Grīdu flīzēšana m2 117.3

grīdas flīzes m2
līmjava kg

grunts kg

grīdas izlīdzinātajs kg
šuvotājs kg

Estricht betona grīdu ierīkošana m2 1630

m3
metāla siets 150x150 m2

celtniecības plēve m2

smilts m3
putupolistirols FS 25b=200mm m3 486

m2 1420.0
linoleja segums m2

metināšanas saite t/m
smalkā špaktele   kg

grunts l
 līme linolejam l

palīgmateriāli linoleja ieklāšanai kompl

Linoleja grīdas ierīkošana zālē m2 182.4
linoleja segums m2

metināšanas saite t/m
smalkā špaktele kg

Sienu štrobu aizdare pēc 
elektromontāžas darbiem
WC starpsienas no laminētām 
MDF plātnēm, alumīnija profili, 

sausais betons ar stikla 
šķiedru(ESTRICH) min 60mm

Linoleja grīdas seguma 
ierīkošana



grunts l
līme linolejam l

palīgmateriāli linoleja ieklāšanai kompl
 grīdlīstes m 1250

kompl

Durvis

gb 8

gb 16

gb 10

gb 17
Siltinātas lūkas uzstādīšana gb 3
Aizvērēji ( EI 30) gb 24

gb 5

Kāpnes

m 54

Jauna margu lentera montāža m 54

m2 199

kompl 1

Palīgdarbi

m3 310
konteinera noma mēn 5

Kopā

skrūves, dībeļi, silikons, 
nagliņas, montāžas līme 

grīdlīstu stiprināšanai

Durvju montāža ,piederumu 
uzstādīšana ( divviru  EI 30)

Durvju montāža ,piederumu 
uzstādīšana ( EI 30)

Durvju montāža ,piederumu 
uzstādīšana ( divviru)

Durvju montāža ,piederumu 
uzstādīšana 

Durvju montāža ,piederumu 
uzstādīšana 

Margu sagatavošana krāsošanai 
un krāsošana

Kāpņu remonts ar epoksīda 
pārklājumu

Jaunu koka kāpņu izgatavošana 
un montāža garderobē

Būvgružu izvešana pēc 
demontāžas darbiem


	Sheet1

